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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 162

Godkännande av dagordning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.
______________________________________________________
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 163

TN 2015/253

Ny organisationsmodell för verksamhet tekniks uppdrag inom VA,
gata och projekt inom MTG
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden godkänner ny organisationsmodell för verksamhet tekniks driftsverksamhet för att lösa uppdraget inom VA-verksamheten och Gatu- och parkverksamheten.
2. Tekniska nämnden godkänner ny organisationsmodell för verksamhet tekniska uppdrag
att lösa de tre kommunernas beställningar inom investeringar och projekt.
3. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att tillsätta chef för såväl driftsorganisationen
som för projektorganisationen som i sin tur bemannar respektive organisation.
4. Genomförande av den nya organisationsmodellen ska påbörjas omgående.
Bakgrund

Verksamhet teknik har idag en traditionell organisationsmodell inom VA-verksamhet, gatuverksamhet och arbetet med investeringsprojekt. VA-verksamheten har en egen organisation kopplat till den verksamhet och de projekt som ska drivas inom ramen för uppdraget
och VA-lagens möjligheter och begränsningar. Gatuverksamheten och projektverksamheten
är idag samlad i en organisation.
Önskad positionsförflyttning

I arbetet med organisationsöversynen har följande målskrivning arbetats fram. Organisationsöversynen ska efter att den genomförts bidragit till att en ”Handlingskraftig organisation med framtidstro, som är förutsägbar och håller vad den lovar” har skapats.
Detta ska framför allt visa sig genom:
 Ökat MTG-fokus


Hitta besparingar inom indirekt arbete för att höja kvaliteten i driften, en organisation
som kan fokusera på utförandet i driften (beställningarna)



Skapa en organisation som kan fokusera på utförandet av investeringsprojekt



Tydliggöra ansvar



En sund arbetskultur med hög närvaro



Nya arbetssätt och metoder för att möta pågående generationsväxling
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 163 (forts.)

TN 2015/253



Synliggöra ineffektivitet, skapa transparens och möjliggöra insyn



Synliggöra åtgärdsbehov



Samordning av beredskapsorganisation



Utveckla upphandlingar



Inköpsbesparingar

Varför en organisationsöversyn?

En genomlysning av den samlade verksamheten har genomförts mot bakgrund av
flera faktorer:
Ekonomiska utmaningar, ojämlik fördelning och lång tid för projektgenomförande

Under senare år har Gatuavdelningen haft en ansträngd ekonomi och centrala förstärkningar har varit nödvändiga. Samtidigt som VA-kollektivets ekonomi i dagsläget är god. De
stora investeringsvolymerna inom VA medför att det finns utmaningar även här. Projektorganisationen har samtidigt inte haft möjlighet att fullt ut omsätta och genomföra de stora
investeringsvolymer som varit gällande under de senaste åren. Organisationen är anpassad
för en investeringstakt på ca 20 MSEK per år för Mariestads kommuns del och nuvarande
investeringstakt ligger på tre-fyra ggr så mycket, bara inom VA och gata. Vi kan idag inte se
något annat än at investeringsvolymerna öka ytterligare under mandatperioden, i samtliga
MTG-kommuner. Det kommer krävas ny organisation och arbetssätt för att möta detta
uppdrag.
Parallella funktioner

Inom Gatuavdelningen och VA-avdelningen finns idag parallella funktioner som med fördel
för kvalitet, ekonomi och effektivitet bör kunna i vissa fall måste samordnas. Den gemensamma bedömningen är även att det finns möjligheter att optimera verksamhetens maskinpark, förråd och administrativa resurser.
Bemanningen anpassad inför bolagisering och konkurrensutsättning

För några år sedan förbereddes gatuavdelningen organisatoriskt för att lägga ut parkskötseln
i Mariestad på entreprenad. Förberedelsen bestod bland annat av att organisationen
minskades och att vissa anställda fick arbetsuppgifter som var mer inriktade mot ett beställningsuppdrag än det tidigare driftsuppdraget. Upphandling av parkskötseln avbröts dock
och beslut togs om att fortsätta i egen regi. Parallellt med detta pågick arbete för att bolagisera VA-verksamheten vilket medförde att verksamheten blev skiljt från övriga verksamheter. Bolagiseringen beslutades dock att inte genomföras. Under större delen av 2014 har VAavdelningen anpassats och förtydligats till ett en utpräglad MTG-organisation.
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TN 2015/253

De senare årens utrednings- och besparingsarbete har medfört att det inom vissa områden
uppstått snedbelastning i organisationen. Dagens organisationsmodell inom Gatuavdelningen ställer stora krav på kompetensbredd och upplevs som spretig hos såväl chefer som
medarbetare. Det finns stort behov av att skapa tydlighet. Att kunna fokusera, bli bättre och
proffsigare är begrepp som beskriver en önskvärd positionsförflyttning. Det innebär även
att rutiner kring skötselplaner, projektstyrning, uppföljning behöver utvecklas.
Revisionsgranskningar

Parallellt med att förvaltningsorganisationen har varit prövad har tekniska nämnden varit
föremål för återkommande revisionsgranskningar. De genomförda revisionerna pekar generellt på ett behov av att skapa en bättre struktur och möjligheter att följa upp verksamheten
på ett tydligare sätt. Samtidigt konstaterar vi att MTG-samarbetet har pågått i två mandatperioder och inte fullt ut fått den förväntade effekten. En justering och intrimning av verksamheten nödvändig. MTG-andan måste förstärkas. Det finns ett tydlig politiskt önskemål
och engagemang hos så väl de tre kommunledningarna som hos tekniska nämnden att utveckla former och relationer för politisk beställning, uppföljning och dialog.
Stärkt samhällsbyggande inom MTG-kommunerna

Verksamhet teknik spelar en avgörande roll för samhällsbyggandet i de tre samverkanskommunerna. I Mariestad har man genomfört en verksamhetsmodell där Samhällsbyggandet lyfts upp på ett tydligare sätt än tidigare och har möjlighet att utvecklas. Detta bör också
kunna utnyttjas inom hela MTG. Den generella bedömningen är att omsättningshastigheten
av projektens genomförande bör kunna öka utan att kvaliteten minskar.
Organisationsförslag i stort

1. Driftorganisationen inom Gatuavdelningen och VA-avdelningen sammanförs till en ny
driftsorganisation med ett MTG-övergripande ansvar.
2. Det bildas en ny organisation inom Verksamhet teknik för att driva och genomföra
MTG-kommunernas investerings- och exploateringsprojekt inom VA, Gatuverksamhet
och annan infrastruktur.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson, va-chef Michael
Nordin och tf. gatuchef Johan Bengtsson” Ny organisationsmodell för Verksamhet tekniks
uppdrag inom VA, Gata och projekt inom MTG”.
Powerpoint ny organisationsstruktur.
______________________________________________________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
VA-chef Michael Nordin
Tf. gatuchef Johan Bengtsson
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 164

TN 2014/16

Uppföljning av mål för tekniska nämnden i samband med prognos 2,
2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av tekniska nämndens mål för 2015 i samband
med prognos 2.
Bakgrund

