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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-25 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, tisdagen den 25 maj 2021 kl 14:00-16:45 
 

Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 
Erland Gustavsson (M) 1:e vice ordförande (på distans) 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), 2:e vice ordförande (på distans) 
Lillemor Ågren (S) tjänstgörande ledamot 
Nils Farken (S) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Björn Nilsson (S)  tjänstgörande ledamot (på distans) 
Sven Karlsson (M)  tjänstgörande ledamot (på distans) 
Sven Olsson (C) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Jan-Erik Sandegren (M) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Lars-Åke Bergman (S) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Johan Jacobsson (S)  tjänstgörande ledamot (på distans) 
Eric Mellberg (M)  tjänstgörande ledamot (på distans) 
Torbjörn Jansson (C)  tjänstgörande ledamot (på distans) 
Lars Carlsson (M) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Viktor Bergström (L)  tjänstgörande ersättare (på distans) 
Björn Lagerkvist (M)  icke tjänstgörande ersättare (på distans) 
 
 

Övriga deltagare Johan Ahlin  supportchef § 80  (på distans) 
Ulf Johansson  projektledare § 81  (på distans) 
Sofia Glimmervik  controller §§ 82-88  (på distans) 
Björn Isvi    park- och hamningenjör § 89 (på distans) 
Marie Andersson    trafikingenjör § 90 (på distans) 
Emma Wiik  t f gatuchef §§ 91-94 (på distans)  
Johan Myhrman  teknisk chef 
Ylva Grönlund  sekreterare  
 

Justerare Lillemor Ågren 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, stadshuset enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 79-80, 82-100 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Lillemor Ågren  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-25 

Anslagsdatum 2021-05-31 Anslaget tas ner 2021-06-21 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, verksamhet teknik, Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämnden 

Tn § 79                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.   
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Tekniska nämndens sammanträde på distans (Tn 2020/131) 

Under rådande omständigheter och för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 har tekniska 
nämndens ordförande Sven-Inge Eriksson (Kd) beslutat att genomföra tekniska 
nämndens sammanträde med deltagande på distans. Tekniska nämndens ordförande, 
justerare, teknisk chef och sekreterare finns fysiskt på plats i sammanträdesrum i 
stadshuset, övriga deltar på distans.  

Vid behov kan ytterligare sammanträden behöva genomföras på distans. Ordförande 
kommer om så är fallet, att ta beslut inför varje enskilt sammanträde. 

Tekniska nämndens ordförande Sven-Inge Eriksson (Kd) inleder sammanträdet med 
att informera om det praktiska tillvägagångssättet vid den digitala 
sammanträdesformen. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 80                                                   Dnr 2021/00211  

Information från IT-avdelningen gällande support av 
ledamöternas iPads 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Supportchef Johan Ahlin informerar om nyheter för förtroendevalda från IT-
supporten.         

Underlag för beslut 

Muntlig information på mötet.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 81                                                   Dnr 2021/00222  

Upphandling - Renovering av Hus E Centralskolan Töreboda 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna att verksamhet teknik gör upphandling baserad på 
redovisade utvärderingskriterier gällande renovering av Centralskolans E-hus i Töreboda. 
 
Antaget anbud ska inrymmas i tilldelat investeringsbelopp för projektet. 
 

Ärendet justeras omedelbart.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har beslutat om upprustning av Centralskolan i Töreboda. En 
del av denna upprustning har redan genomförts på Centralskolans olika byggnader. 
Denna upphandling omfattar nya ytskikt och ny belysning i  E-husets höga del, plan 
2 och 3. 

Det finns avsatta medel för de åtgärder som ska genomföras under år 2021. Denna 
renovering är en del av dessa åtgärder. 

Fastighetsavdelningen har upprättat förfrågningsunderlag och upphandlar en 
entreprenör för genomförandet.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på att beslutet ska ändras från ”Tekniska 
nämndens arbetsutskott lämnar inget förslag till beslut.” till ” Tekniska nämnden 
beslutar att godkänna att verksamhet teknik gör upphandling baserad på redovisade 
utvärderingskriterier gällande renovering av Centralskolans E-hus i Töreboda.” 

