
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, tisdag 10 januari 2023 kl 15:00-17.00 
Sammanträdet ajournerades kl 15.40-15.55.  
 

Beslutande Bengt Sjöberg (M),  Ordförande 
Eric Mellberg (M),  1:e vice ordförande  
Sven-Inge Eriksson (KD)  2:e vice ordförande 
Daniel Lång (M)  tjänstgörande ledamot 
Johan Magnusson (M)  tjänstgörande ledamot 
Nils Farken (S)  tjänstgörande ledamot 
Linda Fröberg (S)  tjänstgörande ledamot 
Arne Andersson (S)  tjänstgörande ledamot 
Lars-Åke Bergman (S)  tjänstgörande ledamot 
Stefan Nilsson (S)  tjänstgörande ledamot 
Linda Fredberg (M)  tjänstgörande ledamot 
Carina Gullberg (S)  tjänstgörande ledamot 
Börje Andersson (M)  tjänstgörande ersättare 
Kristine Adolfsson (M)  tjänstgörande ersättare 
Sven Olsson (C)  tjänstgörande ersättare 
 
 

Övriga deltagare Torbjörn Jansson (C)  icke tjänstgörande ersättare 
Eva-Lena Beiron t f VA-chef § 3 
Johan Myhrman teknisk chef  
Ylva Grönlund sekreterare  
 
 

Justerare Linda Fröberg 

Justeringens plats och tid Stadshuset, verksamhet teknik enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-8 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Bengt Sjöberg  

Justerande  
 

 Linda Fröberg  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-10 

Anslagsdatum 2023-01-11 Anslaget tas ner 2023-02-01 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, verksamhet teknik, Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämnden 

Tn § 1                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning med undantag av att 
ärende 7 utgår (§ 7).  

      

      

      

  

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

Sida 4 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 2                                                   Dnr 2023/00026  

Presentation av ledamöter 
  

 

Varje närvarande ledamot ger en kort presentation av sig själva.  

___________________      
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Tekniska nämnden 

Tn § 3                                                   Dnr 2022/00151  

Justering av avgifterna i VA-taxan Mariestad 2023 (revidering) 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun justerar 
brukningsavgifterna (§§ 13-17) i kommunens VA-taxa med +12,0 procent fr o m 
2023-04-01.   

Bakgrund 

Ett förslag till justering av VA-taxan med 2% inför 2023 skrevs fram i våras till 
tekniska nämnden (Tn § 58/22). Sedan dess har stora förändringar skett som gett 
anledning att ompröva den föreslagna nivån på justering av taxan. En ny bedömning 
av behovet av taxehöjning har därför gjorts.  

Tekniska nämnden beslutade på nämndens sammanträde den 20 december 2022 att 
återremittera ärendet om justering av avgifterna i VA-taxan Mariestad 2023 till 
verksamhet teknik för komplettering och redovisning på tekniska nämndens 
sammanträde den 10 januari 2023. (Tn § 144/22) 

VA-taxan har sin grund i lagen om allmänna vattentjänster som anger att intäkterna 
för verksamheten inte får överstiga nödvändiga kostnader (självkostnadsprincipen). 
Avgörande för taxeutvecklingen och utvecklingen av kostnader inom driftbudgeten 
för VA-verksamheten är ett antal faktorer; 

- Ränteutveckling (räntan höjs) 

- försäljningsutveckling (sjunker just nu) 

- elenergi- och kemikaliepriser (stiger) 

- förnyelse- och investeringsvolym som renderar kapitaltjänstkostnad (ökar) 

- tidigare års över- eller underskott (bör hanteras inom en 3-årsperiod) 

- inflation (eller andra kända kostnadsökningar) (ökar) 

- löneutveckling (följer kommunens löneutveckling) 

- verksamhetsområdet utökas varje år med fler tillkommande anläggningar att 
driva och sköta (ökad driftkostnad) 

Dessa har sammanvägts. För mer detaljerad information finns en bifogad bilaga 
”Bilaga - Bakgrundsmaterial till förslag till taxejustering inför 2023”. 

Kostnad för abonnent 
För en villa ”Typhus A” innebär 12 % höjning inför 2023 en merkostnad på 996 
kr/år inkl. moms (total kostnad 9 297 kr/år).  

==> Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en 
villaägare med ungefär 83 kronor per månad.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

VA-kollektivet ska ha en ekonomi i balans, verksamheten ska anpassas efter 
intäkterna som i sin tur bestäms av VA-taxan. VA-taxan får inte vara högre än 
nödvändigt och är taxan lägre än nödvändigt får det följder på den kvalitet som 
levereras.  

