
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-06-09 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Torsö, plan 5 i stadshuset kl 14:00 – 16.55 
 

Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD)                 ordförande 
Erland  Gustavsson (M)                   1:e vice ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)2:e vice ordförande 
Nils Farken (S)                                  ledamot 
Johan Jacobsson (S)                          ledamot 
 
 

Övriga deltagare Sofia Glimmervik  controller § 93 
Hanna Lamberg  gatuchef §§ 94-98 
Hans Björkblom  fastighetschef §§ 99-101 
Michael Nordin  teknisk chef  
Ylva Grönlund  sekreterare  

Justerare  

Justeringens plats och tid  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 92-111 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Nils Farken  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-06-09 

Anslagsdatum 2020-06-12 Anslaget tas ner 2020-07-04 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet plan 4 i stadshuset, kommunkansliet 
 

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 92                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning. 
.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 93                                                   Dnr 2020/00153  

T1 - Åtgärdsplan gällande driftbudget 2020, Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag för åtgärdsplan.   

Bakgrund 

Med anledning av att tekniska nämnden i tertial 1 rapporteringen redovisade en 
årsprognos som påvisar ett budgetöverskridande med 660 tkr för den skattefinansierade 
delen av verksamheten gav nämnden på sammanträdet 2020-05-19 verksamhet teknik i 
uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att nå en budget i balans.  

Verksamhet teknik har analyserat och upprättat ett förslag till åtgärd. För förtydligandets 
skull grundar sig den prognostiserade avvikelsen på ökade kostnader hos 
Lokalvårdsavdelningen kopplat till Covid-19. Den prognostiserade avvikelsen är 
bedömd utifrån dagens hantering av Covid-19 året ut. Prognostiserade kostnaden består 
dels av lönekostnader samt ökad städfrekvens kopplat till olika nämnder/kunder.  

Verksamhet teknik har valt att behålla de prognostiserade kostnader kopplat till ökad 
städfrekvens inom verksamheten för ökad kontroll och har förhoppningar om att denna 
kostnad kommer att ersättas med statliga medel. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet teknik har i budget 2020 en underhållsbuffert för ej förutsedda 
underhållskostnader 2020 (1,7 Mkr), vilka till viss del är förbrukade. 

Åtgärdsplanen för budget i balans innebär att verksamheten avvaktar med att nyttja 
dessa medel tills dess att fördelning av statliga medel Covid-19 är beslutade.            

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-06-03 Åtgärdsplan gällande 
driftbudget T1 2020, Mariestads kommun  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin och ekonomicontroller Sofia 
Glimmervik 2020-06-03, Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet efter tertial 1, 
2020.  

     

 

Tekniska nämnden  
Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 94                                                   Dnr 2020/00128  

Medborgarförslag angående farthinder på Idrottsvägen i Töreboda 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att medborgarförslaget 
anses besvarat med hänvisning till att det kommer byggas ett upphöjt övergångställe 
med cykelpassage över Idrottsvägen vid Örnstigen för att koppla ihop gång- och 
cykelvägen i samband med byggnation av ny gc-väg utmed Örnstigen.      

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit till Töreboda kommun med önskemål om 
farthinder på Idrottsvägen med anledning av att vägen är hårt trafikerad och att det 
finns många barn i området.  

Kommunfullmäktige i Töreboda har skickat förslaget till tekniska nämnden för 
utredning och yttrande.  

Idrottsvägen är en gata som används mestadels för trafik till Kilenskolan och Töreshov 
samt av boende i området. Trafiken är som mest intensiv på morgonen och 
eftermiddagen övrig tid normal. Den passerar genom ett villaområde från väg 
200/Halnavägen vidare österut med gång- och cykelbana på södra sidan och gångbana 
på större delen av norra sidan. Hastighetsbegränsningen är 30 kilometer per timme. 
Mestadels av de oskyddade trafikanterna rör sig på gång- och cykelbanan längs 
Idrottsvägen och det finns få behov av att korsa längs vägen. 

I år planeras det för byggnation av en ny gång- och cykelväg utmed Örnstigen och en 
hastighetssäkrad passage över Idrottsvägen. Den kommer byggas som ett upphöjt 
övergångsställe med cykelpassage och är den länk som saknas för att koppla ihop gång- 
och cykelstråket hela vägen från centrum till Moskogen.  

Med anledning av ovanstående och att det finns en befintlig gång- och cykelväg utmed 
Idrottsvägen bedömer verksamhet teknik att det inte finns något behov av något 
ytterligare farthinder på Idrottsvägen. Det finns också ytterligare gång- och cykelvägar i 
området till skolan. Verksamhet teknik föreslår därför att medborgarförslaget avslås.     

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat istället för, enligt tekniske chefens förslag, att avslås.   

Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniske chefens förslag till beslut med eget 
ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.   
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-27 Medborgarförslag om farthinder 
på Idrottsvägen i Töreboda 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-05-26 Medborgarförslag om farthinder på 
Idrottsvägen i Töreboda 

Medborgarförslag om farthinder Idrottsvägen Töreboda     

 

 

Expedierats till: 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 95                                                   Dnr 2019/00300  

Medborgarförslag om att anlägga farthinder på Kanalvägen 
Töreboda samt strategiskt trafiksäkerhetsprogram 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden konstaterar att det sedan 2018 finns ett antaget 
trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och Gullspång med strategier 
kopplat till farthinder; gupp/farthinder samt övergångsställen och passager.  

