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Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
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Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Hovden, stadshuset i Mariestad kl. 14.00 – 16.25 

 
Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 

Erland  Gustavsson (M) 1:e vice ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)2:e vice ordförande 
Göte Andersson (M) ledamot 
Lars  Carlsson (M) ledamot 
Jan-Erik Sandegren (M) ledamot 
Gunnar Bohlin (M) ledamot 
Torbjörn Forsell (C) ledamot 
Sven  Olsson (C) ledamot 
Torbjörn Jansson (C) ledamot 
Mari-Anne Wallander (S) tj.görande ersättare 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
Björn Nilsson (S) ledamot 
Johan Jacobsson (S) ledamot 
Lars-Åke Bergman (S) ledamot 
 

Övriga deltagare  Se nästa sida. 
 

Justerare Lars Carlsson 

Justeringens plats och tid Stadshuset enligt överenskommelse.  
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 198-217 
 Malin Eriksson  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Lars Carlsson  
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Övriga deltagare 

 
Sven-Erik Månsson (C) ersättare 
Bengt Skagerstam (C) ersättare 
Yvonne Antonsson (S) ersättare 
Reine Hilding (S) ersättare 
 
 
 

  Michael Nordin teknisk chef 
Tommie Eriksson  IT-avdelningen 
Ida Roos miljöingenjör § 199 
Elisabeth Westberg controller §§ 200-202  
Emma Wiik verksamhetsutvecklare § 208 
Malin Eriksson sekreterare 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2019-11-19 

Anslagsdatum 2019-11-22 Anslaget tas ner 2019-12-15 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Tekniska nämnden 

 
Information från IT-avdelningen 

  

 
IT-avdelningen informerar om service och stöd vad gäller IT-frågor för de 
förtroendevalda. Bland annat innehåller informationen följande punkter: 

 Ansvarsfördelning support 

 Kontakt IT-support 

 Lösenord 

 Skräppostfilter 

_____________________________________ 
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Tekniska nämnden 

Tn § 198                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Tekniska nämndens beslut 

 Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning.   
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Tekniska nämnden 

Tn § 199                                                   Dnr 2019/00269  

Sammanställning av strandbadprover sommaren 2019 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.    

Bakgrund 

Inför badsäsongen 2019 tog verksamhet teknik fram ett provtagningsschema för 
samtliga badplatser. Synlab är det företag som anlitats för att ta prover och omprover 
ute på badplatserna. 

Skillnaden i provtagningsprogrammet från år 2018 är att Mellåsens badplats i Vänern 
tagits bort eftersom det enligt uppgift är mycket få badande där.  
 
Sammantaget tar verksamhet teknik prover på 14 olika badplatser.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.       

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Ida Roos och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-11-07, Sammanställning av strandbadprover sommaren 2019 

 

Sammanställning av strandbadprover 2019 
     

Expedierats till: 
Miljöingenjör Ida Roos  
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Tekniska nämnden 

Tn § 200                                                   Dnr 2019/00001  

Månadsuppföljning av ekonomi för oktober månad, Mariestads 
kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen för oktober månad.  

Bakgrund 

På grund av det ekonomiska läget har tekniska nämnden och även kommunen som 
helhet infört månadsuppföljning. Verksamhet teknik har gjort månadsuppföljning för 
oktober månad. 
 
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -450 tkr.  
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på -400 tkr. 
Resultatet regleras mot en upparbetad resultatregleringsfond.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.     

Underlag för beslut 

Uppföljning för oktober månad för tekniska nämndens driftbudget 2019 i Mariestads 
kommun. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ”Månadsuppföljning oktober 2019 för tekniska nämnden Mariestads 
kommun”.   
 
Protokollsutdrag Tnau § 207/19    
      

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Controller Elisabeth Westberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 201                                                   Dnr 2019/00003  

Månadsuppföljning av ekonomi för oktober månad, Töreboda 
kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen för oktober månad.  

