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Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö Stadshuset, klockan 14:00 – 15:45 
 

Beslutande 
ledamot/ersättare och icke 
beslutande ersättare på 
distans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erland Gustavsson (M) 1:e vice ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 2:e vice ordförande 
Sven Karlsson (M) tjänstgörande ledamot 
Göte Andersson (M)  tjänstgörande ersättare 
Torbjörn Forsell (C) tjänstgörande ledamot 
Nils Farken (S) tjänstgörande ledamot 
Lillemor Ågren (S) tjänstgörande ledamot 
Björn Nilsson (S)  tjänstgörande ledamot 
Sven Olsson (C) tjänstgörande ledamot 
Jan-Erik Sandegren (M) tjänstgörande ledamot 
Lars-Åke Bergman (S) tjänstgörande ledamot 
Johan Jacobsson (S)  tjänstgörande ledamot 
Torbjörn Jansson (C)  tjänstgörande ledamot 
Eric Mellberg (M)  tjänstgörande ledamot 
Björn Lagerkvist (M)  icke tjänstgörande ersättare 
Yvonne Antonsson (S)  icke tjänstgörande ersättare 

 
Övriga deltagare Ida Roos miljöingenjör § 63 (på distans) 

Anders Sjöholm  fastighetschef § 64 (på distans) 
Björn Isvi    park- och hamningenjör §§ 65-69  
 (på distans) 
Emma Wiik  t f gatuchef (på distans) 
Michael Nordin  teknisk chef  
Johan Myhrman  teknisk chef 
Ylva Grönlund  sekreterare  
 

Justerare Sven Karlsson 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, stadshuset enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 62-78 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Erland Gustavsson  

Justerande  
 

 Sven Karlsson  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-27 

Anslagsdatum 2021-05-03 Anslaget tas ner 2021-05-24 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, verksamhet teknik, Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämnden 

Tn § 62                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till dagordning med komplettering till 
ärende 17 (§ 78) där Eric Mellberg (C) frågar teknisk chef om erfarenheter vad gäller 
infrastruktur och tomtprojektet där kommunen antingen genomför hela projektet 
själv eller gör tomtanvisning. 

Komplettering till ärende 17 läggs till dagordningen. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 63                                                   Dnr 2021/00088  

Yttrande gällande remiss Regional vattenförsörjningsplan för 
dricksvatten i Västra Götalands län 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av remisshandlingarna gällande Regional 
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län (Länsstyrelsens dnr 
14381-2017) och beslutar att lämna yttrande till Länsstyrelsen.  

Bakgrund 

Länsstyrelsen har tagit fram en Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i 
Västra Götaland. Denna är nu ute på remiss. 

Den regionala vattenförsörjningsplanen delas upp i 5 kapitel; 

- Kapitel 1 beskriver planens syfte, dricksvattenförsörjningens ansvarsfördelning, 
planens arbetsgång och hur den är tänkt att användas av kommuner och 
Länsstyrelsen.  

- Kapitel 2 beskriver länets vattentillgångar och vattenanvändning idag.  

- Kapitel 3 beskriver vattenbehov och vattentillgång i framtiden. Här beskrivs 
kortfattat hur klimatförändringar förväntas påverka vattenresurserna.  

- Kapitel 4 presenterar länets viktiga dricksvattenresurser.  

- Kapitel 5 beskriver åtgärder som behöver vidtas för att 
dricksvattenförsörjningen i Västra Götalands län ska vara robust även i 
framtiden.  

Verksamhet teknik har gått igenom remissen med bilagor och valt att yttra sig över 
remissen för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun. Den regionala 
vattenförsörjningsplanen tydligt utformad där framgår vilka uppgifter den för med 
sig för kommunen. Att åtgärderna är sammankopplade med vattenförvaltningens 
åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt mm framgår och är viktigt.  

Eftersom den regionala vattenförsörjningsplanen för med sig åtgärder för 
kommunen har verksamhet teknik gjort en sammanfattning av hur verksamhetens 
arbete kommer att påverkas. Sammanfattningen anger delvis hur verksamhet teknik 
ligger till med frågorna idag, se bilaga 1. 
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Yttrande 

Verksamhet teknik har följande yttrande att ge om remissen med tillhörande bilagor: 

Kap 4 Länets dricksvattenresurser/Regionalt viktiga dricksvattenresurser 

Tekniska nämnden, som verkar inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner, noterar att varken Skagern eller Unden är utpekade som regionalt viktiga 
dricksvattenresurser. Dessa sjöar är relativt stora och har god tillgång på vatten. Om 
Vänern, Vättern eller Mälaren av någon anledning skulle bli obrukbara har Skagern 
och Unden en strategisk placering rent geografiskt mellan dessa sjöar. Verksamhet 
teknik var i kontakt med länsstyrelsen för att höra vad anledningen var att de inte var 
utpekade. I ett regionalt perspektiv ligger de avsides vart behovet finns inom hela 
regionen. De är också endast Skagern som har befintliga vattentäkter idag. Tekniska 
nämnden kan förstå det perspektivet. 

Grundvattenförekomsten Lokaåsen-Värpe-Fägre är regionalt utpekad som 
dricksvattenresurs. Detta tycker tekniska nämnden är bra då vi har flera vattentäkter 
utmed den sträckan. Tekniska nämnden undrar om detta utpekande kan ge extra stöd 
för att skydda denna vattenförekomst och hur det skyddet i så fall skulle kunna se ut 
även på sträckor som inte omfattas av redan befintliga vattenskyddsområden. Kan ett 
skydd utfärdas för en hel förekomst och hur skulle det i så fall ske i praktiken? Som 
exempel kan här nämnas före detta vattentäkten i Älgarås som numera är nedlagd, 
men där vattenskyddsområdet eventuellt bör finnas kvar eftersom det är en regionalt 
utpekad vattenresurs. Om länsstyrelsen kan ge rekommendationer på hur kommunen 
ska agera i liknande fall vore det önskvärt. 

