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Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 14:00-16.30 
 

Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)2:e vice ordförande 
 

Beslutande 
ledamot/ersättare och icke 
beslutande ersättare på 
distans 

Erland Gustavsson (M) tjänstgörande ledamot 
Sven 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 
Eric Mellberg (M)  tjänstgörande ledamot 
Torbjörn Jansson (C)  tjänstgörande ledamot 
Göte Andersson (M)  tjänstgörande ersättare 
Thomas Forsell (S)  icke tjänstgörande ersättare 
Yvonne Antonsson (S)  icke tjänstgörande ersättare 
 
 
 

 
Övriga deltagare 

 
Ida Roos  miljöinspektör § 2 
Simon Ravik  enhetschef § 3 
Johan Bengtsson  projektledare § 3 
Hanna Lamberg  gatuchef §§ 4-8 
Emma Wiik  enhetschef § 10 
Michael Nordin  teknisk chef  
Ylva Grönlund  sekreterare  
 

Justerare Suzanne Michaelsen Gunnarsson 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, stadshuset enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-13 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-26 

Anslagsdatum 2021-02-05 Anslaget tas ner 2021-02-25 

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, 
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 § 1                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till dagordning med komplettering till 
ärende 12 (§ 12) "Allmän information", där Nils Farken (S) efterfrågar status på 
ärende Tn 2019/199 ”El-stolpar på Nya torget i Mariestad”. Komplettering till 
ärende 12 läggs till dagordningen.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 2                                                   Dnr 2020/00499  

Motion om att undersöka halter av PFAS och närliggande 
kemikalier samt ta fram en handlingsplan 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anse att motionen är besvarad i 
och med det arbete som bedrivs och planeras i tekniska nämnden.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska undersöka halter 
av PFAS och närliggande kemikalier i råvatten och i det dricksvatten som kommunen 
hanterar. Karlsson (MP) föreslår vidare att en handlingsplan ska tas fram för att 
säkerställa att kommunen levererar ett bra dricksvatten utan dessa kemikalier. 
Kommunfullmäktige har lämnat ärendet till tekniska nämnden för beredning. 

År 2013/2014 initierade kemikalieinspektionen och livsmedelsverket, efter slumpvisa 
fynd av PFAS i dricksvatten, en kartläggning av hur situationen såg ut i Sverige. VA-
avdelningen gjorde då inventering av täkter i vilkas närhet det kan ha använts 
brandskum vid brandövningsplatser. 

Med anledning av den gamla flygbasen i Moholm/Bällefors samt ett före detta 
övningsfält (RÖS) söder om Töreboda tätort valdes följande vattentäkter ut för 
provtagning: 

- Töreboda vattentäkt (två av fyra brunnar) 

- Fägre vattentäkt 

- Vassbackens vattentäkt 

- Lagerfors vattentäkt 

Råvattenproverna analyserades med avseende på sju stycken PFAS-substanser i 
enlighet Livsmedelsverkets rekommendationer. PFAS kunde inte påvisas i någon av 
vattentäkterna med undantag för en av uttagsbrunnarna vid Töreboda vattentäkt. 
Analysen visade här på en extremt låg halt av PFOS (PFAS består av flera tusen olika 
ämnen, bla PFOS).   

Sedan denna provtagning har VA-avdelningen tagit prov i alla våra vattentäkter vid 
olika tillfällen. Samtliga halter har varit under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns (90 
ng/l). 
Om PFAS 
PFAS-ämnen har skapats av oss människor för att stöta bort fett, smuts och vatten. 
Idag finns det över 4700 olika PFAS-ämnen på marknaden. De hittas bland annat i 
kastruller, funktionskläder, möbeltyger, skidvalla, regnskydd, pizzakartonger, 
brandskum, impregneringssprayer och skönhetsprodukter.  
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Alla PFAS består av flera fluor- och kolatomer som människor har fogat samman 
och på så sätt skapat helt nya ämnen. Den kemiska bindningen mellan kol och fluor 
är en av de starkaste bindningarna som finns. Det gör ämnena extremt 
svårnedbrytbara. 

Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten. 
Livsmedelsverket har rekommenderade åtgärdsgränser för PFAS (90 ng/l). 
Åtgärdsgränserna baseras på den totala halten av elva PFAS-föreningar. 

Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har tagit fram en 
vetenskaplig bedömning av vad som är ett tolerabelt veckointag (TWI) för summan 
av 4 PFAS-ämnen för att hälsoeffekter inte ska uppstå. EFSA har inte tagit fram ett 
gränsvärde för dricksvatten, men det kan komma framöver och VA-avdelningen 
bevakar utvecklingen. 
Handlingsplan 
Livsmedelsverket rekommenderar att undersökningar av PFAS bör genomföras 
löpande över tid och under olika förhållanden för att kartlägga en eventuell 
förorenings storlek, sammansättning, årstidsvariationer och eventuella trender. 

VA-avdelningen kommer därför under år 2021 att ta prover på PFAS vid två 
tillfällen. Ett på våren då det är som blötast i marken, och ett under sensommaren då 
det är som torrast. I den mån det är möjligt kommer provtagningen läggas vid samma 
tillfälle som ordinarie provtagning så att personalen inte behöver göra extra resor. 

Utifrån de svar som kommer från analyserna sammanställs sedan en handlingsplan 
för att säkerställa att kommunen levererar ett bra dricksvatten.  

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 § 2/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-08 Motion om att undersöka 
halter av PFAS och närliggande kemikalier samt ta fram en handlingsplan 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör 2021-01-08 Motion om att undersöka 
halter av PFAS och närliggande kemikalier samt ta fram en handlingsplan 

Motion om att undersöka halter av PFAS och närliggande kemikalier samt ta fram en 
handlingsplan 

Expedierats till: 
Miljöingenjör Ida Roos 
Kommunfullmäktige Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 3                                                   Dnr 2021/00013  

Igångsättningstillstånd och omdisponering av medel VA, 
Stockholmsvägen etapp 4-6 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. omdisponera 5,5 miljoner kronor från projekt 1701 ”Förnyelse av ledningsnät” 
till projekt 1794 ”VA-avd Stockholmsvägen Etapp 4-6”   

2. bevilja igångsättningstillstånd för fortsatt förnyelse av VA-ledningsnätet i 
Stockholmsvägen etapp 4.1 

Bakgrund 

Arbetet med förnyelse av ledningsnätet i Stockholmsvägen har pågått under flera år. 
Återstående sträcka upp till vattentornet är uppdelad i tre etapper. Under 2021 är 
planen att anlägga ny huvudvattenledning, en distributionsledning samt nya serviser 
på etapp 4 mellan Madlyckevägen och Ladukärrsvägen. Byggstart är planerad till mars 
och sommaruppehåll är planerat under juli månad. Etapp 4 är uppdelad i två 
delsträckor, 4.1 och 4.2. Etapperna är kostnadsberäknade till 5,5 respektive 3 
miljoner kronor. Etapperna skrivs fram som separata ärenden. 

Förberedande arbete med schaktfri renovering av självfallsledningarna på hela 
sträckan till Torngatan är delvis genomförda. Arbetet fortsätter med renovering av 
serviser.  

Projekteringsarbetet för att fördröja dagvattnet från Ladukärrsområdet pågår och 
kommer att behandlas som separat ärende med byggstart år 2022. Gatugestaltning 
byggs med etappvis, tjänsteskrivelse med beslut om tilldelning av medel till 
gatuombyggnad för Stockholmsvägen är planerad till mars 2021 och kommer att 
behandlas som ett separat ärende.  