Bakgrund 

På grund av det ekonomiska läget har tekniska nämnden och även kommunen som 
helhet infört månadsuppföljning. Verksamhet teknik har gjort månadsuppföljning för 
oktober månad. 
 
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -300 tkr.  
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på -200 tkr. 
Resultatet regleras mot en upparbetad resultatregleringsfond.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Uppföljning för oktober månad för tekniska nämndens driftbudget 2019 i Töreboda 
kommun. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ”Månadsuppföljning oktober 2019 för tekniska nämnden Töreboda 
kommun” 
 
Protokollsutdrag Tnau § 208/19    
      

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Controller Elisabeth Westberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 202                                                   Dnr 2019/00005  

Månadsuppföljning av ekonomi för oktober månad, Gullspångs 
kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen för oktober månad.  

Bakgrund 

På grund av det ekonomiska läget har tekniska nämnden och även kommunen som 
helhet infört månadsuppföljning. Verksamhet teknik har gjort månadsuppföljning för 
oktober månad. 
 
Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -50 tkr.  
 
Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på -400 tkr. 
Resultatet regleras mot en upparbetad resultatregleringsfond.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Uppföljning för oktober månad för tekniska nämndens driftbudget 2019 i 
Gullspångs kommun. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ”Månadsuppföljning oktober 2019 för tekniska nämnden Gullspångs 
kommun” 
 
Protokollsutdrag Tnau § 209/19  
      

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Controller Elisabeth Westberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 203                                                   Dnr 2019/00301  

Information om tekniska nämndens ekonomiska förutsättningar 
för år 2020 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

Teknisk chef Michael informerar om dom ekonomiska förutsättningarna för 
nämndens budget i Mariestad för år 2020. Effektiviseringsbehovet bedöms vara ca  
4 miljoner kronor jämfört med aktuell prognos för 2019. 
 
Arbetet med detaljbudgeten pågår och ett förslag kommer att presenteras för 
nämnden på decembermötet. 
 
Den 27 november 2019 genomför kommunstyrelsens arbetsutskott ett dialogmöte 
med samtliga nämnders presidier för att diskutera mål och de ekonomiska 
förutsättningarna för kommunen i sin helhet inför 2020.    

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-11-05, Information 
om tekniska nämndens ekonomiska förutsättningar 2020  
 
Protokollsutdrag Tnau § 210/19 
    

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Controller Elisabeth Westberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 204                                                   Dnr 2019/00062  

Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Mariestad 2019 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 1 250 tkr i investeringsmedel från 2019 
års VA-investeringsram (projekt 1702) för anläggningar ovan mark enligt följande:  

 450 tkr till projekt 1777 ”Uppdatering styrning Lindholmens vattenverk”  

 800 tkr till projekt ”Byte UV-ljus Lindholmens vattenverk”  

Bakgrund 

År 2019 har tekniska nämnden tilldelats 6 000 tkr i investeringsram för VA-verk och 
pumpstationer för att kunna hålla en förnyelsetakt enligt de mål som anges i VA-
planen. 

Av dessa har tekniska nämnden tilldelat 3 950 tkr till specifika investeringsprojekt. 
Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att även omdisponera medel till 
följande projekt: 
 

1. 450 tkr till projekt 1777 ”Uppdatering styrning Lindholmens vattenverk”.  
 
Projektet har tidigare tilldelats 300 tkr för att förbättra styrning av processen och 
säkerställa driften i verket. Under planeringsfasen av projektet har det 
framkommit att projektets omfattning behöver ökas för att få önskad effekt av 
investeringen och säkerställa en kostnadseffektiv investering i längden. Därför 
föreslår verksamhet teknik att projektet tilldelas ytterligare 450 tkr, utöver de 300 
tkr som tidigare tilldelats.  
 

2. 800 tkr till projekt ”Byte UV-ljus Lindholmens vattenverk”.  
 
