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2021-03-23 
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Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset klockan 14:00 – 16.30 
 

Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 
 

Beslutande 
ledamot/ersättare och icke 
beslutande ersättare på 
distans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 2:e vice ordförande 
Lars Karlsson (M) tjänstgörande ledamot 
Torbjörn Forsell (C) tjänstgörande ledamot 
Nils Farken (S) tjänstgörande ledamot 
Lillemor Ågren (S) tjänstgörande ledamot 
Björn Nilsson (S)  tjänstgörande ledamot 
Sven Olsson (C) tjänstgörande ledamot 
Jan-Erik Sandegren (M) tjänstgörande ledamot 
Lars-Åke Bergman (S) tjänstgörande ledamot 
Johan Jacobsson (S)  tjänstgörande ledamot 
Torbjörn Jansson (C)  tjänstgörande ledamot 
Eric Mellberg (M)  tjänstgörande ledamot 
Björn Lagerkvist (M)  tjänstgörande ersättare 
Yvonne Antonsson (S)  icke tjänstgörande ersättare 

 

 
Övriga deltagare 

 
Johan Bengtsson  projektledare §§ 44-45 
Hanna Lamberg  gatuchef §§ 46-55 
Marie Andersson  trafikingenjör §§ 46-55 
Björn Isvi  park- och hamnchef §§ 46-55 
Hans Björkblom  fastighetschef §§ 56 
Emma Wiik  verksamhetschef 
Michael Nordin  teknisk chef  
Ylva Grönlund  sekreterare  
 

Justerare Torbjörn Forsell 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, stadshuset enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 43-61 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Torbjörn Forsell  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-23 

Anslagsdatum 2021-03-31 Anslaget tas ner 2021-04-21 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, verksamhet teknik, Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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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 
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 § 43                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till dagordning med komplettering till 
ärende 19 (§ 61): 

- där Sven Olsson (C) efterfrågar information om hur ökade regnmängder 
påverkar översiktsplan i Töreboda 

- där Torbjörn Forsell (C) efterfrågar status och slutpris på Ishallsprojektet 

- där Björn Lagerkvist (M) efterfrågar information om dagvattensanslutning 
vid korsning Virkesgatan – Tjärgatan i Älgarås 

- där Eric Mellberg (M) efterfrågar var vissa specifika ärenden hanteras, 
tekniska nämnden eller kommunstyrelsen Gullspång 

Komplettering till ärende 19 läggs till dagordningen. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 44                                                   Dnr 2021/00104  

Information om genomförande av Stockholmsvägen etapp 4 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och ger verksamhet teknik i uppdrag 
att styra trafiken även via Marieforsleden förbi Bångahagen för att söka andra 
alternativa infarter mot centrum.  .  

Bakgrund 

Sedan flera år pågår arbetet med utbyte av VA-ledningar och omgestaltning av 
Stockholmsvägen. Målet för 2021 är sträckan Madlyckevägen till Snickargatan.  
Tider och utförandeordning 
Arbetet med förnyelse av ledningsnätet påbörjas när tjälen släpper för att undvika 
merkostnader för tjältining. Byggstarten bedöms starta i april och är cirka en månad 
försenad med anledning av kall vinter. Arbetet med förnyelse av VA-ledningar och 
förnyelse av el- och fiber utförs innan omgestaltning av gatan. 

Omgestaltning av gatan bedöms starta i höst. 
Trafik 
Då Stockholmsvägen är en viktig infart till centrum prioriteras framkomlighet och 
merkostnaderna för att ha passerande fordonstrafik är inarbetade i 
kostnadsberäkningen. Vid arbetet med den nya huvudvattenledningen bedöms 
dubbelriktad trafik att kunna passera förbi arbetsområdet delar av byggtiden. När 
nödvändiga tvärgrävningar utförs behöver fordonstrafik ledas om. 

Vid omgestaltning av gaturummet kan delar av arbetet utföras med passerande 
fordonstrafik. 
Kommunikation 
En kommunikationsplan för genomförandet är framtagen. Planen vänder sig till 
boende i närområdet, trafikanter, medborgare och politiker.  

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 45/21 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-03-05 Information om 
genomförande av Stockholmsvägen etapp 4 

Tjänsteskrivelsen upprättad av projektledare Johan Bengtsson Information om 
genomförande av Stockholmsvägen etapp 4 

Omledningskarta 

 

 

Expedierats till: 
Tf VA-chef Simon Ravik 
Projektledare Johan Bengtsson 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 45                                                   Dnr 2021/00105  

Igångsättningstillstånd för omgestaltning av gata för 
Stockholmsvägen etapp 4.1 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för omgestaltning av 
Stockholmsvägen etapp 4.1. Finansiering sker inom tilldelade medel på projekt 2006 
Stockholmsvägen gatugestaltning.  