Eriksson (KD) yrkar vidare att antaget anbud ska inrymmas i tilldelat 
investeringsbelopp för projektet.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp eget ändringsyrkande och 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.   
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 88/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 

Tjänsteskrivelse upprättat av projektledare Ulf Johansson och handläggare Ingalill 
Lindblad 2021-05-11 

Förfrågningsunderlag 

Expedierats till: 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Projektchef Gustav Brandstedt  
Projektledare Thomas Johnsson 
Projektledare Ulf Johansson 
Handläggare Ingalill Lindblad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 82                                                   Dnr 2021/00153  

Prioritering av tekniska nämndens investeringsbudget 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden gav i april 2021 (Tn 74/21) verksamhet teknik i uppdrag att 
redovisa förslag till ytterligare prioriteringar för innevarande år i syfte att hålla nere 
investeringsnivån i enlighet med kommunstyrelsen i Mariestads uppdrag till nämnden 
(Ks § 64/21).  

I prognosarbetet inför tertial 1 har verksamhet teknik identifierat överskott respektive 
förväntade ombudgeteringar om 10 100 tkr. Av dessa är taxefinansierad verksamhet 5 400 
tkr. 

1. Prognostiserat överskott i projekt;  

Centralkök    + 2 200 tkr 

Ishallen    + 1 000 tkr 

Tillgänglighet/Trafiksäkerhetsprogram Gata + 900 tkr   

    + 4 100 tkr 

2. Prognostiserat behov att ombudgetera;  

Cykelnätsplanen (Cykel genom stan) + 600 tkr 

Prognostiserat överskott i investeringsbudgeten kan omprioriteras med förbehåll att 
oförutsedda utgifter uppstår i projekten.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 95/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-12, ” Prioritering av tekniska 
nämndens investeringsbudget 2021”. 

Ks § 64/21 Ombudgeteringar från 2020 till 2021 

 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Controller Sofia Glimmervik 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämnden 

Tn § 83                                                   Dnr 2021/00200  

T1 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftbudget 2021, Mariestads kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2021 
tertial 1, för tekniska nämnden Mariestads kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat +/- 0 tkr.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid 
tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. 
Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2021 tertial 1 
för tekniska nämnden i Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.     
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 89/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 Prognos för driftbudget 2021 
tertial 1, tekniska nämnden Mariestads kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2021-05-07,  Prognos för 
driftbudget 2021 tertial 1, tekniska nämnden Mariestads kommun.   

Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska nämndens driftbudget 2021 i 
Mariestads kommun.  

 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Controller Sofia Glimmervik 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämnden 

Tn § 84                                                   Dnr 2021/00201  

T1 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2021, Mariestads kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 
2021 tertial 1, för tekniska nämnden Mariestads kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 10 127 tkr för tekniska 
nämndens budget.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid 
tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. 
Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget 2021 
tertial 1 för tekniska nämnden i Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.     
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 90/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11  

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2021-05-07, ” Prognos för 
investeringsbudget 2021 tertial 1, tekniska nämnden Mariestads kommun”.   

Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska nämnden MTG 2021 

 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Controller Sofia Glimmervik 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämnden 

Tn § 85                                                   Dnr 2021/00202  

T1 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftbudget 2021, Töreboda kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2021 
tertial 1, för tekniska nämnden Töreboda kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +105 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat +/- 0 tkr 

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid 
tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. 
Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2021 tertial 1 
för tekniska nämnden i Töreboda kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 91/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11  

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämndens MTG 2021 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2021-05-07 ”Prognos för 
driftbudget 2021 tertial 1, tekniska nämnden Töreboda kommun 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 86                                                   Dnr 2021/00203  

T1 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2021, Töreboda kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 
2021 tertial 1, för tekniska nämnden Töreboda kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med 2 348 tkr för tekniska nämndens 
budget.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid 
tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. 
Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget  2021 
tertial 1 för tekniska nämnden i Töreboda kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 92/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2021. 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2021-05-07, ” Prognos för 
investeringsbudget 2021 tertial 1, tekniska nämnden Töreboda kommun”.  