Alla nämnder och styrelser ska varje år besluta om fem mål som har anknytning till ett eller
flera fokusområden. Målen ska följas upp i samband med budgetuppföljning, det vill säga i
samband med prognosarbete sam i delårsrapport och årsbokslut.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Uppföljning av
tekniska nämndens mål 2015 i samband med prognos 2”.
Uppföljning av tekniska nämndes mål 2015 i samband med prognos 2.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång
Maria Torp
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 165

TN 2015/224

Uppföljning av interkontrollplan 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen år 2015.
Bakgrund

Verksamhet teknik har gjort en uppföljning av internkontrollplanen för år 2015.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivesle upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Uppföljning av internkontrollplan 2015”
Intern kontrollplan 2015, reviderad 2015-05-11.
Uppföljning av internkontrollplan 2015, 7 st. kontrollrapporter.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Mariestad, Töreboda, Gullspång
Controller Håcan Lundqvist
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 166

Information – kommunstyrelsens förslag till budget för tekniska
nämnden i de tre kommunerna
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen.
Bakgrund

Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson redogör för budget nästkommande år i de samverkande kommunerna och hur den eventuellt kan påverka tekniska nämndens verksamheter.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 167

TN 2015/1

Konsekvensbeskrivning kring ett ev. hanterande av det bedömda
underskottet för Svampen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden förslår kommunstyrelsen att besluta att mellanskillnaden mellan omställningskostnader och försäljningspris, av 3 st. lägenheter som kommunen hyrt av Brf
Svampen, ska täckas av Mariestads kommuns resultat för år 2015 och bokföras såsom tidigare i verksamhet tekniks driftbudget.
Verksamhet teknik tillåts gå med motsvarande underskott, i likhet med tidigare försäljningar
som medfört underskott.
Bakgrund

Sedan 1989 har Mariestads kommuns förskoleverksamhet förhyrt 3 st. lägenheter inom Bostadsrättsföreningen Svampen i Mariestads tätort. För att motsvara förskoleverksamhetens
krav så anpassades lägenheterna innan de nyttjades som förskola. Anpassningen var villkorad med ett krav att Mariestads kommun ska återställa lägenheterna när hyresavtalet sägs
upp. Återställningen innebär att lokalen åter blir 3 st. lägenheter. Tekniska nämnden har
förhyrt den aktuella ytan och då förskoleverksamheten avvecklats så har lokalerna återställts
enligt avtalet till lägenheter.
Anledningen till att förskoleverksamheten lämnat lokalerna är att verksamheten visat på och
önskar ett mer effektivt lokalnyttjande för förskoleverksamheten om man kan inrymma fler
avdelningar i en och samma byggnad. Detta uppges vara orsaken till försäljningen av de två
förskolorna Hackan och Svampen. Tekniska nämnden har utfört de beställningar och förändringar som förskoleverksamheten efterfrågat. Hackan är idag såld, så är även förskolan
Granaten.
När det gällde förskolan Granaten så finansierades denna återställning och försäljning mot
resultatet år 2014 (Ks § 68, 2014-03-17), mot verksamhet tekniks driftbudget i enlighet med
hur fastighetsförsäljningar brukar bokföras. Verksamhet teknik har dock inte tidigare behövt arbeta in sådana underskott, då detta avser enskilda händelser som oftast är initierade
av annan nämnd. Därför anhåller verksamhet teknik om att underskottet för förskolan
Svampen hanteras på samma sätt. I samband med bokslut får det prövas om mellanskillnaden också kan bokföras mot fastighetsfonden (dock läggs alltid det redovisade värdet först
mot resultatet i verksamhet teknisk budget).
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Tnau § 167 (forts.)

TN 2015/1

Konsekvens om tekniska nämnden ska hantera underskottet

Om underskottet, ca 1,7 mnkr, ska hanteras inom tekniska nämndens verksamhet så kommer pengarna att tas inom fastighetsavdelningens driftbudget.
Under maj 2015 visar det att om kostnaderna för Svampen ska hanteras av fastighetsavdelningen så kommer det att påverka det planerade underhållet samt att fastighetsavdelningen i
denna del förväntas göra ett underskott med 500 tkr på grund av redan lagda beställningar.
Detta kräver ändå att man omgående avbryter samtliga planerade och övriga underhållsinsatser inklusive materialinköp. De planerade underhållsinsatserna består främst av yttre
målning och restposter efter entreprenader.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Åtgärdsplan med anledning av underskott i pro-gnos 1- hantering av omställningskostnader för Svampens förskola”
Ks § 188 ”Åtgärdsplan för tekniska nämndens verksamhet med anledning av underskott i
prognos 1”
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Mariestad
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 168

TN 2015/1

Uppföljning prognos 2 avseende driftbudget i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads
kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett överskott på 150 tkr när
det gäller den ordinarie verksamheten. Prognosticerat underskott avseende återställningsoch avvecklingskostnader till lägenheter efter förskolan Svampen beräknas till 1 660 tkr.
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra uttag mot fond på 800 tkr.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas 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 kommunstyrelsens arbetsutskott.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads
kommun.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson” Uppföljning prognos 2 avseende driftbudget i Mariestads
kommun”
Prognos 2 år 2015 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Mariestad
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 169

TN 2015/1

Uppföljning prognos 2 avseende investeringsbudget i Mariestads
kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens investeringsbudget samt
exploateringsbudget i Mariestads kommun. Prognosen innebär ett överskott med totalt ca
24 300 tkr för tekniska nämndens budget samt ett underskott på ca -1 700 tkr för exploatering.
Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upp-rätta fyra
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges
kommunfullmäktige.
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens investeringsbudget i
Mariestads kommun. Orsakerna till över- respektive underskott framgår i bifogad handling.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson” Uppföljning prognos 2 avseende investeringsbudget i Mariestads kommun”
Prognos 2 år 2015 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Mariestad
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 170

TN 2015/3

Uppföljning prognos 2 avseende driftbudget i Gullspångs kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs
kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett underskott om 225 tkr.
inkl. ett prognostiserat underskott om 150 000 kr för bostadsanpassningsverksamheten. Exklusive bostadsanpassning redovisar nämnden ett underskott på 75 000 kr, ett underskott
som härrör till Bidrag enskilda vägar.
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett budgetöverskridande med ca 200
000 kronor för den avgiftsfinansierade verksamheten. Finansieringen skattemedel om (1 000
tkr) innebär dock att resultatet för VA-verksamheten totalt sett beräknas göra ett positivt
resultat om 800 tkr.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas 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 Allmänna utskottet.
Verksamhet teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs
kommun.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig-Andersson och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 2 avseende driftbudget i Gullspångs kommun”
Prognos 2 år 2015 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen i Gullspång
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 171

TN 2015/3

Uppföljning prognos 2 avseende investeringsbudget i Gullspångs
kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun. Prognosen innebär ett budgetöverskridande med totalt ca 1 772 tkr.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Verksamhet teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens investeringsbudget i
Gullspångs kommun.
I avvikelsen för VA finns 900 tkr som avser investeringskostnad gällande VA-kollektivets
del, samt ytterligare behov/äskande för innevarande budgetår, kommer som ett separat
ärende.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig-Andersson och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 2 avseende driftbudget i Gullspångs kommun”
Prognos 2 år 2015 för tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen i Gullspång
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 172