Bakgrund 

Gatuavdelningens ram för projekt 2006 Stockholmsvägen gatugestaltning inklusive 
planerade ombudgeteringar uppgår till 2 950 tkr. Medlen används till omgestaltning 
av sträckan Madlyckevägen till Snickargatan (etapp 4.1). Även avslutande asfalterings- 
och målningsarbeten utförs på etapp 3. 

Sedan flera år pågår arbetet med omgestaltning av Stockholmsvägen. 
Omgestaltningen är planerad att utföras i samband med återställning efter utförda  
VA-arbeten. Målet för 2021 är att omgestalta sträckan Madlyckevägen till 
Snickargatan. 

Vid omgestaltningen är hastighetssäkring av övergångsställen väster om 
Madlyckevägen och Snickargatan planerade med busskuddar. Körbanebredden 
minskar till 7 meter som i tidigare etapp. På båda sidor anläggs separerade gång- och 
cykelvägar. Gatubelysningen är planerad att vara dubbelsidig. 

Kostnaden för sträckan Madlyckevägen till Snickargatan är beräknad till 2 500 tkr. 
Kostnaden för avslutande asfalteringsarbeten i etapp 3 bedöms till 400 tkr. 

Kostnaden för etapp 4.2 som är sträckan Snickargatan till Ladukärrsvägen är 
kostnadsberäknad till 2 000 tkr och omfattas inte av beslutet.  

Budgeterade medel inom projekt 2006 Stockholmsvägen gatugestaltning 2021 räcker 
inte till etapp 4.2 gatugestaltning.  Flerårsbudget för kommande etapper uppdateras 
med nyckeltal från etapp 4.  

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 46/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-03-05 Igångsättningstillstånd för 
omgestaltning av gata för Stockholmsvägen etapp 4.1 

Tjänsteskrivelsen upprättad av projektledare 2021-03-05 Igångsättningstillstånd för 
omgestaltning av gata för Stockholmsvägen etapp 4.1 

Planritning samt information om genomförande 

 

 

Expedierats till: 
Projektledare Johan Bengtsson 
Tf VA-chef Simon Ravik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 46                                                   Dnr 2020/00357  

Medborgarförslag angående parkeringsreglering på Västra 
Grevilligatan 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun uppger att Västra Grevilligatan utsätts för 
regelbundna felparkeringar, vilket försvårar utfarten för fastighetsägare på den 
aktuella gatan. Förslagsställaren föreslår därför att kommunen ska sätta upp skyltar på 
Västra Grevilligatan om att parkering är tillåten om högst två timmar i följd.  

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning 
och beslut (Ks 2020/282). 

Västra Grevilligatan är en gata i centrala Mariestad som går mellan Blombackagatan 
och Aspetorpsgatan. Det finns gångbanor på båda sidor och gatan är drygt 7,5 meter 
bred. Utmed gatan ligger nio fastigheter, en-och flerfamiljshus med in-och utfarter. 
Den är reglerad med förbud mot genomfartstrafik sedan drygt sex år sedan. Detta 
beslut togs efter synpunkter från boende på störande trafik och att gatan användes 
som genväg. På den tiden var trafiken till och från Mariaskolan tidvis intensiv på 
gatan. Någon skolverksamhet finns inte idag. Med genomfartsförbudet reglerade man 
bort all trafik utom behörig trafik till och från fastigheterna. Trafikmängden är låg 
och de som parkerar är boende eller besökare till boende. 

På kommunens gator är det tillåtet att parkera högst 24 timmar om inget annat anges. 
Förslagsställaren vill hindra fordonsägare från ”granngator” att inte parkera där. 
Personen tillägger också att in- och utfart från egna fastigheten försvåras. 
Kommunen har parkeringsövervakning och det har gjorts extra kontroller på gatan 
under den senaste tiden men inga framkomlighetsproblem eller andra överträdelser 
har rapporterats. När det gäller parkering vid in-och utfarter finns ingen lagstadgad 
meterangivelse eller avstånd från öppningen. Däremot får du inte blockera eller 
försvåra för framkomligheten. När det gäller korsning med annan väg gäller 
parkering tillåten efter 10 meter från korsande väg. Förslagsställaren vill reglera gatan 
med max 2 timmars parkering med tilläggstavla, gäller ej besökande. Verksamhet 
teknik bedömer inte att en sådan reglering skulle förbättra eventuella parkerings- och 
framkomlighetsproblem. Det är sällan fullparkerat på gatan. Det är också omöjligt 
för parkeringsvakten att övervaka vem som är besökare eller inte. Gatan används i 
huvudsak för nattparkering för de boende. 

