
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-01-15 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, 15 januari 2019, kl. 14.00 – 16.55 

 
Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) Ordförande 

Erland  Gustavsson (M) Vice ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 2:e vice ordförande 
Göte Andersson (M) Ledamot 
Lars  Karlsson (M) Ledamot 
Jan-Erik Sandegren (M) Ledamot 
Gunnar Bohlin (M) Ledamot 
Torbjörn Forsell (C) Ledamot 
Sven Olsson (C) Ledamot 
Torbjörn Jansson (C) Ledamot 
Nils Farken (S) Ledamot 
Lillemor Ågren (S) Ledamot 
Björn Nilsson (S) Ledamot 
Lars-Åke Bergman (S) Ledamot 
Yvonne  Antonsson (S) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Viktor Bergström (L) Ersättare 
Sven-Erik Månsson (C) Ersättare 
Bengt Skagerstam (C) Ersättare 
Marina Stell-Lundquist (S) Ersättare 
Ulf Andersson (S) Ersättare 
Kristofer Alexandersson (S) Ersättare 
Reine Hilding (S) Ersättare 
Hanna Lamberg Gatuchef § 2 
Johan Bengtsson Produktionsavdelningschef § 2 
Robert Malmgren Fastighetschef § 2 
Anders Persson Mät-och geodatachef § 2 
Johanna Karlsson Projektledare § 6 
Amanda Haglind Enhetschef VA § 7 
Irina Kitaeva Upphandlare § 7 
Michael Nordin  Teknisk chef 
Ewa Sallova  Sekreterare 
 
 

Justerare Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-14 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson   
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-15 

Anslagsdatum 2019-01-23 Anslaget tas ner 2019-02-14 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämnden 

Tn § 1                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning med ändringen att ärende 4, 
val av representanter till brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådet i MTG, utgår.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 2                                                   Dnr 2019/00016  

Information om tekniska nämndens verksamheter m.m.  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Presentation av verksamheten med respektive avdelningar och enheter samt information 
om arvoden och ersättningar för förtroendevalda.  

Underlag för beslut 

Muntlig information på sammanträdet.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 3                                                   Dnr 2019/00007  

Val av ledamöter och ersättare i tekniska nämndens 
arbetsutskott mandatperioden 2019-2022 

  

Tekniska nämndens beslut 

Ledamöter 

1. Sven-Inge Eriksson (KD), Mariestad 

2. Erland Gustavsson (M), Töreboda 

3. Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), Gullspång 

4. Nils Farken (S), Mariestad 

5. Johan Jacobsson (S), Töreboda 

 

Ersättare 

1. Göte Andersson (M), Mariestad 

2. Jan-Erik Sandegren (M), Töreboda 

3. Gunnar Bohlin (M), Gullspång 

4. Lillemor Ågren (S), Mariestad 

5. Lars-Åke Bergman (S), Mariestad 

 

Vidare beslutade nämnden att välja: 

1. Sven-Inge Eriksson (KD) till ordförande i arbetsutskottet 

2. Erland Gustavsson (M) till vice ordförande i arbetsutskottet 

3. Suzanne Michaelsen Gunnarsson till andre vice ordförande i arbetsutskottet 

Bakgrund 

Enligt reglemente för tekniska nämnde 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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Tekniska nämnden 

Tn § 3 (forts.)                                                   Dnr 2019/00007  

Behandling på sammanträdet 

Partierna i tekniska nämnden har nominerat förslag till ledamöter och ersättare i tekniska 
nämndens arbetsutskott.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) ställer förslagen under särskilda propositioner 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 § 4                                                   Dnr 2019/00015  

Val av representanter till brottsförebyggande- och 
trafiksäkerhetsråd i MTG 

  

Tekniska nämndens beslut 

Ärendet utgår.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 5                                                   Dnr 2018/00059  

Upphandling - Införande av fastighetssystem i Mariestad, 
Töreboda och Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar redovisad leverantör av fastighetssystem till MTG. 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 285 000 kronor från projekt 2507 Övriga 
fastigheter till projekt 2556 Införande av fastighetssystem i MTG.  

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har sedan tidigare på uppdrag av tekniska nämnden påbörjat arbetet 
med att inhämta information kring ett införande av ett fastighetssystem. Finansieringen 
beslutades då att hanteras genom en omdisponering av 840 tkr från fastighetsavdelningens 
ofördelade ram 2018 med en avskrivningstid om 5 år. Årliga kapitalkostnader och 
licenskostnader fördelas mellan kommunerna enligt MTG-principen. 

En upphandling är nu genomförd via ett ramavtal på Kammarkollegiet och upphandlingen 
resulterade i ett anbud.  