TN 2015/2

Uppföljning prognos 2 avseende driftbudget i Töreboda kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda
kommun. Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett nollresultat. Bostadsanpassning beräknas gå mot budget.
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett överskott om 100 tkr.
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas 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 Allmänna utskottet.
Verksamhet teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda
kommun.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig-Andersson och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 2 avseende driftbudget i Töreboda kommun”
Prognos 2 år 2015 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 15

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 173

TN 2015/2

Uppföljning prognos 2 avseende investeringsbudget i Töreboda
kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 2 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun. Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt ca 12 360 tkr
Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.
Verksamhet teknik har upprättat prognos 2 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun.
Avvikelsen beror i huvudsak på att ett par projekts genomförande tar tid av olika skäl.
Större avvikelser är Centralskolan (skolutredning mm) med 9 000 tkr, samt att del av inv.
projektet Idrottshall kommer att utföras under 2016.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig-Andersson och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Uppföljning prognos 2 avseende investeringsbudget i Töreboda kommun”
Prognos 2 år 2015 för tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Töreboda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 16

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 174

TN 2015/210

Antagande av entreprenör – Partnering nybyggnation och renovering
av Brunnsbergs ridskoleanläggning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott antar NOVAB AB att tillsammans med Mariestads
kommun ingå ett partnerskap för förverkligande av byggnadsprojektet ”Partnering för nybyggnation och renovering av Brunnsbergs ridskoleanläggning i Mariestad”.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-08, Ksau § 166/2015, att bevilja igångsättningstillstånd för åtgärdande av vatten och befintlig stallbyggnad samt nybyggnation på
Brunnsbergs ridanläggning. Vidare beslutades att upphandlingen av byggnation av servering
och kök samt omklädningsrum för besökande samt förstärkning av kapade takstolar och
höjning av bjälklaget kommer att bli föremål för partnering.
Fastighetsavdelningen har med anledning av detta genomfört en upphandling där anbudsgivare kunnat lämna anbud för att ingå i ett partnerskap för förverkligande av byggnadsprojektet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén och samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Antagande av entreprenör – Partnering för nybyggnation och renovering av
Brunnsbergs ridskoleanläggning i Mariestad”
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 17

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 175

TN 2015/254

Investeringsmedel för energieffektiviseringsprojekt (EPC) under år
2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Kommunstyrelsen anslår 0,8 mkr för påbörjandet av energieffektiviseringen av Vadsbogymnasiet under innevarande år, 2015. Medlen tas ur kommunstyrelsens kommunövergripande investeringspott.
Bakgrund

Under hösten år 2014 och våren år 2015 har Fastighetsavdelningen tillsammans med entreprenören Enea, numera Rejlers Energiprojekt AB, gjort en energiinventering av samtliga
kommunens fastigheter. Hela inventeringen är inte sammanställd ännu, men vi vet redan i
dagsläget att Vadsbogymnasiet är den fastighet som vi snarast bör åtgärda, och som redan
kommande vintersäsong genererar en betydande besparing. Framtaget inventeringsresultatet
bifogas.
I en första etapp innevarande år, räknar vi med att ta bort 4 stycken ventilationsaggregat,
utan återvinning, i den nordöstra delen av skolan och ersätta dem med ett större, med återvinning. Ett nytt fläktrum måste byggas. Snarast kommer vi att starta upp projekteringen,
samt ritningsframtagande av nytt fläktrum.
Under år 2016 kommer arbetena att fortsätta i lämpliga etapper. Arbetet med Riktat fastighetsunderhåll och övrig renovering kommer också att initieras under år 2016. Inom kort
påbörjar vi planeringen för det, tillsammans med Barn- och utbildning, i syfte att klarlägga
åtgärder och tider för tillträde till lokalerna mm.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén ” Investeringsmedel för energieffektivisering (Epc) under år 2015”
Energikalkyl.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 18

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 176

TN 2015/251

Gemensam felanmälan för fastighetsverksamheten inom MTG
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att under år 2015 införa gemensam web-baserad felanmälan/beställning för fastighetsverksamheten.
Beslutet innebär inte att en central funktion kommer att inrättas utan att felanmälningar
hanteras av respektive kommun.
Bakgrund

Efter yrkande från Magnus Dimberg och Gunnar Bohlin har tekniska nämnden beslutat att
ge chefen för verksamhet teknik i uppdrag att lämna förslag till MTG-gemensamt system
för felanmälan för fastighetsverksamheten.
Mariestad har sedan tidigare en egen mottagning för felanmälan och beställningar vid förrådet vid Förrådsgatan i Mariestad. Utanför ordinarie arbetstid finns ett telefonnummer för
beredskapsverksamheten. Sedan något år tillbaka finns även web-baserad intern felanmälning/beställning, vilken tenderar att öka.
Töreboda är geografiskt indelat, med telefonnummer till resp. vaktmästare, som åtgärdar fel
och beställningar. Vid ledigheter och sjukdomsfall kopplas telefonerna över till annan vaktmästare. Utanför ordinarie arbetstid sker felanmälan till ett beredskapstelefonnummer.
Gullspång sker på samma sätt som Töreboda.
Under år 2015 kommer de tre MTG-kommunerna att ha gemensam web-baserad felanmälan/beställning för de interna verksamheterna, under ordinarie arbetstid. Akuta fel kommer
att anmälas via särskilda telefonnummer, som kopplas vidare till beredskapstjänstgörande
vaktmästare under icke ordinarie arbetstid.
Externa felanmälningar går till Medborgarkontoret under ordinarie arbetstid, och under icke
ordinarie arbetstid kommer samtalen att vidarekopplas till beredskapstelefonerna via
knappval.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén ” Gemenensam felanmälan för fastighetsverk-samheten, inom MTG”.
Protokollsutdrag TN § 258/2014______________________________________________________

Expedieras till:
Fastighetschef Bo Theorén
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 19

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 177

TN 2015/255

Antagande av entreprenör för utförande av etapp 1.2 Sjölyckan i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att utse entreprenör NCC Construction Sverige
Aktiebolag 5566134929, till utförande av etapp 1.2 i Sjölyckan.
Bakgrund

4 st anbud har kommit in för att få utföra entreprenaden för etapp 1.2. Inom etapp 1.2
finns Vänergatan och Spinnackervägen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. gatuchef Johan Bengtsson och exploateringschef Erik Randén.
Kartbilaga över etapp 1.2
Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 20

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 178

TN 2015/256

Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar för
åren 2016-2018
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom ansökningarna om statlig medfinansiering
till regionala kollektivtrafikanläggningar 2016-2018 i Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Bakgrund

Tekniska nämnden fattade 2015-04-07 beslut om statsbidragsansökan för trafiksäkerhetsåtgärder. Föreliggande ansökan gäller kollektivtrafikanläggningar.
Ansökan gäller bidrag de kommande tre åren. Varje år finns möjlighet att omprioritera tidigare sökta statsbidrag. I ansökan anges den bedömda totalkostnaden för projektet. Statsbidrag utgår i regel med hälften av totalkostnaden.
Ansökningshandlingarna ska vara Västtrafik tillhanda senast den 4 september.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg ” Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar för åren 2016-2018”.
Ansökan om statlig medfinansiering för regionala kollektivtrafikanläggningar i Mariestad,
Töreboda, Gullspångs kommuner 2016-2018.
______________________________________________________