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 § 3/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-11 Igångsättningstillstånd och 
omdisponering av medel VA, Stockholmsvägen etapp 4-6  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef 2021-01-08 Igångsättningstillstånd och 
omdisponering av medel VA, Stockholmsvägen etapp 4-6 

Etappindelningskarta  

Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram 2021, Mariestad 

 

 

Expedierats till: 
Enhetschef Simon Ravik 
Projektledare Johan Bengtsson 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 4                                                   Dnr 2020/00344  

Motion om cykelvägar, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat gällande den delen som rör att 
cykelvägar som upphör utan naturlig anknytning byggs bort i tätort Mariestad genom 
de åtgärder som beslutats genomföras i cykelnätsplan.  

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en uppdatering och 
revidering av cykelkarta och cykelnätsplan.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har i en motion föreslagit att kommunen ska bygga bort de 
cykelvägar som upphör utan naturlig anknytning i tätorten Mariestad. Vidare föreslås 
att en ny cykelkarta ska tas fram och distribueras till kommuninnevånare. 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning. 

Kommunen har en gällande cykelnätsplan. Den togs fram av planavdelningen 2015 
och gäller fram till 2030. Hösten 2020 togs ett förslag fram på förbättring av 
framkomlighet på cykel genom centrala Mariestad (Tn 2019/340). Dessa åtgärder 
beslutade tekniska nämnden att de ska genomföras under 2021 (Tn § 133/20).   

Verksamhet teknik arbetar löpande med utbyggnad av cykelnätet och anlägger nya 
gång- och cykelvägar och bygger hastighetssäkrade kopplingar för att skapa god 
framkomlighet och tryggare trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna. Verksamhet 
tekniks mål är att binda ihop befintliga stråk med nya gång-och cykelvägar för att få 
ett cykelnät av god/hög standard. Många av de föreslagna åtgärderna i 
cykelnätsplanen som ligger på det kommunala vägnätet är genomförda. Då 
kommunen växer och förtätas har nya behov uppkommit som inte finns med i 
planen. 

Cykelkarta togs fram 2009, med en omtryckning 2017. Den togs fram av 
turismavdelningen tillsammans med dåvarande kart- och mätavdelningen samt en 
tjänsteman på gatuavdelningen. Kartan behöver ses över och revideras innan 
eventuellt nytryck. 

Då mycket har skett i Mariestads kommun de senaste åren finns ett behov av att 
revidera och uppdatera cykelnätsplanen samt cykelkartan.  

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 § 4/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-08 Motion om cykelvägar, 
Mariestad 

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-07 av gatuchef Motion om cykelvägar, Mariestad   

Kf § 83/20 Motion om cykelvägar 

Motion om cykelvägar 

 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 5                                                   Dnr 2020/00355  

Medborgarförslag om ny skyltning eller vägbom vid parkeringen 
på östra sidan av Högelidsskolan 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till åtgärder 
med utökat förbud mot trafik på parkeringen.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska sätta upp en vägbom 
alternativt skyltning om parkeringsförbud vid infarten till parkeringen på östra sidan 
av Högelidsskolan. Detta för att försvåra att parkeringen kvällar och nätter nyttjas av 
A-traktorburen ungdom. De boende i områden störs ofta på kvällar och nätter, även 
mitt i veckan av aktiviteter vid parkeringen. Förslagsställaren föreslår att 
parkeringsförbud införs på kvällar och nätter, alla dagar i veckan. Om detta inte 
skulle avhjälpa situationen skulle en vägbom kunna vara en möjlig lösning. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning och beslut. 

Kommunen har tillsammans med polisen gjort flera åtgärder för att stävja problemet 
med motorburen ungdom som samlas på platser med sina fordon och spelar hög 
musik och stör boende. Bland annat har reglering för förbud mot trafik med fordon 
nattetid införts till parkeringen vid Högelidsskolan. Utöver detta har extra bevakning 
genomförts från bevakningsbolag. 