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 87                                                   Dnr 2021/00204  

T1 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
driftbudget 2021, Gullspångs kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2021 
tertial 1, för tekniska nämnden Gullspångs kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat +/- 0 tkr.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid 
tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. 
Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2021 tertial 1 
för tekniska nämnden i Gullspångs kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-25 

Sida 19 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 93/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2021 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2021-05-07 ” Prognos för 
driftbudget 2021 tertial 1, tekniska nämnden Gullspångs kommun”.  

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 88                                                   Dnr 2021/00205  

T1 - Ekonomiska prognoser och delårsrapporter gällande 
investeringsbudget 2021, Gullspångs kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 
2021 tertial 1, för tekniska nämnden Gullspångs kommun.  

Prognos avviker +/- 0 tkr mot tekniska nämndens budget.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid 
tertial 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. 
Tertial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en 
handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i 
balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget 2021 
tertial 1 för tekniska nämnden i Gullspångs kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-25 

Sida 21 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 94/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 

Ekonomisk prognos för tertial 2 för tekniska nämnden MTG 2021. 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Sofia Glimmervik 2021-05-07, ” Prognos för 
investeringsbudget 2021 tertial 1, tekniska nämnden Gullspångs kommun”.  

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 89                                                   Dnr 2020/00389  

Medborgarförslag om att göra ett soldäck - badbrygga vid yttre 
piren mellan norra och östra hamnen. 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att frågan 
utreds vidare i arbetet med Hamnutvecklingsplanen.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska bygga ett soldäck och 
badbrygga vid yttre piren mellan norra och östra hamnen. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning 
och beslut (Kf § 102/20). 

I arbetet med Hamnutvecklingsplanen har det tittas på att skapa attraktivare miljöer 
och mötesplatser i östra hamnen och vid norra piren. Ett soldäck skulle kunna vara 
ett bra alternativ till mötesplats. En brygga vid norra piren mellan norra och östra 
hamnen skulle kunna tillgodose möjligheten att komma ner till vattnet där inte båtar 
ligger förtöjda eller färdas.  

Med den vattenkvalité som är vid norra piren kan i dagsläget inte en badplats 
anläggas. En brygga vid norra piren skulle kunna tillgodose möjligheten för 
radiostyrda båtar att segla utan att komma i konflikt med större båtar. En plats att 
segla radiostyrda båtar vid norra piren skulle möjliggöra arrangemang av större 
tävlingar i Mariestads hamn.  

Ett soldäck och en brygga vid yttre piren skulle vara ett bra tillskott i Mariestads 
hamn för såväl turister, invånare i Mariestad och segelintresserade. Möjligheten till att 
bygga ett soldäck och brygga vid yttre piren bör utredas vidare i arbetet med 
Hamnutvecklingsplanen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-25 

Sida 23 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 96/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 Medborgarförslag om att 
göra ett soldäck - badbrygga vid yttre piren mellan norra och östra hamnen  

Tjänsteskrivelse upprättad av park- och hamningenjör 2021-05-05 Medborgarförslag 
om att göra ett soldäck - badbrygga vid yttre piren mellan norra och östra hamnen 

Kf § 102/20 Medborgarförslag om att göra ett soldäck - badbrygga vid yttre piren 
mellan norra och östra hamnen 

Medborgarförslag om att göra ett soldäck - badbrygga vid yttre piren mellan norra 
och östra hamnen 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad- anmälan 
Tf gatuchef Emma Wiik 
Förslagsställaren 
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Tekniska nämnden 

Tn § 90                                                   Dnr 2019/00340  

Nya förutsättningar för styrning av gång- och cykeltrafiken in i 
centrum 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge verksamhet teknik i uppdrag att genomföra en ny 
projektering av projektet ”Styrning av gång- och cykeltrafiken in i centrum” med 
syfte att klarlägga möjligheter till genomförande av tidigare beslut (Tn § 133/20). 
Kostnadsberäkning gällande ny projektering ska redovisas för tekniska nämnden i 
september 2021. 