Expedieras till:
Gatuingenjör Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 21

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 179

TN 2015/257

Uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att anta de uppdaterade ordningsföreskrifterna för torghandel i
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
Bakgrund

Verksamhet teknik har tagit fram uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel då förändringar skett i gällande regelverk som berör denna verksamhet. Samtidigt har en anpassning gjorts av respektive kommuns ordningsföreskrifter för att ett MTG-gemensamt dokument skulle kunna skapas. Samråd har skett med torghandlare under arbetes gång samt att
med remissutgåva har delgivits ett antal torghandlare som därmed har haft möjlighet att inkomma med synpunkter.
De största förändringarna i ordningsföreskrifterna gentemot de gamla är att nya lagar för
kassaregister och vågar har införts samtidigt som vissa livsmedelslagar har förändrats.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg ”Uppdaterade ordningsföreskrifter för torghandel”.
Ordningsföreskrifter för torghandel i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.
______________________________________________________

Expedieras till:
Gatuingenjör Hanna Lamberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 22

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 180

TN 2014/589

Medborgarförslag om förbättrad framkomlighet för cyklister
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Förslaget om att skyltar ska flyttas ned till en lägre nivå avslås. Beslutet sker med hänvisning till att skyltar placeras i den höjd och på det sätt som relevanta regelverk föreskriver.
2. Förslaget om att cykelmarkering målas på cykelbanor då de är separerade från gångbanorna tillstyrks. Vilka banor som faktiskt är lämpliga att separera får utredas samband
med generellt arbete med upprustning av cykelbanor under mandatperioden.
Bakgrund

Ett medborgarförslag från Yngve Erngren gällande åtgärder för att förbättra framkomligheten för cyklister har inkommit till Mariestads kommun. Tekniska nämnden har erhållit medborgarförslaget för beslut.
De åtgärder som önskas är:
1. Att skyltar flyttas ned till en nivå där de kan uppmärksammas.
2. Att cykelmarkeringar målas på cykelbanor som är separerade från gångbanorna. Exempelvis Nygatan, Drottninggatan och Göteborgsvägen.”
Bedömning

Vägmärken placeras enligt gällande regelverk. Framförallt ska de placeras så att ingen kommer till skada. Därför regleras höjden på vägmärken enligt lagstiftning.
Symboler för cyklister eller gångtrafikanter på marken kan vara ett bra komplement. En
plan med förslag på förbättringar i cykelvägnätet tas fram. Brister i nätet ska dokumenteras,
likaså de sträckor som behöver repareras. Genomförandet av reparationerna har redan påbörjats. Befintliga vägmärken ska ses över och kompletteras med vägmärkessymboler
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Medborgarförslag
om bättre framkomlighet för cyklister”.
Kf § 147/2014 ”Medborgarförslag om förbättrad framkomlighet för cyklister”
Trafikingenjören, skrivelse, ”Förslag till yttrande över medborgarförslag om bättre framkomlighet för cyklister”, 18 maj 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Yngve Erngren
Kommunfullmäktige Mariestad
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 23

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 181

TN 2015/258

Förslag till utnyttjande av investeringsbudget för upprustning av
småbåtshamnar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner åtgärder i småbåtshamnen samt beviljar igångsättningstillstånd för tidigare ej beslutade delar.
Finansiering sker inom gatuavdelningens rambudget för småbåtshamnar 2,5 miljoner kronor (projekt 2040).
Bakgrund

Inför båtsäsong 2015 finns 2,5 miljoner till upprustning av småbåtshamnar.
Under våren har brygga D och E bytts ut mot nya pontonbryggor, de bästa av de utbytta
pontonerna har bibehållits och ersatt gamla vågbrytare som bärgats och transporterats bort.
Brygga F har rustats upp.
Nedan beskrivs resterande åtgärder som planerats
- I det fortsatta arbetet med upprustning av småbåtshamnen är en ny anläggning för tömning av latrin från husbilar planerat norr om ställplatsen om möjligt innan semestern.
- Utbyggnad av el- och vatten på brygga D och E under hösten.
- Upphandling av Y-bommar till brygga D och E då dessa inte ryms i beviljade investeringsmedel. Utföres under hösten.
- Trafikåtgärder för att minska buskörning i hamnen.
- Utbyggnad av el till brygga F samt nytt lågspänningsnät i västra hamnen som gör det möjligt att förse uppställningsplatser och båtplatser med el i västra hamnen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 24

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 181 (forts.)

TN2015/258

Beskrivning

kostnad
(tkr)

status

Utbyte av brygga D och E
El och vatten till brygga D och E

1500

Beslut finns. El- och
vatten ej klart

Upprustning av brygga F

300

Beslut finns på 200
Kostnader för El i
ökad omfattning.

Y-bommar till brygga D och E

500

Ej beslutat
Upphandlas och
utförs i höst

Trafikåtgärder i hamnen

150

Beslut finns

Latrintömning vid Husbilsparkering

50

Ej beslutat

Totalt

2500

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. gatuchef Johan Bengtsson ” Förslag till utnyttjande av investeringsbudget för upprustning av småbåtshamnar”
______________________________________________________

Expedieras till:
Tf. gatuchef Johan Bengtsson
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 25

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 182

TN 2014/49

Begäran om igångsättningstillstånd och finansiering av trafikåtgärder
vid Högelidskolan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beviljar igångsättningstillstånd för genomförande av trafikåtgärder vid
Högelidsskolan.
Finansiering med 400tkr sker från gatuavdelningens rambudget för gator.
Bakgrund

Under våren 2015 har detaljprojektering av förbättrade trafiklösningar och parkeringslösningar vid Högelidsskolan utförts i samarbete mellan gatuavdelningen och fastighetsavdelningen.
Finansiering av åtgärderna på fastighetsmark finansieras med medel från fastighetsavdelningen, däremot saknas utrymme för de åtgärder som behöver utföras på gatumark.
Behovet på gatumark är av flytt och hastighetssäkring av befintligt övergångställe norr om
cirkulationen i samband med ny trafiksäker utformning av varuintaget till skolan.
Ett uppdämt behov finns även av en av- och upphämtningsficka för de barn som blir skjutsade och hämtade vid skolan. Kostnaden är uppskattad till 400-500tkr.
Inom gaturamen finns utrymme om 400 tkr till åtgärder på gatumark.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. gatuchef Johan Bengtsson ” Begäran om igångsättningstillstånd och finansiering av trafikåtgärder vid Högelidsskolan”.
Översiktsplan.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tf. gatuchef Johan Bengtsson
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 26

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 183

TN 2015/259

Information – samordning med ledningsägare i samband med planerat beläggningsunderhåll i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden har tagit del av informationen
Bakgrund