Det UV-ljus som behandlar utgående dricksvatten är föråldrat och behöver bytas 
ut. Ett byte från befintligt UV-ljus till ett modernt UV-ljus kommer att innebära 
säkrare dricksvattenförsörjning och minskad energiförbrukning.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-10-31, Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar 
ovan mark Mariestad 2019 
 
Protokollsutdrag Tnau § 213/19 
          

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Enhetschef Amanda Haglind 
Controller Elisabeth Westberg 
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Tekniska nämnden 

Tn § 205                                                   Dnr 2019/00061  

Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Töreboda 2019 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 1 700 tkr av 2019 års VA-investerings-
ram för anläggningar ovan mark till projekt 92208 ”Nytt slamtorn Töreboda 
avloppsreningsverk”.  

Bakgrund 

För år 2019 har tekniska nämnden tilldelats 11 500 tkr i investeringsram för VA-
anläggningar ovan mark och förnyelse av ledningsnät för att kunna hålla en förnyelsetakt 
enligt de mål som anges i VA-planen. Hittills har 6 110 tkr omdisponerats till  förnyelse 
av ledningsnätet och 1 700 tkr omdisponerats till investeringsprojekt för anläggningar 
ovan mark. Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att tilldela medel till projektet 
enligt följande:  
 
1 700 tkr till projekt ”Byte av slamtorn Töreboda avloppsreningsverk”.  
 
Slamtornet fyller en viktig funktion genom lagring av slam från reningsprocessen innan 
slammet transporteras bort från avloppsreningsverket. Slamtornet som tillhör Töreboda 
avloppsreningsverk var i ett mycket dåligt skick och 1 470 tkr har tidigare tilldelats från 
2018 års investeringsram för att byta ut det gamla slamtornet mot ett nytt. För slutförande 
av projektet krävs ytterligare 1 700 tkr.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

 Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.     

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-10-31, Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar 
ovan mark Töreboda 2019  
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Protokollsutdrag Tnau § 214/19   
     

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Enhetschef Amanda Haglind 
Controller Elisabeth Westberg 
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Tekniska nämnden 

Tn § 206                                                   Dnr 2019/00060  

Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Gullspång 2019 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 800 tkr till projektet ”Byte el och 
styrsystem Hova vattenverk” från 2019 års VA-investeringsram (projekt 96000).  

Bakgrund 

År 2019 har tekniska nämnden tilldelats 9 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna 
hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-
planen. Av dessa har 1 810 tkr omdisponerats till investeringsprojekt för VA-
anläggningar ovan mark samt 2 750 tkr till förnyelse av ledningsnät.  
 
Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att även omdisponera investeringsmedel 
till följande projekt: 
 
800 tkr till projekt ”Byte el och styrsystem Hova vattenverk”. 
 
Befintligt el- och styrsystem i Hova vattenverk är föråldrat och behöver bytas ut till en 
kostnad av 800 tkr. Planerad investering medför en välkommen modernisering som 
medför att en större mängd driftsvar kommer att visas digitalt och möjliggöra än bättre 
kontroll av driftparametrar på verket.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-10-31, Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Gullspång 2019 
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Protokollsutdrag Tnau § 215/19         

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Controller Elisabeth Westberg 
Enhetschef Amanda Haglind  
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Tekniska nämnden 

Tn § 207                                                   Dnr 2019/00295  

Bedömning av enskild vattentäkt på fastigheten Mo 18:16 i 
Töreboda kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att undanta Mo 18:16 från att omfattas av det 
kommunala verksamhetsområdet för den allmänna vattentjänsten vatten. 

Fastighetsägaren ska kontinuerligt ta vattenprover, vart tredje år och redovisa för 
verksamhet teknik.  

Om vattenprovet visar att vattnet försämrats ska fastigheten inte längre undantas.     

