
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset kl 14:00 – 15:20 

 
Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)2:e vice ordförande 
Lars Karlsson (M) ledamot 
Torbjörn Forsell (C) ledamot 
Nils Farken (S) ledamot 
Sven Olsson (C) ledamot 
Jan-Erik Sandegren (M) ledamot 
Ulf Andersson (S) tjänstgörande ersättare 
 
 

 
Närvarande på distans,  
ej beslutande 
 
 
 
 
Övriga deltagare 

 
Lillemor Ågren (S) ledamot 
 
 
 
Michael Nordin teknisk chef  
Malin Eriksson sekreterare 
 
 

 

Justerare Torbjörn Forsell 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, stadshuset enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 51-63 
 Malin Eriksson  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Torbjörn Forsell  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-21 

Anslagsdatum 2020-04-24 Anslaget tas ner 2020-05-15 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, verksamhet teknik, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämnden 

Tn § 51                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till dagordning. 
 

___________________________ 
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Tekniska nämnden 

Tn § 52                                                   Dnr 2020/00121  

Tilldelning av investeringsmedel till projekt ”Reliningspaket 
Mariestads kommun” år 2020 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 3 300 tkr till projekt ”Reliningspaket Mariestad 
2020.  Finansiering sker genom 2020 års investeringsram för förnyelse av ledningsnät 
projekt 1701.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har utrett och identifierat ett flertal sträckor i Mariestads kommun 
som har ett förnyelsebehov men där profilen (lutningen) på rören är så bra att rören 
går att relina med flexibla foder. De sträckor verksamhet teknik identifierat är: 

 Förrådsgatan, dagvatten 80 meter 

 Bantorget, spillvatten 79 meter 

 Marieforsleden, spillvatten 475 meter 

 Kristinebergsgatan, dagvatten 386 meter, spillvatten 361 meter 

 Drottning Kristinas väg, dagvatten 533 meter, spillvatten 533 meter 

 Fiskare Pers väg Sjötorp, spillvatten 43 meter 

 Total sträcka: 2 490 meter 

 
Åtgärderna bedöms kosta 3 300 tkr. Med anledning av ovanstående föreslår 
verksamhet teknik att nämnden tilldelar 3 300 tkr till projekt Reliningspaket 
Mariestad 2020. Finansiering sker genom 2020 års investeringsram för förnyelse av 
ledningsnät projekt 1701.  

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.    
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 57/20  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik 2020-04-01, 
Reliningspaket Mariestad 2020. 
 
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-01.  Tilldelning av 
investeringsmedel till projekt reliningspaket Mariestads kommun år 2020 
 
Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram Mariestad 

 

Expedierats till: 
Enhetschef Sinom Ravik 
VA-chef Amanda Haglind 
Controller Sofia Glimmervik 
Controller Märta Nilsson  
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Tekniska nämnden 

Tn § 53                                                   Dnr 2020/00079  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun justerar 
brukningsavgifterna (§§ 13-17) i kommunens VA-taxa med +4,0 procent från och 
med 2021-01-01.  

Bakgrund 

Sedan år 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 
med mera. 
 
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. 
 
Med anledning av ovan föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans 
brukningsavgifter med +4,0 procent vilket också följer den prognos som VA-planen 
föreskriver.  
 
Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en 
villaägare med ungefär 25 kronor per månad.  

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.        
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 58/20  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind 2020-03-31, ”Justering av 
avgifterna i VA-taxan i Mariestad”.     
 
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-02, ”Justering av avgifterna i 
VA-taxan i Mariestad”.     
 
Förslag VA-taxa Mariestad fr.o.m. 1 januari 2021 
 
Gällande VA-taxa fr o m 1 jan 2020 Mariestads kommun 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
VA-chef Amanda Haglind 
Controller Märta Nilsson 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 54                                                   Dnr 2020/00078  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Töreboda kommun justerar 
brukningsavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa med 3,0 procent från och med 
2021-01-01.   

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. 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.  
 
Vattenverket och avloppsreningsverket i Fägre behöver bytas ut till en kostnad av 
5 000 tkr. För att klara av att genomföra åtgärderna men samtidigt bibehålla en 
acceptabel takt på åtgärder på övriga anläggningar krävs att ytterligare 2 000 tkr 
tillförs i investeringsmedel för år 2021. Då VA-kollektivet gjort ett överskott tidigare 
år och har en upparbetad resultatregleringsfond på drygt 3 000 tkr 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 

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

Protokollsutdrag Tnau § 59/20  
 
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-02, ”Justering av avgifterna i 
VA-taxan i Töreboda”.     
 
Tjänsteskrivelse upprättad 2020-03-31 av VA-chef Amanda Haglind, ”Justering av 
avgifterna i VA-taxan i Töreboda”.       
 
Förslag VA-taxa Töreboda fr.o.m. 1 januari  2021  
 
Gällande VA-taxa Töreboda 2020 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige i Töreboda kommun 
VA-chef Amanda Haglind 
Controller Märta Nilsson 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 55                                                   Dnr 2020/00077  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Gullspångs kommun justerar 
brukningsavgifterna (§§ 14-17) i kommunens VA-taxa med +3 procent samt att 
justera avgifterna för avläsning av vattenmätare och förgävesbesök vid avtalad tid 
under § 17 till 500 kr inklusive moms från och med 2021-01-01.  