Inför 2015 fortsätter Mariestads kommuns funktionsavtal för planerat beläggningsunderhåll
med upprustning av bostadsgator i serviceklass 3 (sk3).
Som underlag för prioriteringsordningen på gatorna ligger den inventering som utförts under hösten 2014. Grundprincipen är att de gator med sämst beläggningsstatus åtgärdas först
efter samråd med berörda ledningsägare, främst VA och VänerEnergi. Ytterligare en bedömningspunkt är att gator i samma område samordnas.
Inför säsong 2015 har inventeringsunderlaget varit försenat. Därför har beläggningsåtgärderna planerats in efter semestern för att om möjligt förlänga tiden för samordning av åtgärder innan asfaltering.
Under våren 2015 har VänerEnergi gått ut med en kampanj med erbjudande om fiberanslutning i Mariestad med kransorter. Kampanjen har lyckats över förväntan med resultatet
att en storsatsning är i startgroparna i sk 3.
Fibersatsningen innebär att risken ökar för grävning i nyasfalterade gator.
Arbetet med gatuavdelningens återställningsanvisningar efter ledningsarbete i MTGkommunerna pågår och är på väg ut på internremiss.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. gatuchef Johan Bengtsson ” Information om samordning
med ledningsägare i samband med planerat beläggningsunderhåll i Mariestads kommun”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tf. gatuchef Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 27

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 184

TN 2014/634

Utbyte av staket utmed Kinnekullebanan på sträckan Stockholmsvägen – Drottninggatan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden har tagit del av informationen.
Resterande finansiering 100tkr sker inom gatuavdelningens rambudget för gata.
Bakgrund

Under 2014 påbörjades en upprustning av Stadsparken som fortsätter under 2015. 2014 beslutades att byta staketet på västra sidan av Kinnekullebanan då det ekonomiska utrymmet
inte tillät båda sidor.
I samband med upprustning av gång- och cykelstråket på östra sidan under 2015 föreslog
Tekniska nämnden att även byta staketet på denna sida till en extrakostnad som bedöms till
100 tkr.
Då omfattningen ökat har kontakt med Trafikverket tagits för att ta fram ett samfinansieringsavtal för åtgärden. Kostnadsfördelning Trafikverket/Kommunen 50/50.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. gatuchef Johan Bengtsson ” Utbyte av staket utmed Kinnekullebanan på sträckan Stockholmsvägen-Drottninggatan”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tf. gatuchef Johan Bengtsson
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 28

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 185

TN 2015/260

Omdisponering av investeringsmedel gällande Gullspångs kommun
inom gatuavdelningen 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden disponerar totalt 4 000 tkr, 2015 i gällande investeringar Gullspångs
kommun. För dessa medel är 3 700 tkr beslutade, (VA-kollektivets 900 tkr gällande VAledningar Allmänna vägen ej inräknat). Gatuavdelningen önskar nu ta ytterligare 150 tkr i
anspråk gällande projekt Allmänna vägen, etapp 2 gång-och cykelväg.
Bakgrund

På Gatu-avdelningen finns projektet 98042 GV väg Allmänna vägen en investeringsbudget
om totalt 1 000 tkr inkl. samfinansiering Trafikverket, kommunens del av kostnad 500 tkr.
Men pga. kostnadsökning kommer projektet att kosta ytterligare 300 tkr, för kommunens
del innebär det ytterligare 150 tkr, som tekniska nämnden önskar ta i anspråk av de kvarvarande medlen (4 000 -3 700=300 tkr), och föreslår att av dessa omdisponeras 150 tkr till
projekt 98042.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. gatuchef Johan Bengtsson och samhällsbyggnadschef
Kristofer Svensson ” Omdisponering av investeringsmedel gällande Gullspångs kommun
inom Gata-avdelningen 2015”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Tf. gatuchef Johan Bengtsson
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 29

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 186

TN 2015/172

Privat finansiering av trädfällning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till verksamhet teknik för att ytterligar förtydliga vad som gäller för grannars yttranderätt och berörd granne.
Bakgrund

Städer och tätorter är planerade. Utöver byggnader, gator och torg så de gröna miljöerna
särskilt värdefulla. Dagens politiska diskussion samtida forskning visar att detta kommer bli
än mer värdefullt att vårda och utveckla. Den attraktiva staden har gott om näraliggande
rekreativa områden. Träden är ofta det viktigaste och mest karaktärsbildande i våra stadsmiljöer och bostadsområden.
Träd ger kontrast mot byggnaders geometriska former och binder samman staden.
Träd är rumsbildande och landskapsbildande.
Träd ger en lugn och trivsam miljö samt en grönska i omgivningen.
Träd ger skugga, sänker temperaturen och är luftcirkulerande och fungerar därför som klimatförbättrare.
Träd binder stoft/partiklar, fungerar ljuddämpande och luftförbättrande.
Träd ger skydd mot jorderodering, vind, regn och snödrev.
Träd ger skydd mot insyn.
Verksamhet teknik får varje år ett flertal önskemål om nedtagning av träd från privatpersoner. Från och med 2015 finns det en utökad blankett där sökanden även måste ha underskrift från sina grannar. De flesta önskemål handlar om att träd är för stora och skuggar
samt skräpar ner. Kostnaden för de träd som tas ner är cirka 3000 kr/träd samt ett flertal
arbetstimmar för att bedöma eventuella åtgärder. Ytterligare ett problem är att de som blivit
nekade sällan nöjer sig med detta utan hör av sig upprepade gånger till både tjänstemän och
politiker.
Förslaget är, att som i flera andra kommuner, erbjuda våra invånare att själva bekosta nedtagningen av träd. Riskträd tar kommunerna givetvis hand om även i fortsättningen. Efter
inkommet önskemål gör parkchef eller motsvarande inom verksamhet teknik en bedömning
en gång per år och den sökande får sedan beslut om huruvida denne kan gå vidare och själv
bekosta en nedtagning eller inte.
Ansvaret för åtgärden ligger helt på den sökande. Endast av kommunerna utsedda kvalificerade företag med ansvarsförsäkring, rätt utbildning och F-skattsedel får anlitas.
Riktlinjer för bedömning
Är trädet skyddsvärt? Vi värnar speciellt äldre träd och särskilt ekar och tallar samt trädrader/alléer.
Är trädet farligt för fastigheten, dess boende eller allmänheten?
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämndens arbetsutskott
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TN 2015/172

Är trädet sjukt?
Hur påverkas stads- eller landskapsbilden?
Hur påverkas undervegetationen, är risken stor för att sly och ogräs i stället ökar?
Följande är inte giltiga skäl för att få fälla ett träd:
Att löv, barr eller kottar blåser in på annan fastighetsmark.
Att träd står i vägen för paraboler.
Att träd skuggar uteplatser eller motsvarande.
Att träd eller vegetation skymmer utsikt.
Att träden orsakar allergi. Pollen har en större spridning och är omöjligt att förhindra.
Grannars yttranderätt
I blanketten skall berörda grannar skriva under för att ansökan skall vara giltig. Detta är för
att det vid ett flertal tillfällen funnits olika åsikter om träd skall tas ned eller inte. Det är den
sökandes ansvar att reda ut detta, inte verksamhet tekniks. Med berörd granne menas den
som ser trädet/träden från sin fastighet. Detta är en generell tillämning som används av
många kommuner som har liknande regelverk.
Möjlighet att lämna synpunkter
Är den sökande inte nöjd med beslutet som fattas av verksamhet teknik kan ny blankett
lämnas in. Denna tas då upp vid nästkommande genomgång. Träd växer och det är därför
fullt möjligt att ett annat besked lämnas året därpå.
Behandling på sammanträdet