När det gäller parkeringsplatsen på Högelidsskolan så tillhör den skolan och dess 
verksamhet i första hand men den nyttjas också av andra som använder 
gymnastiksalen och idrottsområdet på kvällar och helger. Den behöver således vara 
tillgänglig andra tider än skoltid. Därför bedömer vi att det är svårt att sätta en bom 
vid infarten till parkeringen.  

Kommunen har under hösten 2020 reglerat parkeringen med förbud mot trafik med 
fordon mellan kl. 23-05 alla dagar. Verksamhet teknik kommer nu utöka tiden att 
gälla mellan kl. 19-05 alla dagar för att ytterligare reglera möjligheten för trafik samt 
göra ett tillägg att det ej gäller behörig trafik. Beslutet har fattats i dialog med polisen 
och på så sätt får de utökade möjligheter att utföra kontroller av platsen. 

Verksamhet teknik förslår tekniska nämnden att anse medborgarförslaget besvarat 
med hänvisning till genomförda åtgärder.  

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 § 5/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-08 Medborgarförslag om 
åtgärder vid parkeringen vid östra sidan av Högelidsskolan    

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef 2021-01-05 Medborgarförslag om åtgärder vid 
parkeringen vid östra sidan av Högelidsskolan    

§ 82 Medborgarförslag om åtgärder vid parkeringen på östra sidan av Högelidskolan 

Medborgarförslag om åtgärder vid parkeringen vid östra sidan av Högelidsskolan 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 6                                                   Dnr 2020/00356  

Medborgarförslag om att räffla vägbanan mellan refug och 
rondell på Bergsgatan, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. avslå medborgarförslaget med hänvisning till andra genomförda åtgärder i 
området.  

2. verksamhet teknik ska se över hastighetsbegränsningen på Bergsgatan så att 30 
km i timmen utökas till att omfatta även övre rondellen på Bergsgatan.  

Bakgrund 

En invånare föreslår att kommunen ska räffla vägbanan mellan refug och rondell 
längst upp på Bergsgatan. Området är föremål för att motorburna förare driftar runt 
cirkulationsplatserna och därmed skapar buller, vilket stör de närboende. Att räffla 
vägbanan skulle kunna hindra fenomenet menar förslagsställaren.  

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

Förslaget att räffla upp asfalten innebär någon form av ingrepp i vägbanan och 
beläggningen. Ett antal räfflade, djupa spår innebär en skada i beläggningen och som 
på sikt ger ökade kostnader för återställning av beläggningen när asfalt släpper och 
spricker då dessa föreslås i körbanan. Liknande räfflor återfinns på andra typer av 
större vägar för att uppmärksamma trafikanter på att man är på väg utanför sitt eget 
körfält, men är då alltså inte placerade i körbanan utan längs med körbanan. Risk 
finns också att skador på fordon och andra trafikanter kan uppkomma om 
asfalten/beläggningen släpper. Det skulle också troligen medföra ökat buller och 
vibrationer i närliggande bostadshus.  

Kommunen har tillsammans med polisen gjort flera åtgärder för att stävja problemet 
med motorburen ungdom som samlas på platser med sina fordon och spelar hög 
musik och stör boende. Bland annat har reglering för förbud mot trafik med fordon 
nattetid införts till parkeringen vid Högelidsskolan. Utöver detta har extra bevakning 
genomförts från bevakningsbolag. Vi hoppas på sikt att dessa åtgärder tillsammans 
med utökad bevakning av området kommer leda till en minskning av problemen.  

Utifrån detta anser verksamhet teknik att medborgarförslaget bör avslås.  