När det gäller övervakning och kontroll av genomfartsförbudet är det polisens 
ansvar. 

Utifrån ovanstående föreslår verksamhet teknik till tekniska nämnden att 
medborgarförslaget bör avslås.  
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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 47/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse 2021-03-03 Medborgarförslag angående 
parkeringsreglering på Västra Grevilligatan 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-03-02 Medborgarförslag om 
parkeringsreglering på Västra Grevilligatan 

Medborgarförslag angående parkeringsreglering på Västra Grevilligatan 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Park- och hamningenjör Björn Isvi 
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Tekniska nämnden 

Tn § 47                                                   Dnr 2020/00388  

Medborgarförslag- Iordningsställande av rondell Tegelvägen - 
Skutvägen 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden har erhållit i uppdrag av kommunfullmäktige i Mariestad (Ks 
2020/377) att bereda och besluta kring ett medborgarförslag där en invånare i 
Mariestads kommun föreslår att kommunen ska iordningställa rondellen vid 
Tegelvägen-Skutvägen. Rondellen är enligt invånaren ful och misskött med ogräs 
som växer högt. En skamfläck för området. Invånaren föreslår att en miniatyrfyr ska 
placeras i rondellen. 

Rondellen består av lägre buskar och gråa och röda stenar. Buskarna sitter i en 
formation av en triangel. Verksamhet teknik gör bedömningen att utifrån en kontroll 
på plats är skicket bra under rådande omständigheter. Det är just nu vinterperiod 
med snö och is och det är svårt att avgöra vad som eventuellt behöver åtgärdas. Men 
enligt bifogat foto är buskarna klippta och för övrigt är skicket gott.  

En översyn kommer göras under våren 2021 för att se hur buskarna mår och vad 
som eventuellt kan förbättras. Skötsel av rondellen sker enligt kommunens 
skötselplan. Att placera en fyr eller annat högt i rondellen kan påverka sikten och 
trafiksäkerheten. Då rondellen är av mindre storlek är det viktigt att 
utsmyckning/växtlighet hålls låg. 

Med anledning av ovan förslår verksamhet teknik att tekniska nämnden avslår 
medborgarförslaget.  

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 48/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse 2021-03-03 Medborgarförslag Iordningställande av 
rondell Tegelvägen – Skutvägen 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-03-02 Medborgarförslag om 
rondellen vid Tegelvägen-Skutvägen 

Medborgarförslag Iordningsställande av rondell Tegelvägen - Skutvägen 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Park- och hamningenjör Björn Isvi 
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Tekniska nämnden 

Tn § 48                                                   Dnr 2020/00349  

Medborgarförslag om att bygga ett större trädäck vid 
sandstranden Karlsholme 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen Mariestad för vidare 
hantering.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska bygga ett större 
trädäck med stora trappsteg ner mot vattnet samt att sätta ett nät under däcket för att 
förhindrar att fåglar med ungar tar sig ned den vägen.  

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut och kommunstyrelsen ska inhämta tekniska nämndens yttrande som ett 
led i beredningen.  

På platsen finns idag en mindre sandremsa mellan grusstigen och vattnet. 
Omgestaltning pågår av Karlsholme och många åtgärder har genomförts i området. 
Efter samråd med resterande delar av sektor samhällsbyggnad konstateras att det inte 
finns ytterligare planer för området i dagsläget men önskemålet om ett trädäck tas 
med i det framtida utvecklingsarbetet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (Kd) yrkar på att beslutstexten ändras från 
”Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att frågan 
utreds vidare i kommande utvecklingsarbete.” till ”Tekniska nämnden överlämnar 
yttrandet till kommunstyrelsen Mariestad för vidare hantering.”  

Sven-Inge Eriksson (Kd) tar upp eget ändringsyrkande till beslut och finner att 
tekniska nämnden beslutar i enlighet med detta.      
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau 49/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-08 Medborgarförslag om att 
bygga ett större trädäck vid sandstranden Karlsholme  

Tjänsteskrivelse upprättad 2020-01-07 Medborgarförslag om att bygga ett större 
trädäck vid sandstranden Karlsholme 

Medborgarförslag om att bygga ett större trädäck vid sandstranden Karlsholme    

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Park- och hamningenjör Björn Isvi    
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Tekniska nämnden 

Tn § 49                                                   Dnr 2020/00350  

Medborgarförslag om att göra en trailerparkering väster om 
båtgården, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen Mariestad för vidare 
hantering.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska göra en 
trailerparkering väster om båtgården. En vändplats kan skapas på den sydvästra delen 
så att båda sidorna av vägen kan användas för parkering av trailerekipagen. Detta 
skulle enligt förslagsställaren kunna innebära att man gör en personbilsparkering på 
båda sidorna det vill säga norr om båtgården. 

Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för yttrande/beredning. 

Yttrande: Med anledning av pågående process med ny detaljplan över området så 
kommer förändringar möjliggöras inom området med ytterligare parkeringar och 
trailerparkering. Verksamhet teknik har deltagit i planprocessen och anser att de 
åtgärder som möjliggörs i och med den nya planen kommer att öka möjligheten för 
att parkera trailerekipage. Ytan väster om båtgården föreslås vara naturområde med 
gångstråk och möjlighet till ytterligare parkering finns norr om båtgården, till 
exempel för trailerekipage.  

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 50/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-01-08 Medborgarförslag om 
trailerparkering väster om båtgården.  

Tjänsteskrivelse upprättad 2020-01-04 av gatuchef Medborgarförslag om 
trailerparkering väster om båtgården.  

Medborgarförslag om trailerparkering väster om båtgården.  
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Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Park- och hamningenjör Björn Isvi  
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Tekniska nämnden 

Tn § 50                                                   Dnr 2020/00406  

Medborgarförslag  om att skylta om Tvärgatan till gågata eller 
gångfartsområde, Töreboda 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att: 

1. Tvärgatan enkelriktas, så att endast trafik får föras ut på Storgatan, det vill säga 
endast tillåten trafik i östlig färdriktning 

2. att gångbanan längs Tvärgatan breddas och tillgänglighetsanpassas för ökad 
trafiksäkerhet och tillgänglighet 

3. åtgärderna kan, om fullmäktige beslutar om ett genomförande, ingå i ansökan till 
Trafikverket för statlig medfinansiering för trafiksäkerhethöjande åtgärder för 
genomförande 2022.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Töreboda har överlämnat medborgarförslaget till verksamhet 
teknik för beredning gällande förslag om att Tvärgatan ska skyltas som gågata eller 
gångfartsområde, ärendet KS 2020/342 Töreboda.  

Tvärgatan är en kortare gata med gångbana på södra sidan som förbinder Storgatan 
med Klockaregatan. Den används för trafik bland annat till och från 
Björkängsgården, förskolan samt besökare till kyrkan och dess verksamhet. Men den 
används också som en genväg för bilister som ska vidare på Börstorpsgatan och vice 
versa. Samtidigt är det många oskyddade trafikanter, framför allt äldre, som går till 
och från centrum. Då gångbanan är relativt smal och i mindre bra skick väljer många 
att gå på vägen istället. Detta innebär att trafiksäkerheten blir dålig längs med 
Tvärgatan för de oskyddade trafikanterna. Parkering är tillåtet på båda sidor av 
Tvärgatan.  

För ökad säkerhet och tillgänglighet på Tvärgatan föreslår verksamhet teknik att 
Tvärgatan enkelriktas, så att endast trafik får föras ut på Storgatan, alltså endast 
tillåten trafik i östlig färdriktning.  

För fordonstrafiken innebär det att verksamheterna utmed Klockaregatan nås från 
Börstorpsgatan. Samtidigt föreslås att gångbanan längs Tvärgatan breddas och 
tillgänglighetsanpassas för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet. Åtgärderna kan ingå 
i ansökan till Trafikverket för statlig medfinansiering för trafiksäkerhethöjande 
åtgärder för genomförande 2022.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Sven Olsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.  

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 51/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-03 Medborgarförslag  om att 
skylta om Tvärgatan till gågata eller gångfartsområde, Töreboda 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2021-02-03 Medborgarförslag  om att skylta 
om Tvärgatan till gågata eller gångfartsområde, Töreboda  

Medborgarförslag Skylta om Tvärgatan till gågata eller gångfartsområde, Töreboda  

Tvärgatan Töreboda, karta 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Park- och hamningenjör Björn Isvi 
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Tekniska nämnden 

Tn § 51                                                   Dnr 2020/00497  

Medborgarförslag om att bygga ett trägolv med tak utomhus 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget och hänvisar till befintliga lokaler 
lämpliga för ändamålet.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska uppföra ett trägolv 
med tak i Mariestad för att möjliggöra att dessa ska kunna användas exempelvis för 
dans, yoga, uppvisningar, gymnastik med mera. 

En annan invånare i Mariestads kommun har lämnat in ett medborgarförslag med 
samma tema och föreslår att kommunen ska uppföra ett trägolv med tak, gärna i 
folkparken eller i stadsparken. 