Bedömning ur miljömässig dimension 

Att investeringar genomförs i kommunala VA-anläggningar för att säkerställa säkra 
vattentjänster medför minskad miljöpåverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Att kostnaden för kommunala VA-tjänster ökar har påverkan på medborgare 
kopplade till det kommunala VA-nätet. Såväl företag som privatpersoner påverkas av 
taxeutvecklingen. Kostnaderna är nödvändiga för att garantera säkra vattentjänster i 
framtiden vilket är gynnsamt ur en social dimension. 

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker tekniska chefens förslag till beslut.  

Ordförande Bengt Sjöberg (M) tar upp tekniska chefens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2023-01-04 

Bilaga - Bakgrundsmaterial till förslag till taxejustering inför 2023 

Tjänsteskrivelse upprättad 2023-01-04, ”Justering av brukningsavgifterna i VA-taxan 
i Mariestad inför 2023” 

Tn § 144/22 

Förslag till VA-taxa Mariestad fr o m 1april 2023 (2022-12-07) 

Tn § 58/22 

Förslag VA-taxa Mariestad fr o m 1 januari år 2023 (2022-04-05) 

Gällande VA-taxa fr o m 1 januari 2022 Mariestads kommun (2022-04-05 

Expedierats till: 
Tf VA-chef Eva-Lena Beiron 
Abonnentansvarig Sandra Schödin 
Controller Anna Blanck 
Kommunfullmäktige Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 4                                                   Dnr 2022/00487  

Val av ledamöter och ersättare i tekniska nämndens 
arbetsutskott mandatperioden 2023 - 2026 
  

Tekniska nämndens beslut 

Ledamöter 

1. Ordförande Bengt Sjöberg (M), Töreboda  

2. Vice ordförande Eric Mellberg (M), Gullspång 

3. Andre vice ordförande Sven-Inge Eriksson (Kd), Mariestad 

4. Nils Farken (S), Mariestad 

5. Lars-Åke Bergman (S), Töreboda 

Ersättare 

1. Sven Ståhlberg (M), Töreboda 

2. Carina Gullberg (S), Gullspång 

3. Daniel Lång (M), Mariestad 

3. Arne Andersson (S), Mariestad 

5. Stefan Nilsson (S), Töreboda 

Bakgrund 

Enligt reglemente för tekniska nämnden kan det finnas ett arbetsutskott som består av 
högst fem ledamöter med motsvarande ersättare. Ledamöter och ersättare i utskottet väljs 
av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de har invalts i 
nämnden. 

Tekniska nämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer bland utskottets 
ledamöter en ordförande, vice ordförande och en andre vice ordförande.           
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Behandling på sammanträdet 

Partierna i tekniska nämnden har nominerat förslag till ledamöter, ersättare samt 
ordförande i tekniska nämndens arbetsutskott.  

Ordförande Bengt Sjöberg (M) tar upp förslagen till beslut och finner att tekniska 
nämnden har beslutat i enlighet med förslagen.         
     

 

 

Expedierats till: 
Valda ledamöter och ersättare 
Lönekontoret 
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Tekniska nämnden 

Tn § 5                                                   Dnr 2023/00016  

Introduktion om teknisk verksamhet  
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen.      

Bakgrund 

Teknisk chef ger en övergripande introduktion till samt informerar om tidplan för 
övriga avdelningarnas presentationer.       

Behandling på sammanträdet 

Muntlig information på sammanträdet.       
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Tekniska nämnden 

Tn § 6                                                   Dnr 2023/00001  

Anmälan av delegationsbeslut 2023 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser nedanstående delegationsbeslut anmälda och lägger dem till 
handlingarna.  

- Beviljade bostadsanpassningsbidrag dec 2022 

- Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter i Mariestad (Hertig Karls Torg) 2022 
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Tekniska nämnden 

Tn § 7                                                   Dnr 2023/00004  

Uppdrag till tekniska chefen 2023 
  

Tekniska nämndens beslut 

Ärendet utgår.  

 

     

      

      

      

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2023-01-10 

Sida 12 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 8                                                   Dnr 2023/00003  

Aktuell information 2023 
  

Information till ledamöter om att söka arvode 

Nämndsekreterare informerar på dagens möte om var och hur ledamöter från 
respektive kommun ansöker om ersättning. Lönekontoret kommer även senare att 
informera ledamöter om detsamma samt skicka manual för arvodesmodulen.     

 

Teknisk chef informerar 

Teknisk chef informerar om: 

- Snöröjning inom MTG under första veckan i januari 2023 

- Mariestads reningsverk och dess rötkammare 

- Bokslutet för 2022 

- Uppföljning av internkontroll/nämndens mål   
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