2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till antaget strategiskt 
trafiksäkerhetsprogram samt föreslagna och planerade åtgärder..  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Töreboda återremitterade medborgarförslaget om farthinder på 
Kanalvägen med tillägg om att ta fram förslag på strategiska placeringar av farthinder i 
Töreboda, Älgarås och Moholm.  

I början av 2018 antogs ett trafiksäkerhetsprogram för Mariestad, Töreboda och 
Gullspång av respektive kommunfullmäktige. Programmet innehåller strategier för hur 
man inom MTG-kommunerna ska kunna bidra till Nollvisionen och det nationella 
trafiksäkerhetsarbetet kopplat till de indikatorer som används i den årliga uppföljningen. 
Indikatorerna är följande: 
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De strategier som finns i trafiksäkerhetsprogrammet kopplat till farthinder är framför 
allt två, gupp/farthinder och övergångsställen och passager. 

 

 

 

 

 

 

Inkomna önskemål om farthinder på mindre gator är vanliga till gatuavdelningen. 
Placering av farthinder bör därför ske på ett strategiskt sätt utifrån framtaget 

trafiksäkerhetsprogram. Det innebär att hastighetsdämpade åtgärder i första hand ska 
placeras där oskyddade trafikanter ska korsa större vägar och vid skolor/förskolor där 
risken för olyckor mellan oskyddade trafikanter och motorfordon är hög. En gata av 
bostadskaraktär med många in- och utfarter, relativt låga trafikflöden och ingen 
genomfartstrafik är inte aktuell för farthinder. Utfall i olycksstatistiken inom MTG är 
låga och arbetet med placering av åtgärder baseras därför på var sannolikheten för 
olyckor är störst i enlighet med Nollvisionen, detta för att förhindra olyckor i framtiden.  

Utöver permanenta farthinder kan det vara aktuellt med tillfälliga farthinder vid t.ex. 
vägarbeten, om trafiken leds om eller på platser där trafiken varierar under året, t.ex. 
besöksmål under sommaren. 

Till antaget trafiksäkerhetsprogram finns en handlingsplan som uppdateras kontinuerligt 
och redovisas till Tekniska nämnden i slutet av varje år med genomförda åtgärder och 
förslag på åtgärder kommande år. Förslagen på åtgärder baseras på inkomna synpunkter 
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och önskemål samt det som verksamheten själva identifierat som brister där behov av 
åtgärd föreligger. Många åtgärder på platser som instämmer med strategierna i 
trafiksäkerhetsprogrammet är åtgärdade eller planeras för åtgärder.   

Vid skolor och förskolor i Töreboda kommun finns gång- och cykelvägar utbyggda och 
passager är hastighetssäkrade.  

I år byggs en gång- och cykelväg längs Örnstigen med en upphöjd passage på 
Idrottsvägen. 2021 planeras åtgärder i Kilenområdet kopplat till den genomgående gång- 
och cykelbanan för att ytterligare säkra upp barns skolvägar och ett stråk som används 
på fritiden av bland annat barn och unga. Framöver skulle de tillfälliga farthindren vid 
Björkängsskolan kunna byggas om till ett mer permanent utförande samt ev ytterligare 
åtgärder för passage över Stora Bergsgatan vid Centralskolan. 

I Moholm har flera åtgärder genomförts på senare år vid skolan/förskolan med nya 
gång- och cykelvägar och hastighetsdämpande åtgärder. Även Vallavägen har försetts 
med gupp då den har genomfartstrafik och saknar gång- och cykelbanor. Ytterligare 
platser i Moholm som i framtiden kan vara aktuellt för åtgärder kan vara övergångställe 
på Parkgatan vid affären i Moholm där det finns behov av att korsa gatan för att ta sig 
vidare mot affären/busshållplatser och skola/förskola. 

I Älgarås kan det i framtiden vara aktuellt att titta på Västra långgatan vid infarten från 
Älgaråsvägen för att skapa en hastighetssäkrad passage över Västra Långgatan med 
vidare koppling ut till Älgaråsvägen och gång- och cykelbanan genom orten. 

Önskemålet i medborgarförslaget om permanenta farthinder på Kanalvägen är inte i 
enlighet med kriterierna i trafiksäkerhetsprogrammets och föreslås avslås. Verksamhet 
teknik tittar på möjligheten att placera ut tillfälliga farthinder vid området kring 
lekplatsen och boulebanan under sommaren kopplat till att området är ett besöksmål 
och då trafiken kan vara intensivare och fler oskyddade trafikanter rör sig i området.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker tekniske chefens förslag till beslut med 
ändringen att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till antaget strategiskt 
trafiksäkerhetsprogram samt föreslagna och planerade åtgärder. 

Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniske chefens förslag till beslut med eget 
tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.   

