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Sammanträdesdatum Sida 1 
2012-01-17 
 
 
 
 
 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl.14.00-16.50 

 

Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande 
 Staffan Starringer (S) 1:e vice ordförande, deltog  

  inte i § 17 
 Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande 
 Magnus Dimberg (M) Ledamot 
 Sune Jansson (C) Ledamot 

 Gunnar Bohlin (M)  Tjänstgörande ersättare,  
§ 17 

 

 

Övriga deltagande Göran Persson Kart- och mätchef 
 Ingalill Lindblad Sekreterare 
 Elisabeth Westberg Förvaltningsekonom 
 Kenneth Jensen VA-chef 
 Matz Hasselbom Gatuchef 
 Eva Gunnarsson Trafikinformatör 

 

 

Utses att justera Sune Jansson  

 

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen 2012-01-23 

 

Sekreterare  ...................................................................  Paragrafer  1-17 
 Ingalill Lindblad 

 
Ordförande  .........................................................................................................................................  

 Ulf Andersson  

 
Justerande  .........................................................................................................................................  

 Sune Jansson 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 2 
2012-01-17 
 
 
 
 
 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 1  
 

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar. 
 
Följande ärenden har tillkommit: 
 

 VA-verksamhetsområde för Lugnås Stationssamhälle och Björsäters kyrkby. 

 Skötselavtal mellan Gullspångs kommun och Gårdsjö AIF avseende elljusspåret i 
Gårdsjö. 

 
 
 ______________________________________________________  

 
 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 3 
2012-01-17 
 
 
 
 
 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 2 TN2012/0014 

Revidering av ansvariga attestanter för 2012 års verksamhet 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förteckning över ordinarie 
beslutsattestanter och ersättare för desamma gällande drift- och investeringsredovisning. 

Bakgrund 

Förvaltningen har tagit fram förslag till revidering av ansvariga attestanter för 2012 års 
verksamhet.  

Underlag för beslut 

Förvaltningens förteckning över ordinarie beslutsattestanter och ersättare för desamma  
gällande drift- och investeringsredovisning, daterat 2012-01-17. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 4 
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 3 TN2011/0237 

Medborgarförslag om uppvärmning av Älgarås skola, Töreboda 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet återremitterar ärendet till fastighetsavdelningen för utredning av kostnader 
för övriga uppvärmningsalternativ som till exempel uppvärmning av flis och spannmål och 
för så kallad ”bränsleflexibel” panna. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Töreboda kommun har till tekniska nämnden remitterat ett 
medborgarförslag avseende alternativ uppvärmning av Älgarås skola. 
 
Förvaltningen har utrett kostnaderna för att behålla oljeanläggningen, med alternativen, 
installation av bergvärmepump eller pelletsanläggning. 

Underlag för beslut 

Fastighetsavdelningens skrivelse ”Medborgarförslag om uppvärmning av Älgarås skola” 
med kostnadsbedömning, daterat 2011-12-22. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
Dan Hjalmarsson, fastighetsingenjör  
 



Sammanträdesprotokoll 
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 4 TN2012/0015 

Projektering av gång- och cykelvägar i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna och överlämna förvaltningens  
skrivelse till Kommunstyrelsen med begäran om igångsättningstillstånd för  
projektering av gång- och cykelvägar i västra Töreboda. 

 Arbetsutskottet beslutar att förvaltningen ska återrapportera en uppskattad  
kostnadsberäkning innan byggnation av gång- och cykelvägarna påbörjas. 

Bakgrund 

I västra Töreboda saknas idag ett gång- och cykelvägnät mellan Centralskolan och  
Björkängsskolan. I samband med planerad utbyggnad av cykelvägar behöver även 
cykelvägnätet mellan centrum och Industrigatan knytas ihop. I området ligger flera 
förskolor och en vårdcentral. 
 
Gatuavdelningen har sökt statsbidrag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder och anläggning av 
gång- och cykelvägar för perioden 2012 till 2014. Statsbidrag på 50 % är beviljat för åtgärder 
på Klockaregatan och Garvaregatan inför 2012. 
 