Lars-Göran Kvist (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till verksamhet teknik för att ytterligare förtydliga vad som gäller för grannars yttranderätt och berörd granne.
Linn Brandström(M) tillstyrker Kvists (S) yrkande.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ställer frågan om återremiss mot att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner att tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp och tf. gatuchef Johan
Bengtsson ” Förslag till beslut: privat finansiering trädfällning”.
Bilaga: Trädärenden_blankett_förslag2
______________________________________________________

Expedieras till:
Plan- och landskapsarkitekt Hanna Asp
Tf. gatuchef Johan Bengtsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 187

TN 2015/261

Omdisponering investeringsmedel VA Töreboda, från ram till projekt
”Reservkraft Vassbacken vattenverk”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden omdisponerar 120 tkr från 2015 års investeringsram (projekt 92201) till
projekt ”Reservkraft Vassbacken vattenverk”.
Bakgrund

Vattenverket i Vassbacken saknar reservkraft vilket innebär att verket stannar vid avbrott i
strömförsörjningen. Vassabacken vattenverk bedöms vara av den storleken att något längre
avbrott inte kan accepteras utan att det får för samhällsstörande konsekvens. För att eliminera driftavbrott monteras ett reservkraftverk som startar vid avbrott i strömförsörjningen.
Ett reservkraftverk med anpassad kapacitet kostar 120 tkr vilka kan omdisponeras från 2015
års VA-investeringsram (projekt 92201).
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Omdisponering investeringsmedel
VA Töreboda, från ram till projekt ”Reservkraft Vassbacken vattenverk”.
______________________________________________________

Expedieras till:
VA-chef Michael Nordin
Verksamhetekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 188

TN 2015/262

Omdisponering investeringsmedel VA Töreboda, från ram till projekt
”Ny tank till avsyrningsfilter Slätte vattenverk”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden omdisponerar 100 tkr från 2015 års investeringsram (projekt 92201) till
projekt ”Ny tank till avsyrningsfilter Slätte vattenverk”.
Bakgrund

Tanken till avsyrningsfilter vid Slätte vattenverk är kraftigt rostangripen. En ny rostfri tank
bedöms vara den mest rationella åtgärden. En rostfri tank kostar 100 tkr inklusive installation. Dessa pengar kan omdisponeras från 2015 års VA-investeringsram (projekt 92201).
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Omdisponering investeringsmedel
VA Töreboda, från ram till projekt ”Ny tank till avsyrningsfilter Slätte vattenverk””.
______________________________________________________

Expedieras till:
VA-chef Michael Nordin
Verksamhetekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 189

TN 2014/468

Omdisponering investeringsmedel VA Töreboda, från ram till projekt
”92257 Renovering Töreboda reningsverk”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden omdisponerar 640 tkr från 2015 års investeringsram (projekt 92201) till
projekt ”92257 Renovering Töreboda Reningsverk”.
Bakgrund

Reningsverket i Töreboda har under en längre tid genomgått ett renoverings- och ombyggnadsarbete. Detta projekt kommer att löpande fortgå då behovet att an-passa och effektivisera verket är stort. Nuvarande steg i uppgraderingen är modernisering av elanläggningen
dels ur en driftsäkerhetssynpunkt men framförallt ur ett elsäkerhetsperspektiv.
Tekniska nämnden har tidigare omdisponerat 500 tkr (från 2014 års investerings-ram). Hela
delen av detta projekt bedöms kosta drygt 1 100 tkr och för att slutföra arbetet under 2015
bedöms ytterligare 640 tkr behövas. Dessa pengar omdisponeras från 2015 års VAinvesteringsram (projekt 92201).
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin Omdisponering investeringsmedel
VA Töreboda, från ram till projekt ”92257 Renovering Töreboda reningsverk”
______________________________________________________

Expedieras till:
VA-chef Michael Nordin
Verksamhetekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 190

TN 2015/263

Omdisponering investeringsmedel VA Töreboda, från ram till projekt
”Renovering och modernisering av pumpstationer”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden omdisponerar 1 500 tkr från 2015 års investeringsram (projekt 92201)
till projekt ”Renovering och modernisering av pumpstationer”.
Bakgrund

På avloppsledningsnätet i Töreboda finns ett tiotal pumpstationer som överlag är i stort behov av att renoveras och moderniseras för att bibehålla erforderlig driftsäkerhet. Om en
pumpstation får ett driftavbrott resulterar det oftast i att avloppsvatten bräddas. Pumpstationerna i Töreboda har idag en enkel driftövervakning eller ingen alls.
VA-verksamheten föreslår att samtliga pumpstationer byggs om så att fjärrövervakning och
även viss fjärrstyrning möjliggörs. Detta för att minska bräddade volymer samt uppnå en
effektivisering av så väl kostnader för personella insatser som energikostnader.
Att renovera och modernisera samtliga pumpstationer i Töreboda bedöms kosta ca 1 500
tkr och kommer att löpa under åren 2015-2016.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Omdisponering investeringsmedel
VA Töreboda, från ram till projekt ”Renovering och modernisering av pumpstationer”
______________________________________________________

Expedieras till:
VA-chef Michael Nordin
Verksamhetekonom Cathrin Hurtig Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 191

TN 2014/255

Omdisponering investeringsmedel VA Mariestad, från ram till projekt
”1717 Björnslyckevägen Lugnås”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden omdisponerar 2 200 tkr från 2015 års investeringsram (projekt 1701) till
projekt ”1717 Björnslyckevägen Lugnås”.
Bakgrund

VA-ledningarna i Björnslyckevägen är i behov av utbyte då spillvattenledningen är i dåligt
skick och dagvattenledningen är underdimensionerad. Under 2014 omdisponerades 1 000
tkr som en delfinansiering till detta projekt.
Projektet går nu in i utförandefasen efter sedvanligt utrednings- och detaljprojekteringsarbete. Detaljprojekteringen har påvisat att projektet är lite svårare att genomföra än
vad som först antagits. Befintliga ledningar ligger på hela 4,5 meters djup vilket är ovanligt
djupt. Detta får till följd att schakten blir väldigt stor och återställningsarbetet mer omfattande.
Flera alternativa lösningar har diskuterats men slutat i att projektet måste utföras genom
traditionell grävning. Arbetet kommer att startas under vecka 22 och utförs av entreprenör.
Arbetet bedöms ta ca 12 veckor och kostnaden bedöms till totalt för projektet till 3 200 tkr.
Kostnaden är dock osäker beroende på djupet som ledningarna ligger på kopplat till markförhållandena.
Investeringsmedel om ytterligare 2 200 tkr bedöms i nuläget behövas för att finansiera detta
projekt. Medlen föreslås omdisponeras från 2015 års VA-investeringsram (projekt 1701).
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Omdisponering investeringsmedel
VA Mariestad, från ram till projekt ”1717 Björnslyckevägen Lugnås”
______________________________________________________