Tekniska nämnden beslutar att de ärendepunkter som gäller målning och skyltning 
enligt tidigare beslut Tn § 133/20 ska genomföras.  

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav verksamhet teknik i uppdrag att se över hur man kan 
styra och förtydliga GC-trafiken in i centrum (Tnau § 254/19). Efter redovisning av 
ärendet under 2020 gav tekniska nämndens arbetsutskott verksamhet teknik i uppdrag att 
kostnadsberäkna och ta fram en tidplan för de olika föreslagna åtgärderna. Beslut om att 
genomföra åtgärder togs i oktober 2020 (Tn § 133/20). 

Verksamhet teknik har, efter att beslutet tagits, fått tillgång till ett nytt verktyg för att ta 
fram så kallade körspår i korsningen Nygatan och Stockholmsvägen. Resultatet av analysen 
har visat på att genomförandet av flytt av refuger som var en del i att tillskapa plats för 
cykelfält och cykelbox inte är genomförbart enligt kraven på framkomlighet och 
trafiksäkerhet. Fordon med påkopplat släp och bussar kan inte ta sig fram då korsningen är 
starkt begränsad av befintlig utformning.  

För att de beslutade åtgärderna ska genomföras krävs ny projektering och kostnadskalkyl. 
Det innebär flytt av kantsten in mot torgytan (västerut) ca 1.5-2 meter på Nygatan från 
Torggatan ner till befintligt övergångställe vid Knallenhuset. Det kommer innebära att 
busshållplatsen, belysningsstolpar och flaggstänger måste flyttas samt att torgytan minskas. 
På så sätt kan körfältet för södergående trafik breddas så att utrymme skapas för 
vänstersvängande trafik från Stockholmsvägen så att dessa inte kommer i konflikt med 
refugerna på Nygatan. 

För att möjliggöra cykelfält utmed nordvästra hörnet av korsningen och vidare norrut på 
Nygatan måste kantstenen flyttas in och gångbanan minskas i hörnet. Körspårsanalysen 
visar att fordon med släp och bussar inte kan göra en högersväng från Stockholmsvägen 
utan att gå in i cykelfältet. 

Med anledning av resultatet av genomförd körspårsanalys och att planavdelningen parallellt 
har ett uppdrag att se över åtgärder på Nya Torget (KS 2021/167) föreslår verksamhet 
teknik och planavdelningen att samordna projekten i den omfattning som är möjlig. 
Åtgärderna i båda projekten innebär omfattande förändringar av centrummiljön. En sådan 
samordning skulle underlätta både projektering och genomförande.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 97/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-05-07 

Bilaga Platser som berörs 

Beslut Tn § 133/20 

 

 

Expedierats till: 
Tf gatuchef Emma Wiik 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 91                                                   Dnr 2021/00093  

Statusbesiktning av befintlig gång- och cykelväg Hasslerör - 
Gullspång med återrapportering av eventuella åtgärder  
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att upprusta gång- och cykelväg för etapp 2 Sjötorp-
Otterbäcken. Kostnaden för upprustning uppskattas till 50 tkr och finansiering sker 
genom 2021 års driftbudget. Åtgärden planeras in i driftplan.  

Bakgrund 

På tekniska nämndens sammanträde i februari (Tn § 41/21) gav nämnden 
verksamhet teknik i uppdrag att inför Vänerledens invigning 2022 (cykelled runt 
Vänern) ta fram en statusbesiktning på befintlig gång- och cykelväg mellan Hasslerör 
och Gullspång med återrapportering av eventuella åtgärder.  

Sträckan Hasslerör – Gullspång kan delas upp i tre etapper.  