Leverantören erbjuder kommunen en helhetslösning som täcker in områden såsom 
fastighetsdatabas, dokumentarkiv, ärendehantering, redovisning, fakturering, hyror och 
städhantering. Vi får också en gemensam felanmälansfunktion för hela MTG via respektive 
kommuns intranät samt mobila klienter för hantverkare och lokalvårdare 

Implementationskostnad för systemet beräknas till 1 125 000 kronor och den årliga 
licens/support/underhållsavgiften blir 345 915 kronor. Implementationskostnaden kan 
lösas genom att omdisponera 285 000 kronor från fastighetsavdelningens ofördelade ram 
för 2019 till de redan befintliga 840 000 kronor som omdisponerats tidigare, totalbeloppet 
skrivs med en avskrivningstid om 5 år. Årliga kapitalkostnader och licenskostnader fördelas 
mellan kommunerna och de aktuella avdelningarna inom Verksamhet Teknik enligt MTG-
principen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ” Upphandling 
fastighetssystem MTG”.  

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 6                                                   Dnr 2017/00307  

Lekplats Göta Holme 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden informerar kommunstyrelsen de förändringar som avses göras i 
projektet och överlåter till kommunstyrelsen att besluta om uppdraget ska fullföljas.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har tidigare erhållit uppdrag och budget från kommunstyrelsen i 
Gullspång att göra de åtgärder som krävs på Göta Holme för att fortsätta ha och utveckla 
den lekplatsen som finns på området. En konsultutredning genomfördes under år 2017 
som påvisade att åtgärder behöver göras för att förhindra att lekande barn kan komma i 
kontakt med de markföroreningar som finns i området. Konsultutredningen föreslog att 
marken vid lekplatsen behövde fyllas upp med ett nytt lager material om ca 0,7 meter som 
skulle fungera som en säkerhetsmarginal till föroreningarna. Verksamhet teknik 
genomförde efter det en enklare förprojektering där man kostnadsberäknade tre olika 
alternativ. Ett av alternativen var uppfyllnad av marken enligt konsultens förslag och de två 
andra alternativen bestod i åtgärder att förhindra åtkomst till markförereningarna genom 
ett tätskikt av konstgräs och/eller s.k. sviktpads (sviktande gummimaterial som är istället 
för fallsand som ska minska risken för skador vid fall från lekutrustning). De två 
alternativen med ett nytt tätskikt var mest tilltalande då befintlig lekplatsutrustning skulle 
kunna stå kvar samt av estetiska skäl. I redovisat förslag som också utgjorde underlag för 
kommunstyrelsens beslut att tilldela projektet 1 320 tkr ingick även ny lekutrustning för ca 
270 tkr.  

Under en mer noggrann projektering har det framkommit att även vid vald åtgärd med ett 
tätskikt behövs viss utfyllnad av marken ske vilket påverkar marknivån så mycket att den 
gamla lekutrustningen inte kan användas i det läget den i dagsläget är monterad. 
Anläggning av lekutrustning på området måste ske utan att någon schaktning eller grävning 
sker i markföroreningar vilket gör att lekplatsen behöver byggas upp från början. Om 
återanvändning ska kunna ske av befintlig utrustning behöver marken fyllas likt det som 
föreslogs i konsultutredningen för att kunna gjuta fundament eller liknande. Vid en 
nybyggnation av lekplatsen från grunden behöver lekutrustning som inte kräver 
fastsättning i marken väljas. En sådant anläggande skiljer sig inte nämnvärt beroende på 
om markföroreningar finns eller inte. I bilagor finns inspirationsbilder på lekutrustning 
som är av en konstruktion som inte kräver fastsättning i marken. Verksamhet teknik 
bedömer att budgeten för projektet medger en lekutrustning någonstans mellan den 
mindre och den större lekutrustningen i bilagorna. Verksamhet teknik har planerat att 
projektet ska vara klart våren 2019 och vill meddela kommunstyrelsen de förändringar som 
avses att göras i projektet för ett beslut om att fullfölja uppdraget.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 6 (forts.)                                                   Dnr 2017/00307  

Underlag för beslut 

Inspiration större lekutrustning 

Inspiration mindre lekutrustning 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Johanna Karlsson och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-01-14, Lekplats Göta Holme.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 7                                                   Dnr 2019/00020  

Upphandling av omhändertagande av slam i Töreboda och 
Gullspångs kommuner 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar anbudsgivare nr.1 i upphandlingen gällande omhändertagande av 
slam från kommunens avloppsreningsverk i Töreboda, Gullspång och Hova.  