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 § 6/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-08 Medborgarförslag om 
trafikåtgärder vid cirkulationsplatserna längst upp på Bergsgatan  

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-05 Medborgarförslag om trafikåtgärder vid 
cirkulationsplatserna längst upp på Bergsgatan 

§ 82 Medborgarförslag om trafikåtgärder vid cirkulationsplatserna längst upp på 
Bergsgatan 

Medborgarförslag om trafikåtgärder vid cirkulationsplatserna längst upp på 
Bergsgatan 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Gatuchef Hanna Lamberg  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Sida 15 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 7                                                   Dnr 2020/00358  

Medborgarförslag gällande cykelbana utmed Madlyckevägen 
samt åtgärd korsning Madlyckevägen/Bergsgatan, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till befintlig 
cykelnätsplan och trafiksäkerhetsprogram. Intentionen i medborgarförslaget finns 
inte med i nu aktuella planer.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska bygga en cykelbana 
utmed Madlyckevägen samt åtgärda korsningen med Bergsgatan, då den upplevs som 
trafikfarlig. 

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

Madlyckevägen sträcker sig mellan Bergsgatan och Stockholmsvägen. Den har 
gångbanor på båda sidor. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h förutom en sträcka 
förbi Österåsens förskola där det är 30 km/h, mån-fre 7-17. Förutom förskolan är 
det mest bostäder längs vägen. Parkering är tillåten på ena sidan av vägen, på andra 
sidan råder parkeringsförbud. 

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar sker i enlighet med kommunens cykelnätsplan 
och genomförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder sker utifrån 
trafiksäkerhetsprogrammet.   

I nuvarande cykelnätsplan finns inte Madlyckevägen med, men det finns behov av att 
revidera och uppdatera planen och då kan nya projekt läggas till om de bedöms vara 
aktuella.  

Trafiksäkerhetsprogrammet uppdateras årligen där nya projekt läggs till och planeras 
in utifrån bedömd effekt och där mest nytta fås. En trafiksäker passage över 
Bergsgatan kommer att utredas och om det bedöms aktuellt planeras in i vårt 
framtida arbete utifrån trafiksäkerhet. 

Verksamhet teknik föreslår att tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat 
med hänvisning till befintlig cykelnätsplan och trafiksäkerhetsprogram.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Sida 16 
 

 

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 § 7/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-08 Medborgarförslag om 
cykelbana och trafikåtgärd vid Madlyckevägen/Bergsgatan  

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-07 Medborgarförslag om cykelbana och 
trafikåtgärd vid Madlyckevägen/Bergsgatan 

§ 82 Medborgarförslag om trafikåtgärder vid cirkulationsplatserna längst upp på 
Bergsgatan 

Medborgarförslag om cykelbana och trafikåtgärd vid Madlyckevägen/Bergsgatan 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Gatuchef Hanna Lamberg  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Sida 17 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 8                                                   Dnr 2020/00525  

Revidering av ordningsföreskrifter för torghandel, Gullspång 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att revidera 
ordningsföreskrifterna för torghandel i Gullspång, 5 § Tider för försäljning, att 
torghandel även får ske på lördagar (samt dag före helgdag) kl. 08:00-14:00 på torget i 
Gullspång.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har tagit emot önskemål om att tillåta torghandel på torget i 
Gullspång även på lördagar. Verksamhet teknik ser positivt till att öka aktiviteten på 
torget och föreslår kommunfullmäktige i Gullspång att revidera 
ordningsföreskrifterna för torghandel att även inkludera försäljning på torget i 
Gullspång på lördagar (samt dag före helgdag) kl. 08:00 till 14:00.  

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 § 8/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-08 Revidering av 
ordningsföreskrifterna för torghandel i Gullspångs kommun 

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-07 av gatuchef Revidering av 
ordningsföreskrifterna för torghandel i Gullspångs kommun 

Ordningsföreskrifter för torghandel i Gullspångs kommun 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Gatuchef Hanna Lamberg  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Sida 18 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 9                                                   Dnr 2021/00014  

Omvärldsanalys och investeringsbehov 2022-2024 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Rapport ”Omvärldsanalys och investeringsbehov 2022-2024” är en del i den 
ekonomiska planeringsprocessen för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun 
och ligger till grund för budgetarbetet 2022-2024. 

Rapporten är en analys på tjänstemannanivå som redovisar hur verksamheten 
påverkas/utvecklas med avseende på omvärldsfaktorer samt investeringar som 
behövs för att klara kommande behov.  