Etapp:  

1. Hasslerör - Sjötorp, saknar cykelväg 

2. Sjötorp - Otterbäcken, cykelväg finns och där behövs vissa åtgärder genomföras  

3. Otterbäcken - Gullspång, cykelväg finns och sträckan är ny och kräver inga 
åtgärder   

Föreslagen åtgärd samt kostnadsbedömning för etapp 2   

Vid statusbesiktning upplevs sträckan för etapp 2 i gott skick och ingen större åtgärd 
behövs längs hela sträckan. Verksamhet teknik bedömer att de åtgärder som behövs 
på sträckan är att hyvla på de ställen där ogräs växt igenom på grund av att sträckan 
inte används så flitigt.  

Kostnadsbedömning:  

- Hyvling och vält uppskattas till 50 tkr  

- Asfaltering för hela etapp 2 uppskattas till 1 100 tkr.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.     



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-25 

Sida 27 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 98/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 

Tjänsteskrivelse upprättad av park- och hamningenjör 2021-05-06 

Tn § 41/21 

 

 

Expedierats till: 
Tf gatuchef Emma Wiik 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 
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2021-05-25 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 92                                                   Dnr 2021/00185  

Redovisning av uppdrag - Skadeanmälningsärendens process 
och status 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

På arbetsutskottet den 2021-04-20 gav Nils Farken (S) i uppdrag till tekniske chefen 
att redogöra för processen för skadeanmälningsärenden samt status när det gäller 
svarstider och antal pågående skadeärenden.  

Processen för skadeanmälningsärenden ser ut enligt följande;  

Person som skadat sig själv eller egendom, på kommunens mark kontaktar 
kommunen. Den drabbade får en blankett att fylla i och skickar tillbaka denna till 
kommunen som diarieför den. Den drabbade blir kontaktad och får diarienummer 
samt återkoppling på sin anmälan. Undersökning av ärendet sker av gatuavdelningen, 
kontroll av vad som hänt samt vems fel det var. Är det kommunens fel får den 
drabbade ersättning, är det under halvt basbelopp betalas det ut direkt, är det över ett 
halvt basbelopp går det via kommunens försäkringsbolag.  

När det gäller svarstider skall skadeärenden hanteras skyndsamt. 

Nedanstående ärenden är pågående;  

1. 2021/00033 Potthål Göteborgsvägen, inkom 2021-01-26. Väntar på svar på 
summan på anspråket. Gatuavdelning kontaktar igen. 

2. 2020/00225 Stenskott rondell, inkom 2020-06-01. Ej utredd. Gatuavdelningen 
kontaktar den drabbade. 

3. 2020/00270 Boj som slet sej i hamnen, inkom 2020-08-31. Väntar på 
skadeanmälan, endast fått bilder. Gatuavdelningen påminner den drabbade. 

4. 2020/00345 Stenflisa i däck, inkom 2020-10-09. Ej hanterad. Gatuavdelningen 
kontaktar den drabbade. 

5. 2020/00280 Ström bröts till båt, inkom 2020-08-26. Strömavbrott på grund av 
överbelastning. Under utredning.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 99/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 

Tjänsteskrivelse upprättad av t f gatuchef 2021-05-07 

Processkarta Skadeanmälningsprocess 

 

 

Expedierats till: 
Tf gatuchef Emma Wiik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 93                                                   Dnr 2020/00522  

Prognos 1 - Internkontrollplan för tekniska nämnden 2021  
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för intern kontroll 
enligt ”Uppföljning intern kontroll tekniska nämnden T1 2021” i samband med 
prognos 1 2021.   

Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att vidta åtgärder för att nå 
beslutade mål där avvikelser föreligger.  

Bakgrund 

Internkontroll är en viktig del i verksamhets-  och ekonomistyrning. Enligt 6 kap. 6§ 
kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Nämnden ska upprätta en intern kontrollplan för den egna verksamheten.  