Kap 5 Åtgärder för robust dricksvattenförsörjning/Säkerställa tillgång till 
råvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd 

Tekniska nämnden vill bara påminna om att ny handbok finns ute nu från HAV; 
vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden, rapport 2021:4.  

Om Bilaga 1 

I tabellen för nationellt viktiga vattenresurser finns Vänern med. I tabellen framgår 
att det finns vattenskyddsområde i Vänern. Så är inte fallet. Till exempel saknar 
verksamhet tekniks täkt i Mariestad vattenskyddsområde. Dock kommer verksamhet 
teknik arbeta med detta område inom kort, både med vattenskyddsområde och med 
tillstånd. I den översiktliga riksinventering som Sweco gjort över Vänern framgår i 
sammanfattningen att det i dagsläget (2016) finns 10 uttagspunkter för kommunal 
vattenförsörjning i Vänern och en uttagspunkt som nyttjas av försvarsmakten. Hur 
denna siffra ser ut idag är dock okänt.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.        

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-12 Regional 
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län 

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-avdelningen 2021-04-09 Yttrande gällande 
Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län 

Bilaga 1 Yttrande till Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra 
Götalands län 

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län 

Bilagor Regional vattenförsörjningsplan 

 

 

Expedierats till: 
Töreboda kommun (info@toreboda.se) 
Gullspångs kommun (info@gullspang.se) 
Tf VA-chef Simon Ravik 
Miljöingenjör Ida Roos 
Länsstyrelsen 
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Tekniska nämnden 

Tn § 64                                                   Dnr 2021/00063  

Hyresreduktion med statligt stöd till hyresgäster i utsatta 
branscher, januari - mars 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att för perioden 1 januari till 31 mars 2021 medge 
hyresreduktion på 50 procent till hyresgäst efter ansökan till fastighetsavdelningen 
samt uppfyllande av kriterier för statligt stöd.  

Bakgrund 

Under pågående pandemi är vissa branscher, främst restauranger och hotell, 
synnerligen utsatta. 

Under kvartal två 2020 beslutade staten om stödpaket till utsatta branscher som 
innebar möjlighet för hyresvärd att under tre månader (april till och med juni 2020) 
reducera hyran med upp till 50 procent och få 25 procent i statligt bidrag. 

Regeringen har den 8 april 2021 beslutat om en förordning om hyresstöd till vissa 
utsatta branscher för perioden 1 januari till och med 31 mars 2021. Hyresstödet är en 
tillfällig kompensation till hyresvärdar som träffar överenskommelser med sina 
hyresgäster om en rabatt på den fasta delen av hyran för det första kvartalet 2021. 
Stöd får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta 
hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för 
perioden. Stödet går att söka från och med 3 maj och sista ansökningsdag är 30 juni.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.        

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-09 ” Hyresreduktion med 
statligt stöd till hyresgäster i utsatta branscher”  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef 2021-04-09 ” Hyresreduktion med 
statligt stöd till hyresgäster i utsatta branscher”     

Expedierats till: 
Fastighetschef Anders Sjöholm  
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Tekniska nämnden 

Tn § 65                                                   Dnr 2020/00387  

Medborgarförslag om att sätta upp skyltar med artnamn på träd 
i parker och leder 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att Dacapo 
Mariestad avser arbeta med digitala verktyg där det bland annat ska kommuniceras 
om skyddsvärda träd.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska sätt upp namnskyltar 
på träd för att förbipasserande personer ska uppmärksamma trädet och lära sig något 
nytt. 

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

Dacapo Mariestad avser att skicka in en projektansökan till Västra Götalands 
Regionen om att arbeta med digitala verktyg i Universitetsparken i Mariestad. En del 
i projektet handlar om att kommunicera och berätta om skyddsvärda träd i parken. 
Om detta arbete blir lyckat kan det utvidgas och fungera inom ett större område.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-09 Medborgarförslag om att 
sätta upp skyltar med artnamn på träd i parker och leder 

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-08 Medborgarförslag om att sätta upp skyltar 
med artnamn på träd i parker och leder 

Kf §102/20 Medborgarförslag om att sätta upp skyltar med artnamn på träd i parker 
och leder 

Medborgarförslag om att sätta upp skyltar med artnamn på träd i parker och leder 
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Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Tf gatuchef Emma Wiik 
Förslagsställaren  
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Tekniska nämnden 

Tn § 66                                                   Dnr 2020/00518  

Medborgarförslag om rullstolsramp och räcke på badplats, 
Töreboda 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att: 

1. en ramp anläggs vid Åsens badplats i Halna då den bedöms mest lämplig utifrån 
lutning på vägen fram och badplatsens utformning.  

2. finansiering sker inom ramen för tekniska nämndens  investeringsbudget för 
tillgänglighet 

3. i samband med att rampen byggs bör gångvägen från parkeringen ses över så den 
fungerar för rullstolar och att en handikapparkeringsplats skyltas på 
parkeringsplatsen nära gångvägen ner till badplatsen 

Bakgrund 

En invånare i Töreboda kommun önskar det vid någon av dom kommunala 
badplatserna byggs en ramp för att rullstolsburna personer och personer som 
behöver ett räcke att hålla sig i ska kunna ta sig ner i vattnet. Invånaren har sett en 
ramp i Vaggeryds kommun och önskar en liknande i Töreboda. 