  

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-29 Återremiss medborgarförslag 
om farthinder på Kanalvägen i Töreboda 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-05-29 Återremiss medborgarförslag om 
farthinder på Kanalvägen i Töreboda  

Medborgarförslag om farthinder på Kanalvägen i Töreboda  
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Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 96                                                   Dnr 2020/00194  

Medborgarförslag om att belysa och asfaltera gångbanan mellan 
"Swedbankhuset" och järnvägen i Mariestad 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att de 
önskade åtgärderna inte är möjliga att genomföra på grund av fysiska begränsningar och 
markåtkomst.  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik i uppdrag att utreda, i samråd 
med VänerEnergi AB och fastighetsägaren till Swedbankhuset, möjligheten att förstärka 
belysning på gångstig mellan ”Swedbankhuset” och järnvägen i Mariestad.       

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit till Mariestads kommun med önskemål om 
belysning och asfaltering av gångstig mellan ”Swedbankhuset” och järnvägen i 
Mariestad. 

Kommunfullmäktige i Mariestad har skickat förslaget till tekniska nämnden för 
beredning och beslut.  

Mellan Stockholmsvägen och stationen i Mariestad finns en stig med en bredd på ca 1,4 
meter. Stigen ligger mellan en fastighet/byggnad och det staket som går längs med 
spåret. Stigen används av många som ska till och från stationen men kan vid perioder 
vara svår att använda då den blir lerig. Det genomförs endast begränsad drift och 
underhåll på stigen och den snöröjs inte på vintern.  

Det smala utrymmet gör att det är svårt att hantera detta utrymme som annat än stig då 
det inte möjliggör asfaltering eller uppsättning av belysning eller några större 
driftåtgärder. 

Det finns gångbanor runt fastigheten till stationen och utredning pågår för en eventuellt 
framtida bro över järnvägen från Bangatan. Stigen hålls öppen för de som vill använda 
den men hänvisning till stationen är längs Stockholmsvägen/Hamngatan. 

Kommunens åtagande är att snöröja och underhålla gångvägar och gång- och 
cykelvägar. Utöver detta finns många stigar som kan användas om så önskas men dessa 
underhålls alltså inte i någon större utsträckning.      
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Behandling på sammanträdet 

Nils Farken (S) yrkar på att verksamhet teknik utreder i samråd med VänerEnergi AB 
och fastighetsägaren till Swedbankhuset möjligheten att förstärka belysning på gångstig 
mellan ”Swedbankhuset” och järnvägen i Mariestad. 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniske chefens förslag till beslut med 
Nils Farken (S) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förslaget.        

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-27 Medborgarförslag om att 
asfaltera gångbanan mellan Swedbankhuset och järnvägen  

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-05-26 Medborgarförslag om att asfaltera 
gångbanan mellan Swedbankhuset och järnvägen 

Medborgarförslag att asfaltera gångväg mellan Swedbank och järnväg Mariestad 

     

 

 

Tekniska nämnden  
Expedierats till: 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
(Anmäls till Kommunfullmäktige Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 97                                                   Dnr 2019/00340  

Styrning av GC-trafiken in i centrum 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen.  

Tekniske nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska 
nämnden i oktober 2020 kostnadsberäkna och ta fram en tidplan för de olika föreslagna 
åtgärderna.  

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav verksamhet teknik i uppdrag att se över hur man 
kan styra och förtydliga GC-trafiken in i centrum. 

I Mariestads kommun finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Men som på många 
andra ställen så blir det mindre utrymme och fler som gör anspråk på det ju närmare 
centrum man kommer. Här ska fotgängare och cyklister samsas med kollektivtrafik, 
bilar, lastbilar parkeringsplatser, lastzoner mm. Det innebär ofta att det är svårt att alla 
olika trafikslag ska kunna separeras utan ofta får man samsas om utrymmet om inte 
hårda prioriteringar görs och vissa trafikslag prioriteras bort.  

In till centrum i Mariestad finns gång- och cykelvägar längs alla tillfartsvägar 
(Stockholmsvägen, Östra Järnvägsgatan, Göteborgsvägen/Nygatan, Kungsgatan, 
Hamngatan). Det är sedan sista kvarteren in mot torget som till vissa delar saknar 
cykelbanor/cykelfält. Den trängsta passagen och där det är dålig framkomlighet för 
cyklister är i korsningen Stockholmsvägen, Nygatan, Hamngatan och Torggatan (EPA-
korset). För fotgängare finns trottoarer och övergångställen. 

Sedan 2010 har det skett 3 trafikolyckor mellan fordon och oskyddade trafikanter i 
EPA-korsningen, ingen av dem var cyklist. 

Med ett antal minder åtgärder i anslutning tillkorsningen skulle cyklisternas väg genom 
centrum kunna stärkas och tydliggöras. Det handlar om att göra om tre övergångställen 
till gång- och cykelpassager, sänka kantstenen på 2 ställen, se över möjligheten att måla 
cykelfält med tillhörande cykelbox på två ställen. Sedan finns det i dag gångbanor som är 
breda och som eventuellt skulle kunna användas av både cyklister och fotgängare då 
antalet fotgängare på dessa ställen är få. Det finns även en passage över Nygatan in mot 
stadsparken som upplevs otrygg både från cyklister och bilförare. Här bör utredas 
behovet av denna eller om andra lösningar kan finnas. Bifogat finns en kartbild med 
föreslagna åtgärder som ska ses som ett underlag över möjliga åtgärder, vissa som kan 
genomföras omgående och vissa som kräver mer utredning för att säkerställa bästa 
möjliga utfall.  