Internkontrollplanen bygger på en riskanalys där riskerna bedöms utifrån 
sannolikheten att det ska inträffa och konsekvensen om det inträffar. De kontroller 
som ingår i interna kontrollplanen för 2021 är de kontroller som bedöms hantera 
respektive risk. Kontrollerna har olika uppföljningsperioder.  I tertial 1 följs punkt 2, 
3, 4, 5, 7, 8 upp.  

Risk/Kontroll 2021 

1. Personal-kompetensbrist/Individuella mål- och utvecklingsplaner 

Följs upp årligen 

2. Underhållsskulden växer/Underhållsplaner för fastigheter 

Följs upp varje tertial 

3. Säkerhet i och runt VA-anläggningar och fastigheter/Brandskyddspolicyn följs 

Följs upp varje tertial 

4. Säkerhet i och runt VA-anläggningar och fastigheter/Skalskydd VA-anläggningar.  

Följs upp varje tertial 

5. Avvikelser i projekt/Budgetavvikelser i projekt  

Följs upp varje tertial 

6. Klimatpåverkan/Klimatanpassningsplanen   

Följs upp årligen 

7. Lagen om offentlig upphandling/Avtalstrohet 

Följs upp varje tertial 
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8. Lagen om offentlig upphandling/Direktupphandlingar 

Följs upp varje tertial 

9. Hyresavtal/Avtal i Xpand 

Delår/År 

Verksamhetsutvecklare Emma Wiik redovisar ”Uppföljning intern kontroll tekniska 
nämnden T1 2021” på sammanträdet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 100/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare 2021-05-05 

Uppföljning intern kontroll tekniska nämnden T1 2021 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 94                                                   Dnr 2021/00208  

Prognos 1 - Uppföljning av tekniska nämndens mål 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen kring hur arbetet fortlöper med de 
aktiviteter som är framtagna i verksamheten som ska resultera i att nämndens mål 
uppfylls under innevarande mandatperiod. 

Bakgrund 

Enligt beslutad styrmodell har tekniska nämnden satt upp nämndmål kopplade till 
Mariestad kommuns kommunfullmäktigemål. Kommunfullmäktige har satt upp fem 
mål som ska gälla under mandatperioden. Ett av målen är ett rent ekonomiskt mål 
och de fyra andra är kvalitetsmål. De fyra kvalitetsmålen är följande: 

- En trygg kommun för alla 

- En kreativ och innovativ kommun 

- En välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott bemötande 

- En attraktiv tillväxtkommun 

Då tekniska nämndens verksamhetsansvar spänner över hela MTG har hänsyn tagits 
under framtagandet av förslag till mål till att även passa till fullmäktigemålen i 
Töreboda och Gullspång vilket var ett direktiv från MTG-styrgrupp. 

Enligt målstyrningsmodellen behöver inte/ska inte nämndmålen vara direkt mätbara 
utan de mäts indirekt genom de verksamhetsmål/aktiviteter som tas fram av 
verksamheten. 

Tekniska nämndens mål för mandatperioden 
 
Till kommunfullmäktigemålet: En trygg kommun för alla 

- Våra ute- och innemiljöer samt våra leveranser är trygga och säkra för alla. 
 

Målbeskrivning;  
Genom fokus på trafiksäkerhet skapar vi trygga och säkra offentliga miljöer. Vi levererar säkra 
vattentjänster och våra lokaler är ändamålsenliga för de verksamheter som bedrivs i dem. Vi ger 
tillgängligheten i ute- och innemiljöer hög prioritet.   

 
- Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan. 

 
Målbeskrivning;  
Vi tar hänsyn till vilket klimatavtryck vi gör genom upphandling och inköp samt i det dagliga 
arbetet.  
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Till kommunfullmäktigemålet: En kreativ och innovativ kommun 
- Vi tar tillvara på såväl medarbetarnas som medborgarnas kreativitet för att 

utveckla vår verksamhet. 
 