Kommunfullmäktige i Töreboda har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för 
beredning (Kf § 114/20). 

Att öka tillgänglighet i Töreboda kommun är en del av tekniska nämndens uppdrag. 
För att öka tillgängligheten i Töreboda kommun har tekniska nämnden en budget på 
200 tkr år 2021. En ramp avsedd för att öka tillgängligheten på en badplats bedöms 
kosta cirka 100 tkr. Verksamhet teknik föreslår att en ramp anläggs vid Åsens 
badplats i Halna då den bedöms mest lämplig utifrån lutning på vägen fram och 
badplatsens utformning. För anläggandet av rampen vid Åsens badplats används 
pengar ur tekniska nämndens budget för tillgänglighet 2021.  

I samband med att rampen byggs bör gångvägen från parkeringen ses över så den 
fungerar för rullstolar och att en handikapparkeringsplats skyltas på parkeringsplatsen 
nära gångvägen ner till badplatsen. Den inhyrda toaletten till Åsens badplats ersätts 
framöver med en handikappvänlig toalett.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.        

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-09 Medborgarförslag om 
rullstolsramp och räcke på badplats, Töreboda 

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-08 Medborgarförslag om rullstolsramp och räcke 
på badplats, Töreboda 

Kf § 114/20 Medborgarförslag om rullstolsramp och räcke på badplats, Töreboda 

Medborgarförslag om rullstolsramp och räcke på badplats, Töreboda 

 

 

Expedierats till: 
Töreboda kommun 
Tf gatuchef Emma Wiik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 67                                                   Dnr 2020/00498  

Medborgarförslag om att bygga vindskydd och grillplatser i 
Mariestads kommun 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beviljar medborgarförslaget och planerar att rusta upp och 
förstärka befintliga grillplatser under år 2021 i syfte att möta det ökade behovet då 
fler medborgare vistas i naturen.  

Tekniska nämnden föreslår att frågan om att anlägga fler grillplatser och vindskydd 
utreds vidare i pågående arbete med kommunens Blå- och grönstruktur.  

Bakgrund 

Flera invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska bygga vindskydd 
och grillplatser på olika platser i Mariestad. Förslag på platser är Sandviken, Ekudden, 
Snapen, Snuggen, Sjölyckan, längs med vandringsleder med flera. Billingens 
fritidsområde i Skövde har framhållits som ett föredöme i frågan. 

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beredning 
och beslut (Kf § 112/20). 

I dagsläget finns vindskydd på tre platser på Brommö och vid Snapen. Behov finns 
av att komplettera med fler vindskydd och grillplatser. I samband med arbetet med 
Mariestads kommuns Blå- och grönstruktur kommer ett underlag tas fram om hur 
friluftslivet i Mariestad ska utvecklas. Det framtagna underlaget kommer förslagsvis 
ligga till grund för en genomförandeplan gällande friluftslivsanläggningar, så som 
vindskydd och grillplatser. Under våren 2021 kommer flera av befintliga grillplatser i 
Mariestads kommun rustas upp och tre nya stora utomhusgrillar placeras ut. De nya 
stora utomhusgrillarna kommer förslagsvis att placeras vid Ekuddenbadet, Snapen 
och i Sjötorp.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-09 Medborgarförslag om att 
bygga grillstugor vid kommunens badstränder, Mariestad 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuavdelningen 2021-04-08 Medborgarförslag om att 
bygga grillstugor vid kommunens badstränder, Mariestad 

Kf § 112/20 Medborgarförslag om att bygga grillstugor vid kommunens badstränder, 
Mariestad 

Medborgarförslag från tre förslagsställare 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Tf gatuchef Emma Wiik 
Förslagsställare 
  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-27 

Sida 14 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 68                                                   Dnr 2021/00058  

Medborgarförslag om motionstrappa på lämplig plats i 
Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet till verksamhet teknik för att 
kompletteras med bättre underlag gällande plats och finansiering samt utreda om 
motionstrappan ska prioriteras mot andra behov på fritidsanläggningar i Mariestads 
kommun.  

Bakgrund 

En invånare i Mariestads kommun föreslår att kommunen ska bygga en 
motionstrappa för att förbättra folkhälsan genom bra motion. 

Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för 
beredning och beslut (Kf § 2/21). 

Verksamhet teknik har tagit del av förslaget. En motionstrappa skulle kunna vara ett 
bra komplement till motionsspåren och utomhusgymmen i kommunen för träning 
utomhus. En motionstrappa är öppen för alla och kan användas av många 
målgrupper året runt. Uppmuntrandet av möjlighet till utomhusaktiveter är bra för 
folkhälsan. En motionstrappa skulle kunna uppföras av egen personal i anslutning till 
någon befintlig motionsanläggning i kommunen, exempelvis Snapen eller 
Leksbergsspåret.  

Arbetsutskottets förslag 

Tekniska nämnden beviljar medborgarförslaget under förutsättning att finansiering 
sker via budgeten för folkhälsoarbetet. 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska 
nämndens sammanträde i april 2021 komplettera underlaget med en 
kostnadsberäkning för motionstrappa samt att undersöka möjligheten till att 
finansiering kan ske via budget för folkhälsoarbetet. 

Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till 
verksamhet teknik för att kompletteras med bättre underlag gällande plats och 
finansiering samt utreda om motionstrappan ska prioriteras mot andra behov på 
fritidsanläggningar i Mariestads kommun.  

Gustavsson (M) tar upp eget yrkande till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med förslaget.       
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-09 Medborgarförslag om att 
bygga en motionstrappa. 

Tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-08 Medborgarförslag om att bygga en 
motionstrappa. 

Medborgarförslag om att bygga en motionstrappa. 

Kf § 2/21 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Tf gatuchef Emma Wiik 
Förslagsställare 
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Tekniska nämnden 

Tn § 69                                                   Dnr 2020/00390  

Motion om belysning av gång- och cykelvägar, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden överlämnar beredning till kommunstyrelsen Mariestad för vidare 
hantering.  

Bakgrund 

Mats Karlsson för Miljöpartiet de gröna har i en motion föreslagit att kommunen ska 
installera närvarostyrning av belysning på gång och cykelvägar för att minska 
energiförbrukningen, kostnader och förekomsten av ljusföroreningar. Vidare menar 
motionärerna att det kan förbättra ljussituationen för biltrafiken på närliggande vägar 
och minska störande ljus för boende längs gång- och cykelvägar. Ljuset från lampor 
som lyser på natten påverkar också djurs naturliga livsmiljö. 

Kommunfullmäktige i Mariestad har överlämnat motionen till tekniska nämnden för 
beredning (Kf § 103/20). 

Mats Karlsson har rätt i att närvarostyrd belysning minskar energiförbrukningen, 
minskar driftkostnaderna och minskar ljusföroreningar. Närvarostyrd belysning kan 
förbättra ljussituationen för intilliggande biltrafik, minska störande ljus för boende 
och påverka djurens livsmiljö mindre än annan belysning. Under 2016-2018 byttes 
alla armaturer på gång- och cykelvägarna i Mariestad. De armaturer som då 
monterades saknar närvarostyrning, men har en nattsänkningsfunktion installerad. 
Nattsänkningsfunktionen ger en energibesparing på 40 procent. En närvarostyrd 
armatur räknar man med ger en besparing på cirka 70 procent eller mer. Med dagens 
LED-armaturer ger detta en besparing på uppskattningsvis 34 kWh per år. Räknar vi 
med ett pris på 1 kr per kWh blir det en besparing på 34 kr per år och armatur. En 
närvarostyrd armatur är i dagsläget 2000 kr dyrare i inköp än en armatur med 
nattsänkning. Ekonomiskt tar det 60 år att räkna hem en investering i närvarostyrda 
armaturer. Om elpriset stiger till 2 kr per kWh tar det 30 år att räkna hem den dyrare 
investeringen. Armaturens livslängd beräknas till 25 år. 

Verksamhet teknik ser det som ett bra alternativ att vid nybyggnation av gång- och 
cykelvägar framöver installera närvarostyrd belysning för att minska påverkan på 
livsmiljö för människor och djur samt att minska den årliga energiförbrukningen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-09 Motion om belysning av 
gång- och cykelvägar, Mariestad 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuavdelning 2021-04-08 Motion om belysning av 
gång- och cykelvägar, Mariestad 

Kf § 103/20 Motion om belysning av gång- och cykelvägar, Mariestad 

Motion om belysning av gång- och cykelvägar, Mariestad 

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
Tf gatuchef Emma Wiik 
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Tekniska nämnden 

Tn § 70                                                   Dnr 2019/00126  

Återremiss Motion om offentliga cykelpumpar 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. montera en cykelpump vid cykelparkeringen vid Esplanaden i Mariestad och 
kostnaden för inköp och montering tas från investeringsramen för 
cykelnätsplanen 

2. driftkostnaden för cykelpumpen finansieras inom befintlig driftsbudget 

3. montera en cykelpump vid hållplats Södra vägen på Göteborgsvägen senast 
under 2022 där inköp, montering samt drift finansieras av 
Västfastigheter/Västtrafik.  

4. avvakta uppförande av cykelpumpar i kransorterna då behovet endast finns en 
kortare period om året för cykelturismen utmed Göta kanal 

Bakgrund 

Janne Jansson (S) har till kommunfullmäktige i Mariestad inkommit med en motion 
om att kommunen ska installera offentliga cykelpumpar på strategiskt utvalda platser 
i Mariestad för att göra det enklare för våra cyklister. Kommunfullmäktige tillstyrkte 
motionen vid sitt sammanträde den 30 september 2019 och gav tekniska nämnden i 
uppdrag att upprätta ett förslag över lämpliga platser för placering av cykelpumpar, 
där även kransorterna omfattas. Förslaget skulle även innehålla en tillhörande 
kostnadskalkyl för inköp, installation och drift av pumparna. 

Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till tekniska nämnden för 
beredning. 

Ärendet hanterades i tekniska nämnden den 17 december 2019, § 227 som i sitt 
beslut ställer sig bakom verksamhet tekniks förslag till placeringar av offentliga 
cykelpumpar. Nämnden beslutar om finansiering av inköp och montering genom 
omdisponering av investeringsram för 2020 och driftskostnaderna finansieras inom 
befintlig driftbudget.  

Verksamhet teknik framhåller att bra placeringar av offentliga cykelpumpar är 
cykelstråk där många cyklister passerar eller vid målpunkter så som cykelparkeringar. 
Det är även en fördel om det finns människor i rörelse vid platserna för att minska 
risken för skadegörelse. De bör dock placeras så att de inte är i vägen ur 
tillgänglighetssynpunkt. 