Bakgrund 

Enligt beslut i tekniska nämnden från 2018-10-16, Tn § 192,  ska bedömningen av 
om en fastighets behov av vattenförsörjning lämpligen kan ordnas genom enskild 
anläggning bland flera parametrar bedömas efter om vattnet uppfyller en sådan 
kvalitet som Livsmedelsverket rekommenderar.  
 
Analyser från fastigheten Mo 18:16 visar att vattnet inte uppfyller en sådan kvalitet 
med avseende på parametrarna Klorid (130 mg/l, gränsvärde tjänligt med 
anmärkning 100 mg/l), Aluminium (2,6 µg/l, gränsvärde tjänligt med anmärkning 0,5 
µg/l) och Mangan (1,4 mg/l, gränsvärde tjänligt med anmärkning 0,3 mg/l).  
Livsmedelsverket rekommenderar då att vattenkvaliteten ska åtgärdas. I 
förekommande fall berör gränsvärdena sådana parametrar som rör tekniska 
parametrar, ej hälsomässiga. Verksamhet tekniks bedömning är att det är möjligt att 
undanta fastigheten från krav på att ingå i verksamhetsområdet utifrån detta 
resonemang.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-10-31, Bedömning av enskild vattentäkt på fastigheten Mo 
18:16, Töreboda.      
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Livsmedelverkets råd om enskild vattenförsörjning 
 
Provrapport vattenanalys 1 Mo 18:16 
 
Provrapport vattenanalys 2 Mo 18:16 
 
Protokollsutdrag Tnau § 216/19    

       

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Enhetschef Amanda Haglind  
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Tekniska nämnden 

Tn § 208                                                   Dnr 2019/00249  

Rapport Kritik på teknik 2019 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen.  

Bakgrund 

Undersökningen ”Kritik på teknik” genomfördes 2019. Undersökningen skickas ut 
till ett urval invånare i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Undersökningen består 
av 26 frågor om kollektivtrafik, gator, vägar, parker, vatten, avlopp, sophämtning och 
avfallshantering. Svaren på frågorna är viktiga för att verksamhet teknik ska utvecklas 
och leverera tjänster till nöjda invånare. Svaren kommer användas vid framtagande av 
aktiviteter till nämndens mål för mandatperioden.  
 
Undersökningen genomfördes senast 2016.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Emma Wiik och teknisk chef 
Michael Nnordin2019-11-04, Kritik på teknik 2019 
 
Presentation av resultat för ”Kritik på teknik” 2019 för Mariestad, Töreboda och 
Gullspång 
 
Protokollsutdrag Tnau § 217/19 
    

Expedierats till: 
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 20 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 209                                                   Dnr 2019/00302  

Omdisponering av investeringsmedel inom fastighets-
avdelningen till spolplatta och materialfickor på Vänershof 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 250 tkr från fastighetsavdelningens 
investeringsram 2019 (projekt 2507) till projekt spolplatta och materialfickor 
Vänershof.  

Bakgrund 

I samband med att ett nytt garage ska byggas vid MBK:s klubbstuga på Vänershofs-
området finns stora samordnings- och besparingsmöjligheter i att samtidigt anlägga de 
materialfickor och den spolplatta som varit planerad sen länge. Verksamhet teknik 
bygger garaget i egen regi och finansieringen av det sker inom ramen för ishalls-
projektet. Materialfickor och spolplatta är inte en del av ishallsprojektet varför särskild 
finansiering behövs. Anläggandet bedöms kosta 200 tkr – 250 tkr och i detta inryms 
även en oljeavskiljare.  
 