Målbeskrivning;  
Vi tar tillvara på medarbetarnas idéer och vi är lyhörda för medborgarnas synpunkter. Vi 
omvärldsbevakar och lär av goda exempel. Vi motiverar till att tänka ”utanför boxen” samt ”i 
boxen”. Medarbetare ska få växa inom organisationen och utbildas för att klara framtidens 
utmaningar. Vi arbetar för en bred delaktighet i hela verksamheten. 

 
Till kommunfullmäktigemålet: En välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av 
ett gott bemötande 

- Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt. 
 

Målbeskrivning;  
Vi är en serviceorganisation, som tar oss tid med alla frågor, lyssnar och ger återkoppling. Vi arbetar 
för att användare av våra tjänster får snabb och kunnig support. Vi skapar miljöer som känns 
välkomnade, bl.a. genom välskötta inom- och utomhusmiljöer.  

 
Till kommunfullmäktigemålet: En attraktiv tillväxtkommun 

- Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt.  
 

Målbeskrivning;  
Vi bygger nytt och förvaltar våra anläggningar på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi genomför uppdrag 
enligt beställarens förväntningar. Vi har en god dialog med näringslivet och synliggör infrastruktur för 
etableringar. Vi gör det tydligt för näringslivet inom vilka områden köp av externa tjänster är möjliga. 

 
Verksamhetens aktiviteter 
Aktiviteterna som verksamheten arbetat fram och jobbar med att genomföra är mätbara 
och beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de utgör en indikator för 
måluppfyllelsen. Aktiviteterna bildar verksamhetsplan för nämnden.  
Hela målprocessen inklusive aktiviteter dokumenteras i Stratsys. I samband 
prognostillfällena, delårs- och helårsbokslut kommer status på måluppfyllelsen följas 
upp och analyseras samt rapporteras till nämnden.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.     
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 101/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare 2021-05-05 

Tekniska nämnden måluppföljning T1 2021 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 95                                                   Dnr 2021/00190  

Delegation gällande rätten att utse och entlediga 
dataskyddsombud för tekniska nämnden 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att delegera rätten att utse och entlediga 
dataskyddsombud för nämnden till tekniska chefen. 

Nämndens delegationsordning ska kompletteras med denna delegation.  

Bakgrund 

Enligt artikel 37, EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679, ska varje 
myndighet utse ett dataskyddsombud. Inom kommunal verksamhet ligger 
personuppgiftsansvaret hos den nämnd som behandlar personuppgifter vilket innebär att 
nämnden ska utse dataskyddsombud för den egna verksamheten.  

Dataskyddsombudets uppdrag består av rådgivning, utbildning och granskning av 
nämndens personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet rapporterar direkt till högsta 
förvaltningsnivå och är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndighetens 
kontaktperson.  

Personen som utses kan vara anställd inom kommunen eller utföra uppgifterna på 
grundval av ett tjänsteavtal. Hen kan vara ombud för flera nämnder. Dataskyddsombudet 
ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap om lagstiftning och 
praxis avseende dataskydd samt ha förmåga att fullgöra de uppgifter som följer av 
förordningen.  

Nämnden utsåg under första halvåret 2018 ett dataskyddsombud. Hens uppdrag som 
nämndens dataskyddsombud avslutas under sommaren 2021. Inför att nytt 
dataskyddsombud ska utses bedöms det vara lämpligt att delegera beslutstypen till 
verksamhetschef. Det underlättar den praktiska hanteringen vid byte av dataskyddsombud 
samtidigt som det inte bedöms få några negativa konsekvenser.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.    
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 102/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 

Dataskyddsombudets tjänsteskrivelse daterad 2021-04-29 

 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Tekniska nämndens dataskyddsombud  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 96                                                   Dnr 2021/00178  

Yttrande gällande förslag Mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av förslag till ”Mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet i Mariestads kommun” och har inget att yttra gällande 
förslaget.  