Ärendet har återremitterats med anledning av att svar saknades på andra delen av 
motionen gällande cykelpumpar i kransorterna. 
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Det har installerats en fotdriven cykelpump på resecentrum i Mariestad 2020. Den 
finansierades och uppfördes av Västtrafik som också sköter driften. Verksamhet 
teknik planerar installera en fotdriven cykelpump vid cykelparkeringen i Esplanaden i 
Mariestad under 2021 eller 2022. Kostnader för inköp och montering finansieras 
inom projektet omgestaltning Nya Torget alternativt från investeringsramen för 
cykelnätsplan. Vidare planeras ytterligare en fotdriven cykelpump installeras vid 
hållplats Södra vägen på Göteborgsvägen. Kostnaden för inköp och montering 
finansieras av Västfastigheter/Västtrafik som också ansvarar för driften. 
Driftkostnaden för  cykelpumpen vid Esplanaden finansieras inom befintlig 
gatudriftbudget. 

När det gäller kransorterna Sjötorp och Lyrestad har en dialog tagits med respektive 
samhällsförening. Det framkom då att det kan finnas ett behov av cykelpumpar för 
cykelturismen under sommartid. Frågor om cykelpumpar har kommit från 
cykelturister utmed kanalstråket sommartid men man ser inte något behov från 
invånare på orterna. Samhällsföreningarna ställer sig dock positiva till att bistå med 
viss tillsyn av cykelpumpar på respektive ort. Dessa bör då placeras i närheten av 
cykelstråket utmed Göta Kanal. 

Vidare har kontakt tagits med Göta Kanalbolaget som är stor markägare på dessa 
orter. De har för närvarande inga planer på att uppföra cykelpumpar utmed 
kanalstråket men ställer sig positiva till kommunens förslag och kan upplåta plats på 
deras mark. 

Kanalbolaget har nyligen lämnat in en ansökan om att göra cykelleden utmed Göta 
Kanal till en nationell cykelled. Om detta blir verklighet så kan standarden och 
servicen utmed leden behöva stärkas upp. Det kommer ställas högre krav på en 
nationell cykelled. Då kan det bli aktuellt med uppförande av cykelpumpar. Detta 
görs då av Kanalbolaget.  

Kostnader 

Verksamhet teknik förslår en fotdriven cykelpump som är billigare i inköp än en som 
är ansluten till en kompressor. En manuell pump är lättare att montera och 
driftsäkrare, vilket innebär lägre driftskostnader. De driftskostnader som främst är 
kopplade till pumparna är tid för översyn. Kostnader kopplade till inköp av 
slangar/ventiler som kan uppkomma vid skadegörelse/sabotage är svåra att räkna 
med. 
 
Kostnaderna för inköp och montering är följande: 

- Inköp fotdriven cykelpump 17 500 kronor per styck. 
- Fundament för montering 1 700 kronor per styck. 
- Montering cirka 8 000 kronor per plats. 

 
Total kostnad för inköp och montering uppgår till cirka 26 700 kronor per plats. 
Driftskostnaderna uppskattas i ett första skede till cirka 1 timmes översyn per vecka 
för samtliga platser, vilket innebär en kostnad om cirka 15 000 kronor per år.  
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Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-07 Återremiss motion om 
offentliga cykelpumpar 

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2021-04-07 Återremiss motion om 
offentliga cykelpumpar 

Motion om offentliga cykelpumpar 

Kf § 143/19 Motion om offentliga cykelpumpar 

Tn § 227/19 Motion om offentliga cykelpumpar 

Ksau § 26/20 - Motion om offentliga cykelpumpar 

 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Tf gatuchef Emma Wiik 
Motionsställare Janne Jansson 
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Tekniska nämnden 

Tn § 71                                                   Dnr 2020/00501  

Justering av avgifterna i VA-taxan Mariestad 2022 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun justerar 
brukningsavgifterna (§§ 13-17) i kommunens VA-taxa med +3,0 procent fr. o m 
2022-01-01.  

Bakgrund 

Sedan 2015 har VA-verksamheten lyckats nå målet om att hålla en förnyelsetakt på 
befintliga VA-anläggningar. För att finansiera de kapitalkostnader som 
förnyelsearbetet medför behöver ytterligare driftmedel motsvarande 3,0 procent 
tillföras verksamheten. De reinvesteringar som genomförs medför sänkta 
energikostnader vilket tillsammans med effektiviseringar inom organisationen 
förväntas balansera de andra mer generella kostnadsökningarna för personal, material 
etc.  

De anläggningskostnader för byggnation av överföringsledning till områdena 
Moviken och Askevik som får effekt på 2021 års kapitalkostnader motsvarar 
ytterligare 1,0 procent av VA-kollektivets driftmedel, men klaras av utan taxeökning 
då VA-verksamheten gjorde ett större överskott för år 2020. Under år 2021 planeras 
ett arbete med att skapa ett vattenskyddsområde för Mariestadssjön vilket också kan 
finansieras med det överskott som gjordes för år 2020. Anledningen till överskottet 
år 2020 låg främst i att förnyelseprojekt senarelades vilket verksamheten i stora delar 
planerar att arbeta ikapp under år 2021. 

Med anledning av ovan föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans 
brukningsavgifter med +3,0 procent vilket också följer den prognos som VA-planen 
föreskriver. 

Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en 
villaägare med ungefär 20 kronor per månad.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-18, ”Justering av avgifterna i 
VA-taxan i Mariestad”.     