Bakgrund 

Det avloppsvatten som anländer till kommunernas avloppsreningsverk renas och resulterar 
efter reningen i utgående vatten från verken och avloppsslam. Ingen av MTG-
kommunerna har någon egen hantering av avloppsslammet och är således beroende av att 
en extern part hämtar och omhändertar slammet. Det finns ett behov av att teckna avtal 
gällande omhändertagande av slam i Töreboda kommun och i Gullspångs kommun 
behöver nytt avtal tecknas då nuvarande avsättning (sluttäckning på återvinningscentralen 
Odenslund) inom kort inte kommer att kunna ta emot mer slam. 

 

Verksamhet teknik har genomfört en offentlig upphandling vilket resulterat i att 
”anbudsgivare nr. 1” enligt upphandlingskriterierna har vunnit upphandlingen. 

Ett beslut enligt förslaget bedöms medföra att de årliga kostnaderna för omhändertagande 
av slam ökar med ca.120 tkr i Töreboda kommun och 135 tkr i Gullspångs kommun mot 
nuvarande årliga kostnader vilket belastar respektive kommuns VA-drift.  

Underlag för beslut 

Utvärdering upphandling. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind 2019-01-14, 
Upphandling av omhändertagande av slam i Töreboda och Gullspång.  

 

Expedierats till: 
Enhetschef VA Amanda Haglind 
Upphandlare Irina Kitaeva  
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Tekniska nämnden 

Tn § 8                                                   Dnr 2016/00240  

Granskning -  Förslag till detaljplan för del av Sund 4:6 (Södra), 
Mariestad centralort, Mariestads kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av granskningshandlingar gällande förslag till detaljplan för 
del av Sund 4:6 (Södra), Mariestad centralort, Mariestads kommun och har följande att 
yttra: 

Tekniska nämnden är medvetna om att detaljplaner inte ska reglera mer än nödvändigt och 
att det i vissa fall är önskvärt med flexibla detaljplaner. Rubricerad detaljplan medger att 
hela planområdet bildar en fastighet men även att flera fastigheter skulle kunna bildas inom 
området. VA-huvudmannen ska ordna med VA-anläggningar fram till fastighetsgräns och 
fastighetsägaren ansvarar själv för VA-anläggningar inom den egna fastigheten. Om 
området delas upp i flera fastigheter innebär det att VA-huvudmannen behöver anlägga 
ledningar inom planområdet. I ett sådant fall kan det uppstå ett problem för VA-
huvudmannen då det inte finns något område avsatt i plankartan för dessa anläggningar. 
Om planen antas och det visar sig att planområdet styckas av till flera fastigheter är det av 
yttersta vikt att VA-huvudmannens behov beaktas vid en eventuell försäljning av mark så 
att nödvändiga rättigheter för att anlägga kommunala VA-anläggningar upprättas i 
samband med detta.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad har den 19 december 2018 beslutat att förslag 
till detaljplan för del av Sund 4:6 (Södra) ska bli föremål för granskning. 

Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra industri- och handelsetableringar i området 
Sund, attraktivt utifrån kommunikationer och med skyltläge längs väg E20 mellan 
trafikplats Haggården och trafikplats Ullervad.  

Underlag för beslut 

Granskningshandlingar -  Förslag till detaljplan för del av Sund 4:6 (Södra), Mariestad 
centralort, Mariestads kommun. 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-01-08,  Granskning -  Förslag till detaljplan för del av Sund 4:6 (Södra), 
Mariestad centralort, Mariestads kommun.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 9                                                   Dnr 2016/00723  

Granskning - Förslag till detaljplan för Ekuddens camping m.m., 
Mariestad centralort, Mariestads kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av granskningshandlingarna gällande förslag till detaljplan 
för Ekuddens camping m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun och har följande 
att yttra: 

Planbeskrivningen anger att föreslaget planområde ingår i kommunens verksamhetsområde 
för dagvatten, detta stämmer inte. Området ingår i kommunens verksamhetsområde för de 
allmänna vattentjänsterna vatten och spillvatten, ej dagvatten. På sida 21 i 
planbeskrivningen står det att det finns kommunalt ledningsnät för dagvatten inom 
planområdet. Tekniska nämnden önskar förtydliga att detta ledningsnät inte är en del i den 
allmänna VA-anläggningen utan tillhör kommunen så som fastighetsägare. Om fastigheten 
i framtiden skulle säljas blir huvudmannaskapet för dagvattenledningarna således den nya 
fastighetsägarens.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 december 2018 beslutat att förslag till 
detaljplan för Ekuddens camping m.m., Mariestad centralort, Mariestads kommun ska bli 
föremål för granskning. 