För en långsiktig planering vill gatuavdelningen projektera samtliga berörda gator inom 
området mellan Centralskolan och Björkängsskolan och mellan centrum och Industrigatan. 
Fokus läggs på gång- och cykelväg mellan Centralskolan och Björkängsskolan samt för 
hastighetsdämpande åtgärder på Garvaregatan under våren. Utförande under 2012. 
Projektering av resterande delar påbörjas när handlingar är klara för prioriterade delar. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse, ”Projektering av gc-vägar”, daterat 2012-01-10. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 6 
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 5 TN2011/0254 

Information – Trafiksituationen på Hermansgårdsvägen i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har den 29 november gett förvaltningen i uppdrag att utreda 
trafiksituationen vid korsning Hermansgårdsvägen ut till Göteborgsvägen. 
 
Gatuchef Matz Hasselbom informerade om det pågående arbetet med att utreda olika 
förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningen Hermansgårdsvägen ut till 
Göteborgsvägen. 
 

Underlag för beslut 

Muntlig information under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 6 TN2012/0016 

Förslag till revidering av råd och riktlinjer för uteserveringar i 
Mariestad, Töreboda och Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta förvaltningens skrift gällande ”Råd och riktlinjer 
för tillfälliga uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång”. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen har utarbetat en skrift gällande råd och riktlinjer för uteserveringar. 
Målet är att restauranger som vill använda allmän plats för en uteservering i Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner, ska följa dessa rekommendationer. 
 
Nu har förvaltningen reviderat denna skrift. Revideringen är gjord främst avseende 
utformningen beträffande tillgängligheten och med komplettering av information om 
alkoholtillstånd. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse daterat 2012-01-11, med bilaga ”Råd och riktlinjer för tillfälliga 
uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 8 
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 7 TN2011/0269 

Samråd – detaljplan för Brandstationen 2 och 3, Gullspångs tätort, 
Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och överlämnar förvaltningens synpunkter till  
Kommunstyrelsen i Gullspång. 

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen i Gullspång har översänt ett förslag till ny detaljplan för 
Brandstationen 2 och 3 i Gullspångs tätort till tekniska nämnden för samråd. 
 
Tekniska förvaltningen har tagit del av planen och meddelat att de inte har något att erinra 
mot planen. 

Underlag för beslut 

Samrådshandling och yttranden från tekniska förvaltningen. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 9 
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 8 TN2011/0268 

Samråd detaljplan för Hova 3:85, Hova tätort, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och överlämnar förvaltningens synpunkter till  
Kommunstyrelsen i Gullspång. 

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen i Gullspång har översänt ett förslag till ny detaljplan för 
Hova 3:85, Hova tätort till tekniska nämnden för samråd. 
 
Tekniska förvaltningen har tagit del av planen och meddelat att de inte har något att erinra 
mot planen. 

Underlag för beslut 

Samrådshandling och yttranden från tekniska förvaltningen. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 10 
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 9 TN2011/0267 

Samråd detaljplan för Gårdsjö 13:38, Gårdsjö tätort, Gullspångs 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och överlämnar förvaltningens synpunkter till  
Kommunstyrelsen i Gullspång. 

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen i Gullspång har översänt ett förslag till ny detaljplan för 
Gårdsjö 13:38, Gårdsjö tätort till tekniska nämnden för samråd. 
 
Tekniska förvaltningen har tagit del av planen och har inget att erinra mot planen förutom 
en notering från VA-avdelningen gällande spillvattenservis. 

Underlag för beslut 

Samrådshandling och yttranden från tekniska förvaltningen. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 11 
2012-01-17 
 
 
 
 
 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 10 TN2011/0266 

Samråd detaljplan för Hova 3:10 och 3:16, Hova tätort, Gullspångs 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och överlämnar förvaltningens synpunkter till  
Kommunstyrelsen i Gullspång. 

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen i Gullspång har översänt ett förslag till ny detaljplan för 
Hova 3:10 och 3:16 i Hova tätort till tekniska nämnden för samråd. 
 
Tekniska förvaltningen har tagit del av planen och har inget att erinra mot planen förutom 
en notering från VA-avdelningen att ledningsrätt ska upprättas på fastigheten Hova 3:10. 

Underlag för beslut 

Samrådshandling och yttranden från tekniska förvaltningen. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 12 
2012-01-17 
 
 
 
 
 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 11 TN2011/0258 

Samråd detaljplan för del av Backebolet 1:30, Brommösund, 
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och överlämnar förvaltningens synpunkter till  
Kommunstyrelsen i Mariestad. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 december 2011 om samråd för detaljplan för del av 
Backebolet 1:30, Brommösund. 
 