Verksamhet teknik föreslår att tekniska nämnden omdisponerar 250 tkr till anläggandet.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin och fastighetsförvaltare 
Dan Hjalmarsson 2019-11-05, Omdisponering av investeringsmedel inom 
fastighetsavdelningen till spolplatta och materialfickor Vänershof   
 
Protokollsutdrag Tnau § 218/19    
          

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Controller Elisabeth Westberg 
Energiingenjör Dan Hjalmarsson  



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 21 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 210                                                   Dnr 2019/00118  

Granskning - Detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl., Mariestads 
centralort, Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av granskningshandlingarna för detaljplan för 
Törnberga 1:5 och har inget att erinra.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 oktober 2019 att rubricerad 
detaljplan ska bli föremål för granskning. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av Sjölyckan 
enligt intentionerna i tidigare dokument och beslut, vilket inkluderar tillskapandet av 
nya byggrätter för bostäder och möjliggörandet av en mer blandad bebyggelse som 
tillvaratar platsspecifika kvalitéer såsom sjöutsikt och skogsnära läge.    

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniske chefens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-11-11, 
Granskningsyttrande – samråd detaljplan för Törnberga 1:5 m.fl., Mariestads 
centralort, Mariestad     
 
Plankarta  
 
Planbeskrivning 
 
Särskilt utlåtande 
 
Bulleranalys  
   

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen i Mariestad (planavdelningen, tf planchef Adam Johansson)  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 22 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 211                                                   Dnr 2019/00149  

Granskning - Detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestads 
centralort, Mariestad kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av granskningshandlingarna för detaljplan för del av 
Leksberg 10:1 och lämnar följande yttrande:   
 
Verksamhet teknik anser att ytterligare hänsyn behöver tas till möjligheten att ansluta 
området väster om aktuell plan till kommunalt VA. Verksamheten anser att det inte 
är tillräckligt redovisat i planhandlingarna hur planområdet samt område väster om 
planområdet ska kunna kopplas till befintligt VA-nät. Områden behöver avsättas för 
kommunala ledningsstråk, speciellt i området vid den tänkta trafikverksvägen samt 
från nämnda väg ner till anslutningspunkt för dagvatten i östra delen av planområdet.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 30 oktober 2019 att rubricerad 
detaljplan ska bli föremål för granskning. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för  detaljhandel, drivmedelsförsäljning, 
tekniska anläggningar, kontor, tillfällig vistelse och parkering . Planen reglerar 
byggnadshöjden inom södra delen av planområdet till 10 meter och den norra till 17 
meter.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniske chefens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-11-11, Yttrande - 
samrådsremiss detaljplan för del av Leksberg 10:1, Mariestads centralort, Mariestad kommun.  

Plankarta 
 
Planbeskrivning 
 
Särskilt utlåtande 
 
Planillustration     

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen i Mariestad (planavdelningen, tf planchef Adam Johansson)  



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 23 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 212                                                   Dnr 2019/00169  

Förfrågan från Gordons Project AB i Skagersvik gällande 
rivning av kommunal förrådsbyggnad i Skagersvik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och delger den till kommunstyrelsen i 
Gullspång.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Gullspång har uppdragit åt verksamhet teknik att förhandla fram 
ett avtal med Gordons Project AB om övertagande av kommunens förråd på 
Träbitens område för rivning, sanering och återställande av platsen. 
 
Förrådet används idag av kommunen för förvaring av skrymmande materiel. 
 
Gordons Project AB har valt att avstå affären då de har förvärvat en annan byggnad.  
 
Verksamhet teknik fortsätter dialogen med Gordons Project AB och påtalar att 
möjligheten fortsatt finns för dem att överta byggnaden enligt tidigare förslag. 
 
Ingen annan entreprenör har visat intresse för byggnaden varvid användandet som 
kommunalt förråd fortsätter.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Mats Björkholm och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-11-01, Förfrågan från Gordons Project AB i Skagersvik 
gällande rivning av kommunal förrådsbyggnad i Skagersvik 
 
Protokollsutdrag Ks § 106/19 
 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 24 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Protokollsutdrag Tnau § 219/19   
      

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen i Gullspång 
Fastighetschef Hans Björkblom  



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 25 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 213                                                   Dnr 2019/00286  

Förbättring av ytskikt samt belysning vid badhusets parkering i 
Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förbättra underlag och ytskikt samt belysning på 
badhusets parkering ut mot Göteborgsvägen enligt beskrivning nedan för att erhålla 
en förbättrad parkering och ökad trygghet. 
 