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-06-09 

Sida 14 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Åtgärderna kan bidra till tydlighet för trafikanter även om det fortfarande finns partier 
där samspel mellan de olika trafikanterna även fortsättningsvis behövs. I de centralaste 
delarna av en stadskärna behöver alla samsas om utrymmet och för att öka andelen 
hållbara resor med cykel så är det viktigt med bra, tydliga och säkra cykelstråk i till 
stadskärnan med förståelse för samspel och en lägre hastighet genom de trängsta 
partierna.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att ge verksamhet teknik i uppdrag att 
kostnadsberäkna och ta fram en tidplan för de olika föreslagna åtgärderna.    

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar vidare att kostnadsberäkning och tidplan för åtgärder 
ska redovisas på tekniska nämnden i oktober 2020.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniske chefens förslag till beslut med 
egna tilläggsyrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslagen.      

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-29 Gc-trafik in mot centrum i 
Mariestad 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-05-29 Gc-trafik in mot centrum i Mariestad 

Bilaga cykeltrafiken genom centrum i Mariestad 

   

 

Expedierats till: 
(Gatuchef Hanna Lamberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 98                                                   Dnr 2020/00196  

Översyn av parkeringsautomater i centrala Mariestad, 2020 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen om översyn av 
parkeringsautomaterna i centrala Mariestad.   

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav verksamhet teknik i uppdrag att göra en översyn 
av parkeringsautomaterna i centrala Mariestad. Anledningen är att det inkommit 
synpunkter på att de upplevs vara långsamma och ur funktion.  

I Mariestad finns det sedan oktober 2019 nya parkeringsautomater. Under några 
inledande månader fanns driftsproblem med maskinernas uppkoppling vilket gjorde att 
de hade problem att skicka iväg data. Leverantören tillsammans med kommunens 
driftspersonal löste detta under vintern och sedan dess har maskinerna fungerat utan 
störningar. Driftspersonalen får larm i sina telefoner om någon maskin krånglar eller är 
ur funktion och kan åtgärda felet omgående. 

Gällande den upplevda långsamheten i maskinens displayer så är detta framfört till 
leverantören från kommunen och från andra kunder. Modulsystem håller på och ser 
över detta och om ändringar kan göras i mjukvaran för snabbare process.               

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-27 Översyn av 
parkeringsautomaterna i centrala Mariestad, 2020 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2020-05-26 Översyn av parkeringsautomaterna i 
centrala Mariestad 2020 
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(Gatuchef Hanna Lamberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 99                                                   Dnr 2015/00541  

Ny organisation inom fastighetsavdelningen MTG 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.       

Bakgrund 

Verksamhet teknik har fått i uppdrag av tekniska nämnden att utreda och föreslå en ny 
organisation av fastighetsavdelningen så att verksamheten inom MTG likställs för alla 
tre kommunerna. 

Förändringen innebär i stort att vi skapar en gemensam serviceenhet och en 
förvaltningsenhet för MTG.  

Syftet med förändringen är att skapa en tydligare beställar-utförarorganisation och 
därmed likrikta den med övriga verksamhet tekniks organisationsinriktning och med det 
hitta bättre samordning och möjliga effektiviseringar för samtliga tre kommuner inom 
MTG. 

Två nya tjänster skapas, en gemensam fastighetsförvaltare för MTG samt en 
serviceenhetschef för MTG skapas. 

Genomförandet av organisationsförändringen inom fastighetsavdelningen skedde de 1 
juni 2020. 

Fastighetschefen redogör för pågående arbete på sammanträdet.            

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-06-08 Ny organisation inom 
fastighetsavdelningen MTG 
 
Tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-26 av fastighetschef Hans Björkblom Ny organisation 
inom fastighetsavdelningen MTG      
     

 

 

Expedierats till: 
(Fastighetschef Hans Björkblom) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 100                                                   Dnr 2020/00212  

Tilldelning av investeringsmedel Fastighetsavdelningen Mariestad 
2020 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden tilldelar 4 000 tkr till följande reinvesteringsåtgärder gällande 
fastigheter:  

a) Brandlarm 

b) Reningsverk kommunförråd 

c) Sandbäcksvägen 46 tak, ventilation och fjärrvärme 

d) Badhusets parkering 

e) Renovering platta ispist Mariehus arena 

f) Svavelsyra-anläggning badhuset 

g) Åtgärd mögel kylrum Café Holmen 

Finansiering sker genom 2020 års investeringsram för fastighetsavdelningen.  

Arbetsutskottets beslut 

Inför nämndens sammanträde den 16 juni 2020 ska verksamhet teknik utreda behovet 
av att tilldela medel från 2020 års investeringsram till renoveringen av platta ispist på 
Mariehus arena. Underlaget ska också kompletteras med uppgift om åtgärd för Lyrestad 
elljusspår.      

Bakgrund 

År 2020 har tekniska nämnden tilldelat 11 000 tkr i investeringsram för 
fastighetsavdelningen för reinvesteringar varav 1500 tkr är disponerade till renovering 
Café Holmen enligt tidigare beslut. Kvarstår 9000 tkr. 