Expedieras till:
VA-chef Michael Nordin
Verksamhetekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 192

TN 2013/226

Omdisponering av investeringsmedel VA Mariestad, från ram
”Stockholmsvägen” till projekt ”1727 Stockholmsvägen etapp 2”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden omdisponerar 1 000 tkr från 2015 års investeringsram för Stockholmsvägen (projekt 1721) till projekt ”1727 Stockholmsvägen etapp 2”.
Bakgrund

Projektet med att byta VA-ledningarna i Stockholmsvägen är i slutfasen av etapp 2 som innefattar Mariakorsningen (rondellen) samt en sträcka in på Mariagatan söderut.
Den slutliga deletappen saknar finansiering fullt ut då etappen dels fördyrats p.g.a. den forcering som krävs för att minska tiden för att ha trafikomledning men också för att arbetet i
Mariagatan söderut är mer omfattande än vad som först antagits.
Deletappen bedöms kosta ca 3 100 tkr vilket innebär att ytterligare 1 000 tkr behöver
omdisponeras till denna etapp. Kommunfullmäktige har avsatt 15 000 tkr för år 2015 för att
finansiera VA-investeringar för Sjölyckan och Stockholmsvägen (projekt 1721) vilka omdisponeringen kan ske ifrån.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ”Omdisponering av investeringsmedel VA Mariestad, från ram ”Stockholmsvägen” till projekt ”1727 Stockholmsvägen etapp
2”
______________________________________________________

Expedieras till:
VA-chef Michael Nordin
Verksamhetekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 193

TN 2015/264

Tilläggsäskande investeringsmedel VA Gullspång till projekt ”UV-ljus
till Hova vattenverk”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden äskar ytterligare 300 tkr i investeringsmedel från Kommunstyrelsen
Gullspång för att finansiera VA-projektet ”UV-ljus till Hova vattenverk”.
Bakgrund

Under år 2014 genomförde Bygg- och Miljöförvaltningen inspektion på Hova vattenverk.
Inspektionen resulterade i ett föreläggande om att installera ytterligare en mikrobiologisk
barriär före 2015-10-31.
VA-verksamheten avser därför installera ett UV-ljus i Hova vattenverk. En kostnadsbedömning är att installationen kan ske till en kostnad om max 300 tkr.
VA-kollektivet närmar sig en verksamhet i ekonomisk balans vilket innebär att finansieringen av de ökade kapitaltjänstkostnaderna som investeringen medför kan ske inom VAkollektivet och kommer därför inte ha någon påverkan på Gullspångs kommuns skattekollektiv.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Tilläggsäskande investeringsmedel
VA Gullspång till projekt ”UV-ljus till Hova vattenverk”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Gullspång

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 194

TN 2015/245

Remiss – strategi för arbetet med Barnkonventionen i Mariestads
kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget om att invänta nationella riktlinjer för arbetet med Barnkonventionen.
2. Tekniska nämnden skulle uppskatta en generell informations- och utbildningsinsats
kring arbetet med barnkonventionen och barnrättsperspektivet.
3. Trots att frågan är viktigt så känns det omständligt att redovisa tekniska nämndens specifika arbete med barnkonventionen i ett särskilt barnbokslut.
Med erfarenhet av kommunens arbete inom utvalda områden som miljöledningsarbete,
folkhälsa, energistrategiskt arbete m.m. så konstaterar nämnden att det i normalfallet
krävs att det finns en central kraft, en handläggare, som kan svara för att hålla ihop
kommunens arbete med den specifika frågan. Det har varit tydligt att om handläggaren
försvinner så klingar ofta även frågans betydelse av. I det fortsatta arbetet är det bra om
Utbildningsnämnden föreslår hur arbetet med strategierna kring barnkonventionen ska
drivas för att ha en långsiktighet och uthållighet.
4. Det är viktigt att sektor utbildning skapar förutsättningar för nämnderna att på ett enkelt sätt komma i kontakt med företrädare för barn och unga enligt strategin.
Bakgrund

Sektor utbildning har tagit fram en strategi för Mariestads kommuns arbete med Barnkonventionen. Det är i nuläget rimligt att anta att Barnkonventionen i framtiden på något sätt
kommer att ingå i svensk lagstiftning. Sektor utbildning förslår med anledning av detta att
Mariestads kommun inte ska implementera några större egna arbetssätt utan invänta nationella riktlinjer.
Strategin som tagits fram bygger sammanfattat på att:
•

•

Justerandes signatur

Nämnderna ska arbeta med tillämpningen av barnkonventionen utifrån en samrådsmodell där skolornas elevråd kan delta som fokusgrupp/referensgrupp i arbete som berör
barn och unga. Sektor utbildning ska tillhandahålla underlag om tillgängliga elevråd
m.m.
Varje nämnd ska upprätta ett barnbokslut vilket ska innehålla en sammanställning över
vad som respektive verksamhet har gjort som direkt berör barrättsperspektivet. Barnbokslutet ska även ange på vilket sätt nämnden samarbetat/samrått med barn och unga
inför beslutet.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Yttrande över
Barnkonventionen”.
Sektor utbildning, remiss, ”Strategi för arbetet med Barnkonventionen i Mariestads kommun” med tillhörande underlag, 13 maj 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Sektor utbildning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 195

TN 2014/588

Övergång till digitala sammanträden samt inköp av Ipads
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden beslutar att övergå till digitala handlingar vid sina sammanträden,
d.v.s. att underlagen inte längre skickas i pappersformat.
Övergången ska ske under hösten 2015.
2. Tekniska nämnden beslutar att uppmana kommunstyrelsen i Mariestads kommun att
inköpa och bekosta Ipads till förtroendevalda i tekniska nämnden enligt följande:
- Mariestads kommun, 5 Ipads till en inköpskostnad av totalt 28 500 kr samt en årlig
driftkostnad av 12 000 kr. (Töreboda och Gullspångs kommuner har redan inhandlat
Ipads till ledamöter i tekniska nämnden)
Bakgrund

Kommunfullmäktige i Mariestad beslutade 2014-10-27 (KF §143) att övergå till digitala
handlingar vid sina sammanträden och att övergången ska ske så snart som möjligt. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder, inklusive MTG-nämnderna med Mariestads
kommun som värdkommun, att övergå till digitala handlingar vid sina sammanträden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-04-23 att förtroendevalda i Mariestads
kommun ska använda iPad som läsplatta/digitalt verktyg vid en övergång till digitala handlingar i kommunfullmäktige och övriga nämnder. (Annat alternativ som diskuterades var
Microsofts motsvarighet till iPad)
Kommunledningskontoret i Mariestad bedriver även sedan en tid tillbaka ett utvecklingsarbete för att ”sjösätta” en ny Politikerportal inom ramen för kommunens nya dokumentoch ärendehanteringssystem. Målsättningen är att den nya portalen ska vara driftklar i samband med att fullmäktige övergår till digitala handlingar. Fördelarna med den nya portalen
är bl.a. att det är möjligt att stryka över, färglägga och skriva i de digitala dokumenten. Vidare är det även möjligt att skicka meddelanden m.m.
MTG styrgrupp har beslutat att respektive kommun ska finansiera inköp och drift av Ipads
till ledamötena i de gemensamma MTG-nämnderna.
Ipads ska därmed inhandlas till de ordinarie ledamöter i tekniska nämnden som via andra
kommunala uppdrag inte tillhandahållits en iPad. Avsikten är att tekniska nämndes ledamöter ska få låna en iPad under mandatperioden eller den tid som de fullgör uppdraget som
ledamot.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott
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TN 2014/588