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

Verksamhet teknik har tagit del av förslagen och samrått med resterande delar av 
sektor samhällsbyggnad. För Karlsholme finns ett nyligen antaget 
gestaltningsprogram som är under genomförande där frågan kring trädäck med tak 
inte varit aktuellt. Verksamhet teknik bedömer att det finns befintliga lokaler att 
använda för denna typ av aktiviteter alternativt att man kan ansöka om begagnande 
av offentlig plats om man vill använda parker eller liknande för aktiviteter utomhus.  

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 52/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-03 Medborgarförslag om att 
bygga trägolv med tak 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2021-02-08 Medborgarförslag om att bygga 
trägolv med tak 

Medborgarförslag att bygga trägolv med tak i Mariestad (1) 

Medborgarförslag att bygga trägolv med tak i tätort Mariestad (2)  

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Park- och hamningenjör Björn Isvi 
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Tekniska nämnden 

Tn § 52                                                   Dnr 2021/00042  

Medborgarförslag om belysning från färjan Lina till Kanalvägens 
gångväg, Töreboda 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden överlämnar yttrandet till kommunfullmäktige i Töreboda för 
vidare hantering.  

Bakgrund 

En invånare i Töreboda kommun har föreslagit belysning från färjan Lina till 
Kanalvägens gångväg. 

Kommunfullmäktige i Töreboda har överlämnat medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för yttrande. 

Mellan färjan Lina och Kanalvägen finns två alternativa gångstråk, öster eller väster 
om Göta kanal. På västra sidan har en ny gång- och cykelväg byggts längs med 
Järnvägsgatan där belysnings saknas men kommer att monteras upp inom kort. I 
övrigt finns belysning fram till Kanalvägen.  

På östra sidan om Göta kanal saknas belysning från färjan Lina och norrut på en 
sträcka av 235 meter till Kanalparken. För övrigt finns belysning fram till 
Kanalvägen. 

Yttrande: Verksamhet teknik har i uppdrag att belysa gång- och cykelvägen från 
färjan Lina och söderut till Rotkilen på östra sidan av Göta kanal (ca 1 400 meter). I 
det projektet föreslås även belysningen norrut tas med, vilket kan finansieras inom 
tekniska nämndens investeringsram, för att få en bra helhet för ökad trygghet och 
säkerhet. 

Tekniska nämnden överlämnar yttrandet till kommunfullmäktige i Töreboda för 
vidare hantering.  

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 53/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse 2021-03-03 Medborgarförslag om belysning från 
färjan Lina till Kanalvägens gångväg 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-03-02 Medborgarförslag om 
belysning från färjan Lina till Kanalvägens gångväg 

Bilaga Karta över området  

Medborgarförslag om belysning från Färjan Lina till Kanalvägens gångväg 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Park- och hamningenjör Björn Isvi 
  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Sida 23 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 53                                                   Dnr 2020/00346  

Motion om fler parkeringsplatser vid våra badplatser 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen i Mariestad för vidare 
hantering.  

Bakgrund 

Ida Ekeroth Clausson och Anita Olausson för Socialdemokraterna har i en motion 
föreslagit att kommunen ska utreda möjligheten till att utöka parkeringarna vid de 
kommunala badplatserna. Vidare föreslår motionärerna att det ska finnas 
handikapparkeringar vid varje badplats och att kommunen sätter upp fler cykelställ 
på de kommunala badplatserna.  

Mariestads kommunala badplatser har olika förutsättningar när det gäller 
parkeringsmöjligheter på grund av läget och markägare. Våra badplatser är: 

- Torsö; Hattarevik och Sandviks badplatser ligger ej på kommunal mark och kontakt har 
tagits med Skara stift som ser positivt på en utökning av platser. Parkering för 
rörelsehindrad kan tillskapas. Cykelställ eller cykelparkering kan uppföras vid behov. 

- Vristulven, Svartviks badplats, ligger på Naturvårdsverkets mark och inom ett 
naturreservat. Länsstyrelsen ställer sig positiva till en utökning av fler 
parkeringsplatser. 

- Sjötorps badplats har en stor närbelägen parkering vid båtklubben med ca 50 platser. 
Det finns även fler parkeringsmöjligheter på ett avstånd av ca 400 meter. Här kan 
tillskapas cykelparkering eller cykelställ och plats för rörelsehindrad. 