Verksamhet teknik föreslår att medel tilldelas följande projekt från 2020 års 
investeringsram för fastighetsavdelningen: 

a) ca 1200 tkr för åtgärder efter förelägganden brandlarm efter utförda revisioner 
av Räddningstjänsten Östra Skaraborg och föreläggande. 

b) ca 400 tkr utbyte av reningsverk kommunförråd på grund av föreläggande. 

c) ca 1200 tkr byte av tak samt ventilation och inkoppling fjärrvärme 
Sandbäcksvägen 46 

d) ca 500 tkr ytbeläggning parkeringen framför badhuset 

e) ca 350 tkr renovering av ispist Mariehus arena 
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f) ca 150 tkr svavelsyra-anläggning badhuset Mariestad 

g) ca 150 tkr åtgärd mögel kylrum Café Holmen  

 
Kvarstår efter ovan projekt 5 500 tkr vilka bedöms förbrukas under höst 2020.   

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att verksamhet teknik, inför nämndens behandling av 
ärendet den 16 juni 2020, utreder behovet av att tilldela medel från 2020 års 
investeringsram till punkt e) renovering platta ispist Mariehus arena”. Vidare yrkar 
Eriksson (KD) att underlaget ska kompletteras med uppgift om åtgärder för elljusspår i 
Lyrestad.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniske chefens förslag till beslut med 
egna tilläggsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förslagen.   

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-29 Tilldelning av investeringsmedel 
Fastighetsavdelningen Mariestad 2020 

Tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-26 av fastighetschef Hans Björkblom Tilldelning av 
investeringsmedel Fastighetsavdelningen Mariestad 2020 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram     

     

 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Fastighetschef Hans Björkblom) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 101                                                   Dnr 2018/00622  

Införande av digital hantering i kassan/entrén på badhuset samt 
möjlighet att förse bassängutrymmen med övervakningskameror 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten 
att införa digital hantering i kassan/entrén på badhuset samt möjlighet att förse 
bassängutrymmen med övervakningskameror för att öka säkerheten. Utredningen 
överlämnades till verksamhet teknik och tekniska nämnden har den 19 mars 2019, § 59, 
hanterat ärendet och överlämnat svaret till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Kommunstyrelsen har i Ks § 88/19 beslutat att förslaget ska finansieras med 
kommunstyrelsens investeringsram till förfogande. Planering projektering pågår och 
uppdraget kommer att genomföras under 2020.  

Verksamhet tekniks utredning visade följande: 

Kassasystem 
Befintligt kassasystem behöver bytas ut alternativt uppgraderas på att kunna hantera 
förköpta biljetter och styra in/utpassering. 

Den befintliga kassan i entréhallen behöver byggas om och flyttas ut mot huvudentré 
för att skapa plats för karusellgrind och grind för rörelsehindrade, detta för att 
inpassering endast ska kunna ske via kassa eller vid förköpt entrébiljett. Läsare för t ex 
QR kod/streckkod kan monteras till dessa grindar för att möjliggöra passage på 
förköpta biljetter. 

Oavsett val av system måste entrén till badhuset byggas om, värt att notera är att entrén 
är K-märkt vilket kommer att medföra en del utmaningar i samband med 
ombyggnationen. 

Kostnader för hårdvara (grindar, läsare, kassasystem) är ca 300 tkr, 
ombyggnadskostnader för kassa tillkommer. Mjukvarukostnader för kassasystemet är ca 
5 600 kronor per månad, supportkostnader tillkommer på mellan 500-2 000 kronor per 
månad beroende på val av system. 

Kassasystem kan med fördel kombineras med inköp av bokningssystem som ofta 
innehåller kassafunktion och därmed dela kostanden på fler anläggningar detta utreds 
för närvarande av Kultur- och fritid. 

Detta projekt faller inom ramen för upphandling av system och det regelverk som gäller 
för detta varvid ett analysarbete är startat under maj 2020 med representanter från 
Kultur och fritid, fastighet och digitaliseringsledare. 
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Arbetet beräknas pågå under sommaren och hösten 2020 med anledning av analys, 
beredning och upphandling.  
Analysarbetet innefattar även arbetet med ombyggnation av entrén för att tillgodose 
behov av bland annat nödutrymning vid en digitaliseringslösning av inpassering. 

Övervakningskameror 
Montering av vanliga övervakningskameror har kontrollerats med Datainspektionen av 
dataskyddsombud Per Ahlström och utifrån deras svar och övrig information så kan 
man dra slutsatsen att det är svårt att ha regelrätta kameror i området där man är 
lättklädd. Enligt Datainspektionen krävs det att det är ett brottsutsatt område och det 
måste finnas polisanmälningar samt dokumentation om andra åtgärder man försökt med 
men som inte lyckats.  

Dock skulle ett övervakningssystem liknande det som finns på Arenabadet i Skövde 
kunna fungera. Det övervakningssystemet fungerar som ett drunkningslarm som 
detekterar med hjälp av kameror. 

Takmonterade kameror klarar av att detektera mellan 0,6-2 m vattendjup, behöver man 
kunna detektera djupare än så måste kameror monteras i bassängväggarna. 