Finansiering sker genom fastighetsavdelningens ram för reinvesteringar 2020.  

Bakgrund 

Efter yrkande från Lillemor Ågren (S) har verksamhet teknik mottagit uppdraget att 
utreda kostnader för förbättring av ytskikt samt belysning vid badhusets parkering i 
Mariestad. 
 
Underlag för kostnader har inhämtats hos produktionsavdelningen. 
 
Kostnaderna för att förbättra ytskikt och utöka belysningen på badhusets parkering 
ut mot Göteborgsvägen uppgår till följande: 
 

- Ca 300 kvm, förbättrat underlag samt ytskikt:  140.000 kr. 

- Förbättrad belysning, 2 st belysningsstolpar:  40.000 kr. 

 
Utrymme för dessa kostnader ryms ej inom tekniska nämndens budget 2019. 
Verksamhet teknik föreslår därför att åtgärderna genomförs under 2020 och 
finansieras via fastighetsavdelningens ram för reinvesteringar.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.        



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 26 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Hans Björkblom och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-10-31, Utredning kostnad för förbättring ytskikt och belysning 
badhusets parkering i Mariestad 
 
Protokollsutdrag Tnau § 220/19    
 

Expedierats till: 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Controller Elisabeth Westberg  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 27 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 214                                                   Dnr 2019/00018  

Anmälan av delegationsbeslut  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten och lägger 
följande delegationsbeslut till handlingarna: 
 

1. Beviljade bostadsanpassningsbidrag perioden oktober 2019. 
 

2. Permanenta lokala trafikföreskrifter i Mariestad för perioden mars och augusti 
2019. 
 

3. Permanenta lokala trafikföreskrifter i Töreboda för perioden oktober 2019. 
 

4. Permanenta lokala trafikföreskrifter i Gullspång för perioden oktober 2019. 
 

5. Upphävande av lokala trafikföreskrifter i Mariestad för maj och augusti 2019.  

       

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 28 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 215                                                   Dnr 2019/00076  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll  

  

Tekniska nämndens beslut 

Arbetsutskottets protokoll från den 12 november 2019 anmäls och läggs till 
handlingarna.   
    

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 29 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 216                                                   Dnr 2019/00019  

Aktuell information och frågor 

  

E-utbildning från NTF 

Utifrån den nollvisionsinformation NTF höll för nämnden 2019-09-17 påminner NTF om 
den e-utbildning som erbjudits nämnden. Utbildningen kommer att finnas kvar även under 
år 2020 då den också kommer att uppdateras. 
 
Utbildningen kan genomföras från dator, Ipad eller liknande via webbsidan 
utbildning.ntf.se .! 

_________________________ 

VA-lån 

Fråga ställs om vilka bestämmelser som gäller vid VA-lån avseende tomtgräns 
alternativt fastighetsgräns. Teknisk chef Michael Nordin svarar på frågan och 
informerar om att anslutningspunkt går fram till fastighetsgränsen. Kostnader för 
ledningsdragning inne på tomt är ägarens ansvar och omfattas inte av möjligt VA-lån. 

__________________________       

Töreboda camping 

Fråga ställs om tillkommande kostnader i samband med byggnation av stugor och 
servicebyggnad på Töreboda camping och hur finansiering av detta ska ske. Teknisk 
chef Michael Nordin redogör för ärendet där budgeten för projektet kommer att 
täcka kostnaderna för uppförda stugor och servicebyggnad, men inte att omfatta 
utökning av campingen i form av ställplatser.  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 217                                                   Dnr 2019/00017  

Uppdrag till tekniske chefen 

  

Tekniska nämndens beslut 

Det lämnas inga uppdrag till tekniske chefen vid dagens sammanträde.   
     

  

 