- Snapens badplats har en stor grusparkering men där behöver översyn göras för att 
effektivisera parkeringen. Det finns även en asfalterad yta utmed vägen fram till 
Snapen. Parkeringsplatser för rörelsehindrade kan tillskapas. Parkeringsmöjligheter 
för cykel och cykelställ finns. En uppskyltad plats med cykelställ för ca 45 cyklar plus 
ca 20 extra. Antal parkeringsplatser för bil uppskattas till ca 65-75 stycken. 

- Ekuddens badplats har goda parkeringsmöjligheter med delvis uppmålade platser och 
där finns även parkering för rörelsehindrad. Men det saknas tydlig skyltning. Den 
stora öppna ytan vid infarten till campingen bör målas upp och tydliggöras för att 
skapa effektivare parkering. Översyn behöver göras när det gäller cykelparkering och 
cykelställ saknas. Antal parkeringsplatser uppskattas till ca 100 stycken. 

- Sandvikens badplats har ca 46 stycken tydliga markerade parkeringsplatser i direkt 
anslutning till badet samt ca 16 platser till vid golfklubben. Saknas platser för 
rörelsehindrade men kan enkelt iordningställas med tydlig skyltning. Hänsyn måste 
tas till att området är klassat som naturreservat. Cykelställ finns ej men en uppskyltad 
plats för cykelparkering. 
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Verksamhet teknik har inte fått till sig några synpunkter om att det varit svårt att hitta 
en parkering vid våra badplatser. Vi har heller inte fått till oss synpunkter om att bilar 
parkerat så att de hindrat framkomligheten för räddningstjänsten. 

Parkeringsmöjligheterna ses som goda på de flesta av våra badplatser för en normal 
belastning ett normalt år. Däremot kan vi tydliggöra och effektivisera 
parkeringsytorna på ett bättre sätt. 

Tekniska nämnden har inte avsatt investeringsmedel för utökning av 
parkeringsplatser vid badplatser inom 2021 års investeringsram. Om tillskapande av 
fler parkeringsplatser ska genomföras bör en plan- och prioriteringsordning tas fram 
både för genomförande och finansiering. Uppskyltning av parkering för 
rörelsehindrade samt kompletteringar av enklare cykelställ planeras att genomföras 
under året inom gatuavdelningens budget.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Nils Farken (S) tillstyrker tekniska nämndens förslag till beslut.  

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 54/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-03-05 Motion om fler 
parkeringsplatser vid våra badplatser 

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-03-05 Motion om fler parkeringsplatser vid våra 
badplatser 

Motion om fler parkeringsplatser vid våra badplatser 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Park- och hamningenjör Björn Isvi 
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Tekniska nämnden 

Tn § 54                                                   Dnr 2021/00041  

Belysningsplan (inklusive lekplatser) Mariestads kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ärendet återremitteras för att säkerställa att även 
kranskommunernas behov införlivas i belysningsplanen, att även små lekplatser 
inventeras samt att en trygghetsvandring genomförs i centrummiljöer när så är 
möjligt. Återremiss ska redovisas till tekniska nämndens sammanträde i juni 2021.       

Bakgrund 

Verksamhet teknik har sammanställt de brister som finns i belysningen ur ett 
trygghet- och säkerhetsperspektiv samt inkomna synpunkter och önskemål till en 
belysningsplan för Mariestads kommun. Fokus är Mariestads tätort då inga större 
brister eller synpunkter uppkommit i kransorterna. 

Denna plan är sammanställd för att visa på behovet och ger en möjlighet till att 
prioritera utifrån tillgängliga investeringsmedel. Samtidigt är en plan bra för att öka 
samordningsmöjligheterna med andra projekt. 

Fokus i detta arbete är trygghet- och säkerhetsskapande belysning. Det handlar om 
större gång- och cykelstråk där den ursprungliga belysningen oftast återfinns över 
bilvägen och med uppvuxen vegetation räcker den inte till för intilliggande gång- och 
cykelväg. Det finns även stråk som är mer för rekreation men som med senare tidens 
läge utnyttjas i större utsträckning och därmed ökar behovet av användning även 
efter mörkrets intrång. Vidare återfinns inventering över belysningen på kommunens 
lekplatser med förslag på åtgärder. 

Inom de budgetramar som nu finns beslutade eller föreslagna inryms ett till två 
kompletteringsåtgärder på gång- och cykelvägar och ett till två belysningsåtgärder på 
lekplatser eller övrigt.  

Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att anta förslag till belysningsplan för 
Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (Kd) yrkar på återremiss för att säkerställa att även 
kranskommunernas behov införlivas i belysningsplanen, att även små lekplatser 
inventeras samt att en trygghetsvandring genomförs i centrummiljöer när så är 
möjligt. Återremiss redovisas till tekniska nämndens sammanträde i juni månad 2021.  