Kostnader för ett sådant system för stora bassängen är ca 1 100 tkr, för den mindre 
undervisningsbassängen tillkommer ca 400 tkr. 

I ovanstående kostnader ingår inte installationen av systemet. 

Ärendet behöver utredas ytterligare då det idag saknas en kostnadsuppskattning för hela 
projektet som innefattar även montering, övrigt material, drift och en lösning för den 
höj och sänkbara bassängen.         

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-29 Införande av digital hantering i 
kassan/entrén på badhuset samt möjlighet att förse bassängutrymmen med 
övervakningskameror    

Tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-26 av fastighetschef Hans Björkblom Införande av 
digital hantering i kassan/entrén på badhuset samt möjlighet att förse bassängutrymmen 
med övervakningskameror    

 

 

Tekniske chefen 
Expedierats till: 
(Fastighetschef Hans Björkblom) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 102                                                   Dnr 2020/00032  

Tilldelning av investeringsmedel VA, Mariestad 2020  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 200 tkr till projekt åtgärder yttre 
avloppsreningsverk. 

Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram.       

Bakgrund 

År 2020 har tekniska nämnden tilldelats 6 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna 
hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar ovan mark enligt de mål som anges 
i VA-planen. Verksamhet teknik föreslår att 200 tkr från 2020 års VA-investeringsram 
tilldelas för åtgärder på yttre avloppsreningsverk. Åtgärderna som avses är byte av tak på 
Torsö avloppsreningsverk, renovering och målning av fasad på Tidavads 
avloppsreningsverk samt renovering av hygienutrymme i Sjötorps avloppsreningsverk.          

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-27 Tilldelning av investeringsmedel 
till VA, Mariestad 2020 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind, Tilldelning av 
investeringsmedel till VA, Mariestad 2020 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram            

 

 

Tekniske chefens 
Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 103                                                   Dnr 2020/00033  

Tilldelning av investeringsmedel VA, Töreboda 2020  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 150 tkr till projekt renovering Töreboda 
vattentorn. Finansiering sker genom 2020 års VA-investeringsram.    

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att säkerställa att sammanställningen 
”Fördelning av investeringsmedel från ram – Töreboda” överensstämmer med tidigare fattade 
beslut.      

Bakgrund 

År 2020 har tekniska nämnden tilldelats 11 500 tkr i VA-investeringsram för att kunna 
hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-
planen. Verksamhet teknik föreslår att 150 tkr tilldelas ett projekt för renovering av 
Töreboda vattentorn. Renoveringen syftar till att byta stege i tornet, täta 
luckgenomföring i tornet och byta avluftning.  

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-27 Tilldelning av investeringsmedel 
till VA, Töreboda 2020 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind, Tilldelning av 
investeringsmedel till VA, Töreboda 2020 

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram            

 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Controller Sofia Glimmervik) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 104                                                   Dnr 2019/00339  

Medborgarförslag om att installera solceller på taken i Mariestad 
samt vattenreservoarer 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden anser att den delen av medborgarförslaget som föreslår att installera 
solceller på taken är besvarat, med anledning av det avtal kommunen ingått med extern 
part där kommunen upplåter takyta för den externa partens solcellsinstallationer för 
elförsörjning inom kommunens fastigheter.  

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget att anlägga vattenreservoarer till krislägen 
och bevattning då detta inte anses vara praktiskt genomförbart.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag om att 
kommunen ska installera solceller på taken i Mariestad samt vattenreservoarer för att 
samla in regnvatten för att använda vid krislägen och bevattning. Detta motiveras med 
ett särskilt fokus på äldreboenden för att kunna kyla inomhusklimatet med förnybar 
energi under värmeböljor.  

Sedan drygt ett år har kommunen ett avtal med Vattenfall AB där kommunen upplåter 
takyta på kommunens egna fastigheter till Vattenfall som bekostar och installerar 
solceller där kommunen förbinder sig att köpa elen som solcellerna producerar. 
Affärsmodellen är vald för att minska kommunens investeringsutgifter men samtidigt 
ligga långt framme i ansvarstagandet för övergången till förnybara energikällor och i 
förlängningen klimatutmaningen. De flesta av våra äldreboenden är förhyrda fastigheter 
där kommunen bara kan påtala för fastighetsägaren vikten av att ställa om till förnybar 
energi.  

Att anlägga vattenreservoarer för att samla regnvatten storskaligt för att använda till 
krislägen och bevattning ser inte verksamhet teknik som praktiskt och ekonomiskt 
möjligt. Däremot uppmuntras enskilda fastighetsägare att samla regnvatten för 
bevattningsändamål eller annat, inte minst för att minska påfrestningen i de kommunala 
dagvattenledningarna vid stora nederbördsmängder.   