Bakgrund 

Vid kommunstyrelsen arbetsutskotts sammanträde den 14 oktober 2020, fick 
kommunchefen i uppdrag att redovisa organisatoriskt ansvar för kommunens 
samordning för finskt förvaltningsområde. Kommunens inriktning har varit och är, 
att arbetet med minoritetsspråket ska fortsatt vara prioriterat även om kommunen 
träder ur det finska förvaltningsområdet. Uppdraget vidaredelegerades till HR-chef 
och chefen för sektor ledning.  

Sektorerna ledning, sektor stöd och omsorg samt sektor barn och utbildning har 
tillsammans med HR-avdelningen samverkat i arbetet med att utreda och förtydliga 
kommunens framtida verksamhet för att stödja arbetet med den finska minoriteten.  

Förslaget som arbetades fram och som chefen för sektor ledning redovisade på 
kommunstyrelsen arbetsutskott den 21 december 2020 är att det organisatoriska 
ansvaret för minoritetsområdet leds av sektor ledning. Chefen för sektor ledning 
kallar till samrådsmöten tillsammans med politiska representanter och finska 
föreningen.  

Sektor ledning har upprättat ett förslag till mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet i Mariestads kommun, vilket är i enlighet med lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har remitterat detta förslag (Ksau § 136/21) till bland annat tekniska 
nämnden för yttrande.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.     
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 103/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Mariestads kommun, daterad 
2021-03-16  

Ksau § 136/21 

 

 

Expedierats till: 
Administrativa enheten (info@mariestad.se)  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-25 

Sida 39 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 97                                                   Dnr 2021/00044  

Uppdragslista för verksamhet teknik 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av upprättad uppdragslista för maj 2021. 

Tekniska nämnden ger teknisk chef i uppdrag att upprätta ett förslag på ny 
utformning av uppdragslista som även innehåller övriga uppdrag inom verksamheten 
som är av betydelse. Förslaget ska redovisas vid nämndens sammanträde i september 
2021.        

Bakgrund 

Verksamhet teknik redovisar för tekniska nämnden uppdragslistan innehållande de 
uppdrag som är riktade till tekniska nämnden och verksamhet teknik.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att tekniska nämnden ger teknisk chef i 
uppdrag att upprätta ett förslag på ny utformning av uppdragslista som även 
innehåller övriga uppdrag inom verksamheten som är av betydelse. Förslaget ska 
redovisas vid nämndens sammanträde i september 2021.  

Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut samt eget tilläggsyrkande 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.     

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 105/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11, ” Redovisning av 
verksamhets tekniks uppdragslista maj 2021” 

Uppdragslista för verksamhet teknik 

 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Johan Myhrman  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 98                                                   Dnr 2021/00007  

Uppdrag till tekniske chefen 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Det ges följande uppdrag vid dagens sammanträde: 

Uppdrag att utreda status gällande återställande av Almvägen, Töreboda.  

Jan-Erik Sandegren (M) ger teknisk chef i uppdrag att utreda status för återställande 
av Almvägen i Töreboda då vägen varit uppgrävd i cirka ett år.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 99                                                   Dnr 2021/00005  

Anmälan av delegationsbeslut 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan följande delegationsbeslut: 

- Rättidsprövning - Överklagan av beslut från Tn § 75/21 

- Protokoll tekniska nämnden arbetsutskott 2021-05-18 saknades i underlaget till § 99 
inför dagens sammanträde.  
Informationen antecknas till protokollet.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 100                                                   Dnr 2021/00006  

Aktuell information 2021 
  

Protokoll tekniska nämnden arbetsutskott 2021-03-16 är inte tillgängligt på 
Assistenten under möte.  

Informationen antecknas till protokollet.  

 

Rollfördelning gata/park samt samarbete med AME 
Eric Mellberg (M) frågar om rollfördelning och organisation gällande gata- och 
parkavdelningen samt samarbete med AME. Emma Wiik, t f gatuchef, redogör för 
organisationen inom avdelningen.   
 
Status gällande projekt Marieforsleden 

Lillemor Åberg (S) frågar om status gällande projekt Marieforsleden (cykelbana och VA-
arbete) och informeras om att projektet löper enligt tidplan.  
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