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 § 9/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-14 Omvärldsanalys och 
investeringsbehov 2022-2024 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2020-01-14 Omvärldsanalys och 
investeringsbehov 2022-2024 

Rapport ”Omvärldsanalys och investeringsbehov 2022-2024”  

 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Controller Sofia Glimmervik  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Sida 19 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 10                                                   Dnr 2021/00012  

Aktiviteter för tekniska nämnden 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

En kommun finns primärt till för sina invånare. De förtroendevaldas uppdrag är att 
omsätta ”folkviljan” till faktisk handling. Det handlar om att prioritera och styra 
resurser och aktiviteter så att högsta möjliga mervärde skapas för medborgarna.  

Grunden för målprocessen är styrmodellen för Mariestads kommun. Utifrån 
styrmodellen och kommunfullmäktiges mål för mandatperioden har alla nämnder 
mål som gäller under mandatperioden (3 + 1 år). 

Inför verksamhetsåret 2021 har alla verksamheter sett över sina aktiviteter som 
beskriver hur verksamheten ska nå målen. De mål som tekniska nämnden antagit och 
som aktiviteterna ska bidra till att nå är: 

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

- Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan 

- Vi tar tillvara på såväl medarbetarnas som medborgarnas kreativitet för att 
utveckla vår verksamhet 

- Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt 

- Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt 

Aktiviteterna är mätbara och beskriver vilket resultat som ska uppnås, det vill säga de 
utgör en indikator för måluppfyllelsen. Aktiviteterna bildar verksamhetsplan för 
nämnden.  

I samband med tertialuppföljningarna redovisas måluppfyllelsen 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.             

  



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Sida 20 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag tnau § 10/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-08 Aktiviteter för tekniska 
nämnden 2021 

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-01-07 av verksamhetsutvecklare Tekniska nämndens 
mål och aktiviteter 2021 

Bilaga ”Tekniska nämndens aktiviteter (verksamhetsplan) 2021”  

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik 
Teknisk chef Michael Nordin  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Sida 21 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 11                                                   Dnr 2021/00005  

Anmälan av delegationsbeslut 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan följande delegationsbeslut: 

- Protokoll tekniska nämndens arbetsutskott 2021-01-19 

- Beslut Begäran utlämnande allmän handling 9 dec 2020 

- Beslut Begäran utlämnande allmän handling 19 januari 2021       

      

      

       

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Sida 22 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 12                                                   Dnr 2021/00006  

Aktuell information 2021 
  

Information om status gällande verksamhet tekniks organisation 

Teknisk chef informerar om att arbetet fortgår med rekryteringar till chefsposter 
inom verksamhet teknik. Teknisk chef informerar även att under perioden som VA-
chef är föräldraledig så är Simon Ravik utsedd till tillförordnad VA-chef.      

Information om att tekniska nämnden börjar anmäla arvode digitalt fr o m feb 2021 

Nämndsekreterare informerar om att tekniska nämnden kommer att påbörja digital 
arvodesregistrering från och med februari 2021. Information och manualer kommer 
att distribueras till samtliga nämndsledamöter innan nästa nämndssammanträde.  

El-stolpar Nya Torget, Mariestad 

Nils Farken (S) efterfrågar status på ärendet Tn § 176/19 att byta el-central för 
användandet av el-stolpar på Nya Torget i Mariestad. Gatuchef Hanna Lamberg 
informerar om att elcentral är utbytt under år 2020. Eluttagen styrs numera av en app 
och har ström endast vid torghandel. Material till nya eluttag (då de har brutits upp 
och har förstörts) är beställt och de kommer att lagas inom kort.                       

 

 

 

      

       

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Sida 23 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 13                                                   Dnr 2021/00007  

Uppdrag till tekniske chefen 2021 
  

Det ges inga uppdrag vid dagens sammanträde.  
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