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att i tekniske chefens förslag till beslut ändra på texten 
från ”bevattning då detta anses olämpligt” till ”bevattning då detta inte anses vara 
praktiskt genomförbart”.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniske chefens förslag till beslut med 
eget ändringsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förslaget.    
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-27 Medborgarförslag om att 
installera solceller på taken i Mariestad samt vattenreservoarer 

Medborgarförslag om att installera solceller på taken i Mariestad samt vattenreservoarer  

 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Fastighetschef Hans Björkblom) 
(VA-chef Amanda Haglind) 
(Kommunfullmäktige för anmälan) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 105                                                   Dnr 2020/00015  

Genomföra en förstudie och ta fram exploateringskalkyl med 
detaljplanen för Gallernäset 1:19 som grund 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och upprättat förslag till 
exploateringskalkyl för Gallernäset 1:19 och skickar informationen vidare till 
kommunstyrelsen i Gullspång för vidare hantering.        

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Gullspång fattade på sammanträdet 2019-06-03 beslut om att ge 
tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en förstudie och upprätta en 
exploateringskalkyl för genomförande av detaljplanen för Gallernäset 1:19. 

Verksamhet teknik har nu genomfört förstudien och upprättat en grov 
exploateringskalkyl vilken redovisas av teknisk chef på sammanträdet.  

Exploateringskalkylen påvisar investeringsutgifter för ett totalt genomförande på ca 12 - 
15 mnkr. Av dessa ligger ungefär hälften av kostnaderna på VA-kollektivet och 
resterande på skattekollektivet. Vid ett tomtpris på ca 200 kr per kvm (exkl. VA-
anläggningsavgift) nås full täckningsgrad på investeringen. VA-byggnationens kostnader 
finansieras till ca 75 % av den anläggningsavgift som erläggs av fastighetsägaren.  

Verksamhet teknik föreslår att kommunfullmäktige tilldelar projektet 500 tkr i 
investeringsmedel för att genomföra en detaljprojektering för området samt att 
genomföra röjning och viss marknadsföring för att skapa ett fullständigt beslutsunderlag 
innan beslut om genomförande kan tas.           

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-05-27 Genomföra en förstudie och ta 
fram exploateringskalkyl med detaljplanen för Gallernäset 1:19 som grund  

Exploateringskalkyl Gallernäset 1:19 

    

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Kommunfullmäktige i Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 106                                                   Dnr 2020/00203  

Samrådsyttrande - Förslag till detaljplan för Ladukärr 2:1 m.fl., 
Mariestads kommun 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna för detaljplan för 
Ladukärr 2:1 och har följande att yttra:  

• Området bör ingå i det kommunala verksamhetsområdet för allmänna 
vattentjänster. 

• Plankartan saknar områden som säkrar förläggningen av kommunala VA-ledningar 
i området, plankartan bör kompletteras med detta till granskningsskedet. Önskvärt 
är en plankarta där vägar/gator och grönsläpp är utritade liknande de i 
planillustrationen då detta säkrar upp plats för infrastruktur samt tydliggör vad som 
är kommunalt huvudmannaskap för gator, vägar och grönområden. Detta tydliggör 
ansvarsfördelning för framtida skötsel, drift och underhåll av området. 

• De befintliga dagvattenledningar som ska ta emot vatten från området har inte 
kapacitet att ta emot ett ökat flöde, varför det är av yttersta vikt att dagvatten som 
uppkommer i området fördröjs innan det leds vidare i kommunens dagvattennät. 
Detta för att inte riskera översvämning av fastigheter. 

• En ny huvudvattenledning kommer att behöva förläggas till vattentornet i 
framtiden. Ett 12 meter brett u-område för ledningsdragning i prickmarken på 
västra sidan av Marieforsleden inom planområdet skulle säkra upp mark för en 
sådan framtida ledningsdragning.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2020 (§ 162) att rubricerad detaljplan ska bli 
föremål för samråd.  

Planområdet är beläget i den östra delen av Mariestads tätort. Planområdet angränsar i 
öst till Bångahagens deponi och återvinningscentral, i norr till dagvaruhandel vid 
Krontorpsrondellen, i väst till Ladukärrs bostadsområde och söder till området 
Muggebo/Kilkesten.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för markanvändningen verksamheter handel 
och industri. Planen reglerar byggnadshöjden inom planområdet till 10 meter.         
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse Förslag till detaljplan för Ladukärr 2:1 Mariestads 
kommun 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Planillustration 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

PM Geoteknik 

Riskbedömning Bångahagen 

PM Riskbedömning avseende farligt gods transporter 

Samrådsremiss 

    

 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 107                                                   Dnr 2020/00217  

Samrådsremiss - Planprogram för Norra infarten, Mariestad 
centralort, Mariestads kom 
  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna för planprogram 
Norra infarten E20 och har följande att yttra:  
 
• Innan verksamhetsområdet för dagvatten utvidgas till att innefatta hela det område 

som är aktuellt i planprogrammet behöver en utredning genomföras för att utreda 
bästa sätt att omhänderta dagvattnet. Den planerade dagvattenutredningen bör ge 
svar på bästa sätt att hantera dagvattnet inom området och först efter detta är det 
möjligt att fatta beslut om det är lämpligt att upprätta kommunalt 
verksamhetsområde.        

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 maj 2020 att 
ett förslag till planprogram för Norra infarten ska samrådas. I samband med att kommunen 
köpte skogsfastigheten Brodderud 3:6 (Lyckan) i 
Krontorp under hösten 2019 beslutades att det skulle tas fram ett planprogram för hur 
området vid Norra infarten till Mariestad, med direkt närhet till E20, skulle kunna utvecklas. 
 