Förslag VA-taxa Mariestad fr.o.m. 1 januari år 2022  

Gällande VA-taxa fr o m 1 jan 2021 Mariestads kommun 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
T.f VA-chef Simon Ravik 
Abonnentansvarig Sandra Schödin 
Controller Sofia Glimmervik 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämnden 

Tn § 72                                                   Dnr 2020/00502  

Justering av avgifterna i VA-taxan Töreboda 2022 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Töreboda kommun höjer 
Brukningsavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa från och med 2022-01-01 med 
3,0 procent.  

Bakgrund 

VA-kollektivet i Töreboda kommun har en ekonomi i balans vilket innebär att 
intäkterna är anpassade efter de driftkostnader som verksamheten har. VA-
anläggningarna förnyas i en takt som ska medföra att kommunen klarar av att 
leverera säkra vattentjänster även i framtiden. I den av fullmäktige antagna VA-
planen beskrivs att ett årligt behov av reinvesteringar i befintliga anläggningar innebär 
en investeringsvolym om 11 500 tkr per år. För att finansiera de kapitalkostnader 
som förnyelsearbetet medför behöver ytterligare driftmedel motsvarande 3,0 procent 
tillföras verksamheten vilket även det framgår i antagen VA-plan.  

Några större investeringar genomförs år 2021 och år 2022 där vattenverk och 
avloppsreningsverk i Fägre byts ut år 2021 och år 2022 görs en större åtgärd på 
avloppsavläggningen i Moholm vilket gör att investeringsnivån dessa år sammataget 
är 6 mnkr högre. Då VA-kollektivet gjort ett överskott tidigare år och har en 
upparbetad resultatregleringsfond kan denna utökade investeringsram finansieras 
utan ytterligare taxehöjning.  

De reinvesteringar som genomförs medför sänkta energikostnader vilket tillsammans 
med effektiviseringar inom organisationen förväntas balansera de andra mer generella 
kostnadsökningarna för personal, material etc.  

Med anledning av ovan föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans 
brukningsavgifter med +3,0 procent. 

Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en 
villaägare med cirka 20 kronor per månad.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-18, ”Justering av avgifterna i 
VA-taxan i Töreboda”.        

Förslag VA-taxa Töreboda fr.o.m. 1 januari 2022    

Gällande VA-taxa Töreboda 2021 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
T.f VA-chef Simon Ravik 
Abonnentansvarig Sandra Schödin 
Controller Sofia Glimmervik 
Töreboda kommun 
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Tekniska nämnden 

Tn § 73                                                   Dnr 2020/00503  

Justering av avgifterna i VA-taxan Gullspång 2022 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Gullspångs kommun justerar 
brukningsavgifterna (§§ 14-17) i kommunens VA-taxa från och med 2022-01-01 med 
+3 procent.  

Bakgrund 

Under en längre tid har VA-kollektivet haft en ekonomi i balans vilket betyder att 
VA-kollektivet finansieras till 100 procent av taxans avgifter. Inför år 2021 tilldelades 
9 000 tkr i investeringsmedel för reinvesteringar av VA-anläggningar, detta för att 
uppnå en förnyelsetakt per år i nivå med vad som anges i VA-planen.  

Investeringarna ger upphov till ca 350 tkr per år i kapitalkostnader (avskrivningar och 
ränta). De ökade kapitalkostnaderna motsvarar ca 3 procent av dagens omsättning. 
För att verksamheten ska klara av att bära de kapitalkostnader som 
investeringsvolymerna genererar krävs alltså en intäktsökning för verksamheten 
motsvarande ca 3 procent per år. 

I samband med att reinvesteringsarbete utförs höjs statusen på befintliga 
anläggningar och driftkostnaderna för dessa sänks. Verksamhet teknik gör 
bedömningen att de sänkta driftkostnaderna sammanvägt med effektiviseringar i 
arbetssätt finansierar generella kostnadsökningar som till exempel för personal, 
material etc. varför ingen ytterligare intäktsökning krävs.  

Med anledning av ovan föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans 
brukningsavgifter med +3,0 procent vilket också följer den prognos som VA-planen 
föreskriver. 

Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en 
villaägare med ca 20 kronor per månad.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.     
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Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-18, ”Justering av avgifterna i 
VA-taxan i Gullspång”.      

Förslag VA-taxa Gullspång fr.o.m. 1 januari 2022   

Gällande VA-Taxa Gullspång från 1 januari 2021 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
T.f VA-chef Simon Ravik 
Abonnentansvarig Sandra Schödin 
Controller Sofia Glimmervik 
Gullspångs kommun  
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Tekniska nämnden 

Tn § 74                                                   Dnr 2021/00153  

Omfördelning och prioritering av tekniska nämndens 
investeringsbudget 2021, Mariestad 
  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att omfördela investeringsmedel enligt följande för att 
finansiera restaurangutbyggnaderna i inre hamnen: 

- Från projekt 2572 (Garantiavsättning Prisma o Unica): 2,4 mnkr 
- Från Hamnutveckling 2021: 1,0 mnkr 
- Från Lekevi IP 2021: 1,4 mnkr 
- Från Maria Nova/gymnastikhall: 0,5 mnkr 
- Från Förrådsgatan, omklädningsrum: 0,3 mnkr 
 
Beslutet innebär tillsammans med den utökning av investeringsmedel med 5 mnkr för 
tekniska nämnden som kommunfullmäktige beslutat om för 2021 att 
restaurangutbyggnaderna i inre hamnen har en total budget på 11 mnkr. 
 