Sven-Inge Eriksson (Kd) tar upp eget yrkare till beslut och finner att tekniska 
nämnden beslutar i enlighet med detta.        

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau 55/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse 2021-03-03 Belysningsplan (inklusive lekplatser) för 
Mariestads kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-03-03 Antagande av belysningsplan för Mariestads 
kommun 

Belysningsplan Mariestads kommun 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 55                                                   Dnr 2020/00527  

Medborgarförslag om belysning Karlsholme-Strandgården 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att 
förslaget finns med i förslag till belysningsplan för Mariestad.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska sätta upp belysning 
utmed sjön, mellan Café Holmen och båtklubbens lokal samt vid gång- och 
cykelvägen mot Strandgården. Förslagsställarna ser vidare ett behov av att fler 
papperskorgar och hundbajslådor placeras ut. 

Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för 
beredning och beslut (Ks 2020/487).  

Verksamhet teknik har tagit del av förslagen. Förslaget om belysning utmed Vänern 
från Strandgården till Karlsholme och vidare mot båtklubben har hanterats i tidigare 
medborgarförslag (Kf § 89, 2018-10-29, TN 2017/00174). Där beslutades att de två 
delsträckorna skulle läggas med i tekniskas kommande budgetar och 
verksamhetsplaner. Sträckorna finns upptagna i belysningsplanen. 

Vad gäller önskemålet om fler papperskorgar och hundlatriner så pågår en 
inventering av alla kommunens papperskorgar och hundlatriner och utifrån detta så 
kommer vi se över behovet av att komplettera med fler eller flytta på befintliga.  

Utifrån detta anser verksamhet teknik att medborgarförslaget bör anses besvarat med 
hänvisning till att önskemålen om belysning redan är upptagna i pågående planer 
samt att inventering och eventuell komplettering av papperskorgar och hundlatriner 
pågår.  

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 56/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse 2021-03-03 Medborgarförslag om belysning 
Karlsholme-Strandgården  

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2021-03-02 Medborgarförslag om belysning 
Karlsholme-Strandgården  

Medborgarförslag om belysning Karlsholme-Strandgården 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Park- och hamningenjör Björn Isvi 
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Tekniska nämnden 

Tn § 56                                                   Dnr 2021/00062  

Betalningsförmåga hyresgäster - informationsärende 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Under pågående pandemi har vissa hyresgäster till kommunerna begränsad 
betalningsförmåga avseende hyror. Det gäller utsatta branscher främst restauranger.  

De statliga stöd som utlovats för permittering av personal, kompensation för tappat 
omsättning och kulturstöd har till största del ännu inte utbetalats. 

Enligt tidigare direktiv är fastighetsavdelningen tillmötesgående med uppskov av 
hyror men vill informera tekniska nämnden om att obetalda hyror idag uppgår till 
cirka 450 tkr. 

De stöd som finns från regering och riksdag bedöms att, med idag tillgänglig 
information, betalas ut dels under februari 2021 men även under mars-april månad 
varvid betalning anses kunna erläggas. 

Bedömningen baseras på tillgänglig information från regering och riksdag.  

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 57/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-08 Betalningsförmåga 
hyresgäster 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef 2021-02-08, ”Betalningsförmåga 
hyresgäster informationsärende”.  

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Hans Björkblom  
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Tekniska nämnden 

Tn § 57                                                   Dnr 2021/00050  

Anläggningsavgifter exploatering Moviken 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tillämpa ordinarie process för debitering av 
anläggningsavgifter vilket betyder att fastighetsägaren vid den tidpunkt 
förbindelsepunkten är upprättad och påkoppling till den allmänna VA-anläggningen 
är möjlig är betalningsskyldig.  

Bakgrund 

En ny detaljplan är framtagen för ett område i Moviken, Mariestads kommun. 
Detaljplanen möjliggör exploatering med bostadsfastigheter och VA-försörjningen 
ska lösas genom påkoppling till den allmänna VA-anläggningen. 

Exploatören har i en skrivelse och i samtal begärt att anläggningsavgifter för 
respektive tomt ska debiteras utifrån exploateringstakt då man bedömer att det finns 
en osäkerhet kring i vilken takt som tomtförsäljning och bostadsbyggnation kommer 
att ske. 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster föreskriver att fastighetsägaren vid den 
tidpunkten förbindelsepunkt till den allmänna VA-anläggningen är upprättad och 
påkoppling är möjlig är skyldig att erlägga anläggningsavgift om fastigheten är avsedd 
för sådant ändamål som kräver vatten och/eller avloppsförsörjning. 