De ledamöter eller ersättare som inte kan nyttja/hantera digitala handlingar kan kontakta
tekniska nämnden sekreterare som skriver ut handlingarna och lägger dem i receptionen för
avhämtning (alternativt post till ledamöter i MTG-nämnder).
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och samhällsbyggnadschef
Kristofer Svensson ” Övergång till digitala sammanträden samt inköp av Ipads”.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 42

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 196

TN 2015/265

Yttrande – detaljplan för Bokhandlaren 2 i Töreboda kommun, samråd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott yttrar sig enligt följande:
Synpunkter:
Under rubriken INFRASTRUKTUR, Teknisk försörjning sidan 4, följande text läggs till
Dricks- och spillvatten
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och spillvatten.
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt ledningsnät.
Dagvatten
Där den geotekniska undersökningen visar att så är möjligt, ska dagvatten omhändertas lokalt. I andra hand ska dagvatten fördröjas och avledas trögt till kommunens anläggning.
Max flöde vid förbindelsepunkt anges av huvudmannen. Uppdämningshöjd för dagvatten är
lika med markhöjd vid förbindelsepunkt.
För att minska uppkomsten av dagvatten ska eftersträvas att så små ytor som möjligt hårdgörs.
I övrigt inga ytterligare synpunkter.
Bakgrund

Kommunstyrelsens Utvecklingsutskott i Töreboda beslutade 29 april 2015 att förslag till
detaljplan för Bokhandlaren 2 i Töreboda kommun ska bli föremål för granskning enligt
normalt planförfarande.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ytterligare ett flerbostadshus på fastigheten Bokhandlaren 2.
Underlag för beslut

Remiss - detaljplan för Bokhandlaren 2 i Töreboda kommun, samråd.
Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Granskning ändring av detaljplan
Bokhandlaren 2, Töreboda kommun”.
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 197

TN 2015/266

Yttrande – detaljplan för Fågelö 4:13 i Mariestads kommun, samråd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott yttrar sig enligt följande:
Synpunkter och kommentarer:
Ingen text ska finnas i planbeskrivningen som tvingar fram en gemensamhetsanläggning då
planen är av sådan karaktär att det är ett kommunalt ansvar att ordna dricks- och spillvattentjänster enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6 under rubriken TEKNISK
FÖRSÖRJNING.
Området är tänkt att anslutas till befintligt minirenings-verk och vattentäkt i Laxhall där kapacitet finns
att sörja betydligt fler fastigheter. En gemensamhetsanläggning för dessa ska tillskapas där de nya fastigheterna kommer att ingå.
Följande text ska finnas i planbeskrivningen under:
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Detaljplanen är av sådan karaktär att det är ett kommunalt ansvar att ordna dricks- och
spillvattentjänster enligt lagen om allmänna vattentjänster § 6. I det fall där exploatören själv
bygger ut och driver anläggningen ska den tekniska lösningen samt utbyggnaden utföras i
samråd med kommunens VA-avdelning.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 april 2015 om samråd för rubricerad detaljplan.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya tomter för bostads/fritidshusändamål inom del
av fastigheten Fågelö 4:13.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av va-chef Michael Nordin ” Granskning detaljplan för del av
Fågelö 4:13, Laxhall, Mariestad kommun”.
Remiss - detaljplan för Fågelö 4:13 i Mariestads kommun, samråd.
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 198

TN 2015/157

Ändring av detaljplan genom tillägg för kv. Målaren, Mariestads
kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

1. Tekniska nämndens arbetsutskott konstaterar att tidigare framförda åtgärder är tillgodosedda i granskningshandlingen.
2. Tekniska nämndens arbetsutskott har inget erinra mot förslag till ändring av detaljplanen för kv. Målaren.
Bakgrund

Kommunstyrelsen i Mariestad har beslutat att genomföra granskning av rubricerad detaljplan. Syftet med planändringen är att upphäva fastighetsplaner för kvarteret Målaren för att möjliggöra avstyckning av fastigheter.
Under samrådet framförde tekniska nämnden synpunkter om att byggnader anslutna till kommunens dagvattenanläggning ska klara en uppdämning till marknivå
vid anvisad förbindelsepunkt för dagvatten m.m.
Synpunkterna är beaktade och inarbetade i granskningshandlingen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Yttrande över
granskningshandling för ändring av detaljplan genom tillägg för kv. Målaren, Mariestads
kommun”.
Mariestads kommun, granskningshandling, Ändring av detaljplan för kv. Målaren,
Mariestad centralort, 26 maj 2015
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 199

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:
1. Från kommunfullmäktige i Gullspång, förstudie för Regnbågsskolan, Bikupan, Gullstensskolan och Lysmasken (Kf § 87/2015)
2. Från kommunstyrelsen i Gullspång, statlig medfinansiering till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar (Ks § 174/2015)
3. Från allmänna utskottet i Gullspång, beslut om kulvert mellan kommunkontoret och
Gullspångbostäder (Au § 119/2015)
4. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, prioritering av gatuarbeten 2016
(Uu § 68/2015)
5. Från kommunfullmäktige i Töreboda, finansiering av moduler till skola och förskola
(KF § 43/2015)
6. Från kommunfullmäktige i Töreboda, bifall av motion om att sätta upp laddningsstolpar
för elbilar (Kf § 42/2015)
7. Från kommunstyrelsen utvecklingsutskott i Töreboda, remiss av motion om skyltning
till Björkängens äldreboende (Uu § 82/2015)
8. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, antagande av verksamhetsplan
för tekniska nämnden 2015 (Uu § 90/2015).
9. Från kommunstyrelsens utvecklinsutskott i Töreboda statlig medfinansiering till miljöoch trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar (Uu § 67/2015)
10. Från kommunstyrelsen i Töreboda, avtal om skötsel av elljusspåret i Moholm (Ks §
163/2015)
11. Från kommunstyrelsen i Mariestad, beslut om medborgarförslag att utöka antalet parkeringsplatser vid småbåtshamnen nya Ekudden (Ks § 122/2015)
12. Från kommunstyrelsen i Mariestad, åtgärsplan i samband med underskott i prognos 1
(Ks § 118/2015)
______________________________________________________
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 200

Aktuell information/frågor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Rundresa i Gullspångs kommun

I samband med sista sammanträdet (9 juni) för tekniska nämnden planeras ett besök vid
Gullstensskolan samt Odenslunds återvinningscentral i Gullspång. Nämndens sammanträde
kommer att äga rum i Hova kommunhus.
__________________________________________________________________________________________________________________________
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