2. Tekniska nämnden ger i uppdrag till verksamhet teknik att till nämndens 
sammanträde i maj redovisa förslag till ytterligare prioriteringar för innevarande år 
i syfte att hålla nere investeringsnivån i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag 
till nämnden.    

Bakgrund 

Flertalet nyligen uppkomna investeringsbehov inom tekniska nämndens 
ansvarsområde har tydliggjorts samtidigt som kommunstyrelsen i beslut om 
ombudgeteringar av investeringsmedel från 2020 till 2021 ger tekniska nämnden i 
uppdrag att göra omprioriteringar för att hålla nere investeringsutgifterna totalt för 
2021 för att kommunen i sin helhet ska klara de finansiella målen kopplat till just 
investeringsnivåer. 

I ett första läge handlar omprioriteringarna om att skapa utrymme för främst två 
uppstartade projekt som består av utbyggnader av restauranger i inre hamnen. 
Sammantaget uppgår investeringsutgiften för dessa två projekt till 11 mnkr där 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om 
igångsättningstillstånd och gett tekniska nämnden i uppdrag att ordna finansiering 
inom befintlig investeringsbudget (inklusive ombudgeteringar) för år 2021. 

Kommunfullmäktige har beslutat att utöka tekniska nämndens investeringsbudget 
med 5 mnkr kopplat till restaurangutbyggnaderna och tekniska nämnden har sedan 
tidigare delfinansierat ett av dess projekt med 400 tkr. Återstår att finansiera är då 5,6 
mnkr. 
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I ombudgeteringarna som tekniska nämnden begärt och som kommunstyrelsen nu 
beslutat finns drygt 2,4 mnkr tillgängliga investeringsmedel i projekt 2572 som är en 
garantiavsättning för skolprojekten Prisma och Unica. Dessa medel bedöms kunna 
omdisponeras för att finansiera restaurangutbyggnaderna i inre hamnen vilket också 
var tanken när förslag till ombudgeteringar föreslogs. 

I Tekniska nämndens investeringsbudget för 2021 finns en post för hamn och 
skärgårdsutveckling på 1,0 mnkr och en post för reinvesteringar inom hamn och 
skärgård på 1,5 mnkr. Ett välkomnande besked från Länsstyrelsen under 
senvintern/våren är att de kan tillskjuta medel för utveckling och förbättringar av 
miljön i skärgården om 1,5 mnkr under förutsättning att kommunen kan ombesörja 
att arbetet blir utfört. Detta skapar ett utrymme för tekniska nämnden att 
omprioritera planerade investeringsmedel till andra prioriterade behov. Verksamhet 
teknik föreslår med anledning av detta att 1 mnkr av hamn/skärgårdsutveckling 
omprioriteras till att delfinansiera restaurangutbyggnaderna. 

I tekniska nämndens beslut om fördelning av investeringsmedel för reinvesteringar 
inom fastighetsområdet finns en post på 1,4 mnkr gällande Lekevi IP. På Lekevi IP 
finns ett större upprustningsbehov som kommunstyrelsen vill ha redovisat med 
planering för ett större grepp med start år 2022 vilket också inryms i det förslag till 
investeringsbudget som tekniska nämnden lämnat in i den fortsatta budgetprocessen 
för år 2022. Därför föreslår verksamhet teknik att dessa 1,4 mnkr omprioriteras till 
restaurangutbyggnaderna i inre hamnen. 

Resterande delar av nämndens beslut till fördelning av reinvesteringsmedel inom 
fastighetsområdet för 2021 innehåller lite luft på respektive projekt vilket kan 
reduceras något för att skapa finansieringsmöjlighet till restaurangutbyggnaderna. 
Verksamhet teknik föreslår därför att följande projekt får reducerad budget: 

1. Maria Nova, där delar av skolan ska åtgärdas men främst gymnastikhallen. 
Gymnastikhallens framtid är osäker vilket gör att planering av åtgärder 
förhindras. Projektet har fått 800 tkr fördelat och verksamhet tekniks förslag är 
att 500 tkr av dessa omprioriteras till restaurangutbyggnaderna. 

2. Förrådsgatan, omklädningsrum. Projektet har fått 800 tkr fördelat. En osäkerhet 
råder om projektet kommer hinna genomföras i den omfattning som planerats 
under 2021 vilket gör att verksamhet teknik föreslår att budgeten sänks till 500 
tkr vilket innebär att 300 tkr kan omprioriteras till restaurangutbyggnaderna.  

Sammanfattning 

Genom ovan förslag skapas en finansiering av restaurangutbyggnaderna i inre 
hamnen. Sill och Dynamit är kalkylerad till 6,9 mnkr och Hamnrestaurangen är 
kalkylerad till 4,1 mnkr. 

Återstår för nämnden att under året göra ytterligare prioriteringar för att komma ner i 
investeringsutgifter enligt det uppdrag som kommunstyrelsen givit.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-19, ” Prioritering av tekniska 
nämndens investeringsbudget 2021”.  

 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Fastighetsförvaltare Thomas Johnsson 
Controller Sofia Glimmervik   
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Tekniska nämnden 

Tn § 75                                                   Dnr 2021/00057  

Uppdrag om att försöka hitta möjligheten till förlikning i ärende 
om skrotning av fordon på Vibylundsgatan 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och anser uppdraget avslutat.  

Bakgrund 

I september år 2015 flyttas och skrotas tre fordon från Vibylundsvägen 14 då 
dåvarande fastighetsägare inte var ägare till dessa fordon. 

Aktuell motpart har under många år återkommande haft invändningar mot 
kommunens handläggning och dokumentation samt gjort gällande att skrotningen av 
fordonen är både brottslig och skadeståndsgrundande. 