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar för att möjliggöra 
utveckling av Ekuddens camping. Planen omfattar även reglering av befintlig 
sjösättningshamn. Samtidigt som planen skapar förutsättningar för utveckling av 
campingverksamheten ska den säkerställa friluftslivet och allmänhetens tillgång till 
området.  

Underlag för beslut 

Granskningshandlingar -  Förslag till detaljplan för Ekuddens camping m.m., Mariestad 
centralort, Mariestads kommun.  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-01-08, Granskning - Förslag till detaljplan för Ekuddens camping m.m., 
Mariestad centralort, Mariestads kommun.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 10                                                   Dnr 2018/00628  

Samråd - Förslag till detaljplan för Lyrestads Klockarbol 5.20 
m.fl.  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av samrådshandlingarna gällande förslag till detaljplan för 
Lyrestads Klockarbol 5.20 m.fl. och har följande att yttra: 

Under rubriken ”Dagvatten” på sidan 11 i planbeskrivningen bör meningen ”Blir det inte 
magasin finns möjlighet att få bidrag från kommunen för egna lokala lösningar” ändras till 
” Mariestads kommun har möjlighet att bevilja bidrag för lösningar som medför lokalt 
omhändertagande eller fördröjning av dagvatten inom fastigheten.” Det finns allmänna 
VA-ledningar inom planområdet som behöver skyddas i plankartan.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 december 2018 att förslag till detaljplan 
för Lyrestads Klockarbol 5:20 m.fl., Lyrestad, Mariestads kommun ska bli föremål för 
samråd. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra nya byggrätter för bostäder inom Lyrestads 
samhälle. Planen medger även byggnation av centrumbebyggelse, vård och kontor.  

Underlag för beslut 

Samrådshandlingar -  Förslag till detaljplan för Lyrestads Klockarbol 5.20 m.fl.  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-01-08,  Samråd - Förslag till detaljplan för Lyrestads Klockarbol 5.20 m.fl.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 11                                                   Dnr 2018/00482  

Ändring av datum för teknisk nämnd i februari 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att flytta tekniska nämndens sammanträde den 19 februari till 
den 20 februari.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade i oktober 2018 om sammanträdesdatum för tekniska 
nämnden och arbetsutskottet (Tn 196/2018). 

Ekonomiberedning i Töreboda har den 19 februari kallat till budgetupptakt. Till upptakten 
är både ansvariga tjänstemän från verksamhet teknik och berörda förtroendevalda från 
tekniska nämnden kallade.  

Verksamhet teknik föreslår därför att tekniska nämndens sammanträde den 19 februari 
flyttas till den 20 februari. Sammanträdet börjar som vanligt kl. 14.00.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-01-08, Ändring av datum 
för teknisk nämnd i februari.  

 

Expedierats till: 
Tekniska nämnden ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstemän  
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Tekniska nämnden 

Tn § 12                                                   Dnr 2019/00018  

Anmälan av delegationsbeslut 

  

Tekniska nämndens beslut 

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 

 

 Upphävande av lokala trafikföreskrifter i Gullspångs kommun, perioden december 
2018. 

 Upphävande av lokala trafikföreskrifter i Mariestads kommun, perioden december 
2018. 

 Permanenta lokala trafikföreskrifter i Mariestads kommun, perioden december 
2018.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 13                                                   Dnr 2019/00019  

Aktuell information och frågor 

  

Tekniska nämndens beslut 

Återställning av gator i området Grangärdet i Mariestad 

Lillemor Ågren (S) ställer fråga kring återställning av gator i området Grangärdet i 
Mariestad efter bland annat fiberdragning. Tekniske chefen besvarar frågan. 

 

Utbildning för förtroendevalda i MTG 

Den 5 februari kommer det att hållas en gemensam utbildning för förtroendevalda i 
Mariestad, Töreboda och Gullspång. Utbildningen äger rum i stadshuset Mariestad, kl. 
13.00 - 16.30. Inbjudan skickas ut till alla förtroendevalda från respektive kommun.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 14                                                   Dnr 2019/00017  

Uppdrag till tekniske chefen 

  

Tekniska nämndens beslut 

Skylt för el-bilar i Töreboda 

Efter yrkande från Sven Olsson (C) ger tekniska nämnden tekniske chefen i uppdrag 
att se till att rätt skyltning uppförs vid parkering för el-bilar på torget i Töreboda.  

 

Teknik vid sammanträden 

Efter yrkande från Gunnar Bohlin (M) ger tekniska nämnden tekniske chefen att 
tillse att mikrofon används vid redovisningar i nämnden.  

 

 

 

  

 