Planprogrammet syftar till att möjliggöra utveckling av området vid Norra infarten genom att 
utreda markanvändning för verksamheter, lager, drivmedelsförsäljning, handel och bostäder. I 
kommunens översiktsplan pekas områden vid infarterna ut som viktiga områden med 
potential till utveckling. 
 
Programområdet utgör till största delen skogsmark och gränsar i norr till 
fastigheterna Berga 2:7, Berga 2:11 och Berga 4:7, i öster till E20, i söder till 
återvinningscentralen Bångahagen och i väster till Marieforsleden.   
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-06-02 Samrådsyttrande för planprogram för 
Norra infarten, Mariestad  
 
Samrådsremiss Planprogram Norra infarten 
 
Planprogram Norra infarten 
 
Undersökning bmp planprogram Norra infarten     
 

 

 

Expedierats till: 
(Kommunstyrelsen i Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 108                                                   Dnr 2020/00193  

 Revisionsrapport. Granskning av dokumenthantering 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av revisionsrapporten ”Granskning av 
dokumenthantering ” och konstaterar följande:  

Revisionsrapporten påpekar att tekniska nämndens dokumenthantering har en otydlig 
skrivning om ansvar kopplat till beslut om att inte lämna ut allmän handling.  

Verksamhet teknik har sedan revisionen genomfördes reviderat och antagit ny 
delegationsordning (Tn § 74) där ansvaret kopplat till beslut om att inte lämna ut allmän 
handling har förtydligats.        

Bakgrund 

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat dokumenthanteringen i 
Mariestads kommun. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna 
säkerställer en ändamålsenlig dokumenthantering.  

Granskningen har genomförts genom intervjuer, stickprov och dokumentstudier och 
besvarar följande frågor:  

• Finns det beslutade riktlinjer för registrering, diarieföring och utlämnande av 
allmänna handlingar? 

• Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom förvaltningsorganisationen 
avseende registrering, diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar? 

• Efterlevs styrdokument och rutiner för registrering, diarieföring och utlämnande av 
allmänna handlingar? 

• Finns det en systematisk uppföljning och kontroll av kommunens 
dokumenthantering?  

Granskningen visar att kommunfullmäktige antagit riktlinjer för kommunens 
dokumenthantering liksom rutiner som beskriver roll- och ansvarsfördelning för samma 
område. Granskningen visar även att det finns framtagna handböcker och rutiner som 
beskriver hanteringen av allmänna handlingar. Dokumenthanteringsplaner finns 
upprättade i enlighet med kommunens arkivreglemente.  

Granskningen visade även att varken kommunstyrelsen eller nämnderna systematiskt 
följer upp dokumenthanteringen inom respektive ansvarsområde. Systematisk 
uppföljning och kontroll av dokumenthanteringen görs dock kontinuerligt och löpande 
under året på tjänstemannanivå. 

Revisionsrapporten påpekar att tekniska nämndens dokumenthantering har en otydlig 
skrivning om ansvar kopplat till beslut om att inte lämna ut allmän handling.  
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Verksamhet teknik har sedan revisionen genomfördes reviderat och antagit ny 
delegationsordning (Tn § 74) där ansvaret kopplat till beslut om att inte lämna ut allmän 
handling har förtydligats.               

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse ”Remiss: Revisionsrapport - Granskning av dokumenthantering” 
upprättad av nämndsekreterare Ylva Grönlund 

Revisionsrapport upprättad av PwC, ”Granskning av dokumenthanteringen i Mariestads 
kommun”, februari 2020.       

   

 

 

Tekniska nämnden 
Expedierats till: 
(Administrativa enheten) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 109                                                   Dnr 2020/00001  

Handlingar att anmäla 
  

Arbetsutskottets beslut 

Inga handlingar anmäldes till tekniska nämndens arbetsutskott.   

.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 110                                                   Dnr 2020/00052  

Uppdrag till tekniske chefen 
  

Uppföljning EPC-projektet 

 
Efter yrkande från ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) ger arbetsutskottet tekniska chefen i 
uppdrag att sammanställa resultatet av genomförda investeringar inom ramen för EPC-
projektet. 
 
Sammanställningen skall omfatta de uppgifter som utgör mål/rapportpunkter i dokumentet 
"Ett skönt och grönt MTG" (sid 9), samt redovisa fördelning mellan underhållsåtgärder och 
energibesparande åtgärder. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 111                                                   Dnr 2020/00051  

Aktuell information 
  

Remissyttrande gällande detaljplan under sommarperioden 2020 

Då tekniska nämndens arbetsutskott inte har något sammanträde förrän i september 
2020 yrkar ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) att tekniska nämnden ger ordförande 
Sven-Inge Eriksson (KD) delegation att avge remissyttranden på detaljplaner under 
semesterperioden 29 juni till 7 augusti 2020.  Ärende lyfts till tekniska nämnden i juni 
2020.  

  

Tekniske chefens veckobrev 

Tekniske chefens veckobrev kommer från och med vecka 25 2020 att skickas även till 
samtliga ledamöter i tekniska nämndens arbetsutskott (inklusive ersättare).  
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