De aktuella fordonen har skrotats enligt lag (1982:129) (LFF) och förordningen 
(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Enligt paragraf 10 får beslut som 
meddelats med stöd av lagen inte överklagas. 

Det är inte tillåtet att överklaga beslut enligt LFF. En sådan rätt skulle sannolikt 
sakna all praktisk betydelse, eftersom syftet med lagstiftningen förutsätter omedelbar 
verkställighet. Den som anser sig felaktigt behandlad i ett flyttningsärende får därför 
väcka talan i allmän domstol om t.ex. skadestånd eller nedsättning av 
flyttningskostnaderna. Att flytta fordon är ingripande myndighetsutövning där den 
enskilde är i en utsatt position gentemot kommunen. 

Aktuell motpart har inte enligt kommunens bedömning kunnat visa att de aktuella 
fordonen har annat än ett obefintligt värde särskilt mot bakgrund av de 
registreringsuppgifter om underkända besiktningar och körförbud som framgår av 
bilagda protokoll för skrotning. Underlagen visar enligt kommunens mening inte på 
någon skada eller något skadeståndsansvar. 

Samtidigt finns inte ett tydligt skriftligt underlag som entydigt visar var fordonen var 
placerade innan de hamnade på den plats från vilken de skrotats, vilka försök till 
delgivning och underrättelse som skett gentemot fordonsägare innan beslut om 
skrotning, vilka kontakter som funnits mellan kommunen och fastighetsägaren med 
mera.  

Detta kan tala för att kommunen ska ställa höga krav på dokumentation i ärenden 
där den enskilde annars får små möjligheter att göra sin rätt gällande. 

De höga krav kommunen ställer på sin egen handläggning och dokumentation kan 
därför anses motivera ett erbjudande om förlikning. 

Frågan om avskrivning av fordran samt erbjudande om förlikning bör hanteras av 
nämnden. 

Ovanstående är avstämt med kommunens jurist. 
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Med bakgrund av detta gav tekniska nämnden på sammanträdet den 23 februari 
verksamhet teknik i uppdrag att undersöka möjligheten till förlikning med motparten 
under förutsättning att motparten kan bevisa ägarskap av fordonen vid tillfället för 
flyttning och skrotning. 

Verksamhet teknik har i upprepade kontakter med motparten haft dialog kring 
möjlighet till förlikning. Motpartens krav är ett skadestånd på 100.000 kronor eller 
som motparten beskriver ”att den sanningsenliga versionen hanteringen och 
händelseförloppet redogörs då detta skulle föranleda att brott kan styrkas”. 

Verksamhet teknik har i samband med att skrotningen genomfördes år 2015 och 
åren därefter haft dialog med den samarbetspartner man har gällande 
parkeringsövervakning och skrotningsärenden och de försäkrar att det 
händelseförlopp som beskrivits är sanningen överensstämmande. Motparten är av 
annan åsikt. Verksamhet teknik kan inte komma längre i utredningen och konstaterar 
att parterna har olika uppfattning om händelseförloppet. 

När det gäller motpartens bevisande av ägarskap av de aktuella fordonen så kan 
endast ensamt ägandeskap styrkas till en av personbilarna vilket är en Volvo 445 av 
årsmodell 1990 som vid tillfället för skrotning varit avställd i sex år och var belagd 
med körförbud. De andra två fordonen var inte motparten registrerad ägare på, men 
motparten har troligen ett delägarskap med anledning av att fordonen tillhörde ett 
dödsbo. 

Verksamhet tekniks slutsats: 

En förlikning med motparten är möjlig, dock är summan motparten begär inte i nivå 
med värdet på fordonen. Verksamhet teknik överlämnar informationen till tekniska 
nämnden för att avsluta uppdraget eller ge verksamhet teknik ytterligare uppdrag i 
ärendet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Vice ordförande Erland Gustavsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-04-19, ” Uppdrag om att försöka 
hitta möjligheten till förlikning i ärende om skrotning av fordon på Vibylundsgatan”.      

Protokoll från skrotning av fordon (3 st.)  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Nämndsekreterare Ylva Grönlund  
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Tekniska nämnden 

Tn § 76                                                   Dnr 2021/00005  

Anmälan av delegationsbeslut 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan följande delegationsbeslut: 

- Protokoll tekniska nämndens arbetsutskott 2021-03-16 
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Tekniska nämnden 

Tn § 77                                                   Dnr 2021/00007  

Uppdrag till tekniske chefen 2021 
  

Tekniska nämndens beslut 

Det ges inga uppdrag vid dagens sammanträde.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 78                                                   Dnr 2021/00006  

Aktuell information 2021 
  

 

Erfarenheter vad gäller infrastruktur och tomtprojektet där kommunen genomför 
projektet själv 

Eric Mellberg (M) frågar teknisk chef om erfarenheter gällande infrastruktur och 
tomtprojektet där kommunen antingen genomför hela projektet själv eller gör 
tomtanvisning. Detta med tanke på stundande tomtprojekt i Södra Otterbäcken. 
Teknisk chef redogör för erfarenheter gällande frågan.  

Dagvattenanslutning vid korsning Virkesgatan-Tjärgatan Älgarås 

Björn Lagerkvist (M) efterfrågar status för dagvatten- och avloppsanslutning vid 
korsning Virkesgatan – Tjärgatan i Älgarås. Teknisk chef informerar om att ärendet 
är överlämnat till t f VA-chef.   

.  
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