Vid anläggande av ett VA-ledningsnät i ett nytt område byggs hela ledningsnätet 
utifrån den tomtindelning som är bestämd. Att bygga ledningsnät endast för någon 
eller några få anslutningar är inte ekonomiskt eller praktiskt genomförbart varför 
verksamhet teknik anser att exploatören behöver bestämma hur tomtindelning ska 
vara på området innan VA-anläggningen byggs.  

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 
2021-03-23 

Sida 31 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau 59/21 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-03-12 Anläggningsavgifter vid 
exploatering av Moviken. 

Skrivelse från exploatören 

 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Tf VA-chef Simon Ravik  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Sida 32 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 58                                                   Dnr 2021/00087  

Yttrande gällande förslag till Strategi för Agenda 2030 
Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av förslag till Strategi för Agenda 2030 och har inget 
att yttra gällande förslaget.  

Bakgrund 

Agenda 2030 är världens gemensamma handlingsplan för att skapa ett hållbart 
samhälle både för nuvarande och framtida generationer. I Agenda 2030 ingår 17 
globala mål som konkretiserar målsättningar och ger vägledning till vad som behöver 
göras. Det är många aktörer i arbetet och för att nå målen i Agenda 2030 har det 
tagits fram ett förslag på strategi. Strategin för Agenda 2030 tydliggör vilka 
prioriteringar som ska göras och ger vägledning i arbetet mot en mer hållbar värld. 

Agenda 2030 blev antagen i september 2015 och sommaren 2018 beslutade Sveriges 
regering om en nationell handlingsplan. I november 2019 beslutade 
kommunstyrelsen i Mariestad att ta fram en strategi för kommunens arbete med att 
nå målen i Agenda 2030.   

Syftet med strategin för Agenda 2030 är att:  

- tydliggöra politiska prioriteringar och mål  

- samla kommunens arbete med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i 
en gemensam strategi  

- kunna mäta och följa upp arbetet  

- skapa delaktighet och stolthet hos medarbetare, politiker och invånare  

Det övergripande syftet för att arbeta med hållbarhet i kommunen är att skapa 
förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden. Det 
får dock inte ske på bekostnad av någon annans livskvalitet någon annanstans. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har under februari 2021 beslutat att invånare, 
intresseorganisationer, myndigheter och nämnder får möjlighet att inkomma med 
synpunkter/yttrande om det upprättade förslaget till Strategi för Agenda 2030.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Sida 33 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

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 60/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-03-08 Yttrande gällande förslag till 
Strategi för Agenda 2030 Mariestad 

Strategi Agenda 2030 Mariestads kommun förslag 

Bilaga 1 Strategi Agenda 2030 förslag 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson 
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Sida 34 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 59                                                   Dnr 2021/00005  

Anmälan av delegationsbeslut 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan följande delegationsbeslut: 

- Protokoll tekniska nämndens arbetsutskott 2021-03-16 

      

      

      

      

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Sida 35 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 60                                                   Dnr 2021/00007  

Uppdrag till tekniske chefen 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Det ges inga uppdrag vid dagens sammanträde.  

      

      

       

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Sida 36 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 61                                                   Dnr 2021/00006  

Aktuell information 2021 
  

Information om hur ökade regnmängder påverkar dagvatten med tanke på 
översiktsplan i Töreboda 

Sven Olsson (C) efterfrågar information om hur ökade regnmängder påverkar 
dagvatten- och avloppssystemet med tanke på översiktsplan i Töreboda. Teknisk 
chef informerar om att det inte är några problem med VA-strukturen och att 
ledningar förnyas och dimensioneras till ökade regnmängder.  

Status och slutpris på Ishallsprojektet 

Torbjörn Forsell (C) efterfrågar slutpris på Ishallsprojektet. Teknisk chef informerar 
om nuläge och status för budget.  

Dagvattenanslutning vid korsning Virkesgatan-Tjärgatan Älgarås 

Björn Lagerkvist (M) efterfrågar information om dagvatten- och avloppsanslutning 
vid korsning Virkesgatan – Tjärgatan i Älgarås. Teknisk chef informerar om VA-
strukturen för området.  

Hantering specifika ärenden, Gullspångs kommun 

Eric Mellberg (M) efterfrågar var vissa specifika ärenden hanteras, om det är tekniska 
nämnden eller kommunstyrelsen Gullspång som hanterar dessa. Ordförande Sven-
Inge Eriksson (Kd) och teknisk chef redogör för var ärende beslutas beroende på 
innehåll och syfte.  

Rekrytering gatuchef 

Teknisk chef informerar om status gällande rekrytering av ny gatuchef.   
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