Tekniska förvaltningen har tagit del av planen och har inget att erinra mot planen. 

Underlag för beslut 

Samrådshandling och yttranden från tekniska förvaltningen. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 13 
2012-01-17 
 
 
 
 
 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 12 TN2012/0017 

Omförhandling av beredskapsavtal, tekniska förvaltningen MTG 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Ett enigt arbetsutskott beslutar föreslå nämnden att stödja förvaltningens fortsatta arbete 
med omförhandling av beredskapsavtal och översyn av beredskapsorganisationen inom 
tekniska förvaltningens VA-, gatu- och fastighetsavdelningar inom MTG-samarbetet  

Bakgrund  

Tekniska nämnden har den 26 april 2011 beslutat om ramanalys budget 2012 med 
besparingsåtgärder för Mariestads kommun. En av dessa besparingsåtgärder gäller 
omförhandling av beredskapsavtalen. 
 
Nuvarande avtal har sagts upp. Nytt avtal ska förhandlas. Beslut beräknas vara klart i april 
månad.  
 
Samtidigt med att arbetet med omförhandlingen pågår, görs också en översyn av 
beredskapsorganisationen för VA-, gatu- och fastighetsavdelningens verksamheter. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Information – Omförhandling av beredskapsavtal, tekniska 
förvaltningen MTG”, daterat 2012-01-09. 
 
 
 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 14 
2012-01-17 
 
 
 
 
 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 13  

Information – återrapportering av inkomna remisser, 
gatuavdelningen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av rapporten och ärendet återkommer vid arbetsutskottet den 
31 januari. 

Bakgrund 

Gatuchef Matz Hasselbom har tagit fram en lista över inkomna remisser och övriga 
uppdrag som ställts till tekniska nämnden/tekniska förvaltningen avseende 
gatuavdelningens verksamheter. 
 
Ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde den 31 januari. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning av gatuavdelningens skrivelse ”Politiska uppdrag” med kopior på 
inkomna remisser och uppdrag. 
 
 
 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 15 
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 14  

Information – Projektredovisning av ”Den hållbara skolan”. 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Mariestad och Skövde kommun har inom ramen för Trafikverkets samverkansprojekt 
”KUSTOM” deltagit i projektet ”Den hållbara skolan”. Syftet med projektet har varit att 
lyfta kommunernas arbete kring barns säkra skolvägar. 
 
Av de fem skolor som valdes ut till projektet ingick Flitiga Lisans skola och Ullervads skola 
för Mariestads kommun. 
 
Gatuavdelningens Eva Gunnarsson redovisade den färdigställda rapporten i 
samverkansprojektet. Bland annat redovisades den nulägesundersökning som genomförts 
över resandet till och från skolorna. I denna undersökning ingick trafikmätningar och 
observationer utanför skolorna och en enkätundersökning som skickats till elever, föräldrar 
och skolpersonal med frågor kring färdsätt till skolan.  
 
Rapporten med förslag till handlingsplan för hållbara resor delades ut till samtliga ledamöter 
i arbetsutskottet. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 15  

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

1. Protokoll från Kommunfullmäktige i Mariestad Kf § 146, 2011-11-28. 
Medborgarförslag om åtgärder mot medskräpning på Nya Torget. KS2011/0318 

2. Beslut från Trafikverket gällande ansökan om förändring av enskilda vägen 26295 
mellan Segolstorp och Björsäter till allmän väg, Mariestads kommun. TN2011/0151 

3. Beslut från Trafikverket gällande åtgärder för trafiksäkerhet och miljö på 
kommunala gator i Västra Götaland – godkännande av omfattning och 
principutformning samt beslut om preliminärt medfinansieringsunderlag och 
medfinansieringsbelopp (f d statsbidrag) år 2012. 

4. Protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 180, 2011-12-08. Mariestad 
Björsäter – om utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
TN2011/0271 

5. Beslut från Miljö- och byggnadsförvaltningen daterat 2011-12-15, gällande 
Hässlestad 1:20, Torsö markbädd, Mariestads kommun.  
TN 2011/0273 

6. Protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden, Mbn § 184, 2011-12-08. Mariestad 
Gamla Staden 6:1 – förslag till regelbunden loppmarknad på Esplanaden. 
TN2011/0250 

7. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, Uu § 193, 2011-
12-14. Yttrande över föranmälan om utbyggnad av elnät norr om Tibro vid Tidan. 
TN2011/0275 

8. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, Uu § 202, 2011-
12-14. Uppdrag om tjänstegarantier, TN2011/0276 

9. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, Uu § 197, 2011-
12-14. Revidering av detaljplan för del av Halna-Åsen 1:178. TN2011/0277 

10. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 167, 2011-12-12. Besvarande 
av motion om iordningsställande av hållplatser. TN2011/0089 

11. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda, Kf § 169, 2011-12-12. Uppdrag om 
vattenförsörjningsplan för Töreboda kommun. TN2011/0278 

12. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 255, 2011-12-15. Uppdrag från 
kommunstyrelsen – Utreda förutsättningar för hur Bikupan kan lokaliseras till 
Regnbågsskolan. TN2011/0280 

13. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 258, 2011-12-15. 
Investeringsbudget 2011 – Staket Regnbågsskolan. TN2010/0052 

 

 
 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 17 
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 15 (forts.)  

14. Skrivelse från Arbetsmiljöverket, daterat 2011-12-21. Information om avslutat 
ärende gällande Simhallen i Töreboda. TN2011/0281 

15. Protokoll från Kommunstyrelsen i Gullspång, Ks § 255, 2011-12-15. Uppdrag från 
Kommunstyrelsen – Utreda förutsättningar för hur Bikupan kan lokaliseras till 
Regnbågsskolan. TN2011/0280 

16. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, Ksau § 440, 2011-12-
21. Korvkiosken Nya Torget. TN2011/0124 

17. Protokoll från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, Uu § 211, 2011-
12-14. Beslut om arrendator för Töreboda Camping. TN2011/0216. 

18. Beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland, daterat 2011-12-16. Beslut om stöd 
enligt förordningen om stöd för investeringar i solvärme avseende fastigheterna: 
Mariestad Gamla Staden 6:1 
Mariestad Kanaljorden 1:2 
Mariestad Marieholm 10:1 

19. Beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland, daterat 2011-12-28. Beslut om stöd 
enligt förordningen om stöd för investeringar i solvärme avseende fastigheterna: 
Töreboda Kilen 6:14  
Mariestad Säby 3:5 

 
 

 ______________________________________________________  

 



Sammanträdesprotokoll 
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 16 TN2011/0271 

Information - VA-verksamhetsområde för Lugnås stationssamhälle 
och Björsäter kyrkby 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och uppdrar till VA-avdelningen att utreda 
möjligheten och kostnaden för utökning av verksamhetsområde för Lugnås 
stationssamhälle till Björsäter kyrkby. 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 8 december 2011 påtalat behovet av en 
kommunal vatten- och avloppssanering inom Björsäters radby och översänt detta beslut till 
tekniska nämnden för vidare utredning. 
 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning under sammanträdet. 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 180, 2011-12-08. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Miljö- och byggnadsnämnden  
VA-avdelningen 
 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 19 
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 17 TN2012/0018 

Skötselavtal mellan Gullspångs kommun och Gårdsjö AIF avseende 
elljusspåret i Gårdsjö, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att det skickas en skrivelse till Kommunstyrelsen i Gullspång om 
en förfrågan om upprättande av skötselavtal mellan Gårdsjö AIF och kommunen avseende 
elljusspåret i Gårdsjö. 
 
På grund av jäv deltog inte Staffan Starringer (S) i detta beslut.   

Bakgrund 

Elljusspåret i Gårdsjö har sedan anläggningen byggdes skötts av Gårdsjö AIF.  
 
För att utreda ansvarsfrågor gällande elljusspåret föreslog arbetsutskottet att det skickas en 
skrivelse till Kommunstyrelsen i Gullspång med förslag om upprättande av ett skötselavtal 
skrivet mellan kommunen och Gårdsjö AIF. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2012-01-17 
 
Anslagsdatum 2012-01-23 Anslag tas ner 2012-02-13 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

Underskrift  ...............................................................................................................  

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