Bakgrund 

De senaste åren har VA-kollektivet haft en ekonomi i balans vilket betyder att VA-
kollektivet finansieras till 100 procent av taxans avgifter. Inför år 2020 tilldelades 
9 000 tkr i investeringsmedel för reinvesteringar på VA-anläggningar, detta för att 
uppnå en förnyelsetakt i nivå med vad som föreslås i VA-planen.  

Investeringarna ger upphov till 200 tkr i avskrivningar/år och 150 tkr i 
räntekostnader/år. De ökade kapitalkostnaderna om totalt 350 tkr motsvarar cirka  
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 ungefär 20-25 kronor per månad. 
 
Under § 17 i Taxa Vatten och avlopp Gullspångs kommun finns beskrivet vilken 
debitering kommunen har rätt att påföra fastighetsägare i olika situationer. Avgifterna 
för Avläsning av vattenmätare och Förgäves besök vid avtalad tid är i dagsläget 146 
kr respektive 118 kr inklusive moms. Avgiften motsvarar inte kostnaderna som 
uppstår för att utföra åtgärden och verksamhet teknik föreslår att dessa avgifter höjs 
till 500 kr inklusive moms.  

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 

Protokollsutdrag Tnau § 60/20  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind 2020-03-31, ”Justering av 
avgifterna i VA-taxan i Gullspång”.  
 
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-02, ”Justering av avgifterna i 
VA-taxan i Gullspång”.         
 
Förslag VA-taxa Gullspång fr.o.m. 1 januari 2021   
 
Gällande VA-Taxa Gullspång från 1 januari 2020 

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun 
VA-chef Amanda Haglind 
Controller Märta Nilsson 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 56                                                   Dnr 2020/00113  

Juridiskt ombud Slätte vattentäkt 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge advokatfirman Stengdell och Wennerqvist fullmakt 
att föra tekniska nämndens talan i mål angående ansökan om tillstånd enligt 11 kap 
miljöbalken (1998:808), till vattentäkt för allmän vattenförsörjning m.m. inom 
fastigheten Slätte 15:2, Töreboda kommun. Fullmakten innefattar även rätt för 
ombudet att ingå förlikning, ta emot betalning och utkvittera huvudmannen 
tillkommande handlingar i ärendet.  

Bakgrund 

Den kommunala vattenförsörjningen i Slätte sker genom att vatten pumpas upp ur 
Lokaåsen på fastigheten Slätte 15:2 och behandlas i Slätte vattenverk innan det 
distribueras till abonnenterna i Slätte. Vattentäkten har nyttjats av kommunen i 
många år och kommunfullmäktige i Töreboda kommun beslutade om upprättande av 
nytt vattenskyddsområde för Haboskogen och Slättes vattentäkter 2019.  
 
För att säkerställa att kommunen kan fortsätta nyttja vattentäkten framåt har 
handlingar tagits fram som underlag för ansökan om tillstånd för vattenuttag. 
Verksamheten har tagit hjälp av advokatfirman Stengdell och Wennerqvist för 
upprättande av handlingar som ska inlämnas till mark- och miljödomstolen. För att 
samma advokatfirma ska kunna företräda kommunen krävs att tekniska nämnden 
beslutar att ge advokatfirman fullmakt i ärendet.  

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.         
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 61/20  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind 2020-03-31, Juridiskt ombud 
Slätte vattentäkt 
 
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-02, Juridiskt ombud Slätte 
vattentäkt 
 
Förslag fullmakt tekniska nämnden Juridiskt ombud Slätte vattentäkt 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
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Tekniska nämnden 

Tn § 57                                                   Dnr 2020/00032  

Tilldelning av investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Mariestad 2020  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 350 tkr till projekt tillståndsansökan 
vattenuttag Boterstena vattentäkt. Finansiering sker ur 2020 års VA-investeringsram. 

Bakgrund 

År 2020 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. En viktig del i att klara vattenförsörjningen framåt är tillgången på råvatten. 
 
I Tidavad sker den kommunala dricksvattenförsörjningen genom att vatten pumpas 
upp ur Boterstena vattentäkt som sedan behandlas i Tidavads vattenverk och 
distribueras till abonnenterna i Tidavads samhälle. För att säkra att dricksvatten-
försörjningen kan fortsätta att lösas på detta sätt i framtiden behöver kommunen 
söka tillstånd för vattenuttag ur Boterstena vattentäkt. Arbetet innebär framtagande 
av handlingar, så som teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, 
samrådshandlingar och behandling i domstol. Kostnaden för detta arbete beräknas 
till 350 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.        
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 62/20  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind 2020-03-31, Tilldelning av 
investeringsmedel till VA, Mariestad 2020 
 
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-02, Tilldelning av 
investeringsmedel till VA, Mariestad 2020 
 
Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram Mariestad 

 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Controller Märta Nilsson 
Controller Sofia Glimmervik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 58                                                   Dnr 2020/00033  

Tilldelning av investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Töreboda 2020  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 88 tkr till projekt Vattenmodell Töreboda. 
Finansiering sker ur 2020 års VA-investeringsram.      

Bakgrund 

År 2020 har tekniska nämnden tilldelats 11 500 tkr i VA-investeringsram för att 
kunna hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i 
VA-planen. För att genomföra rätt strategiska satsningar på ledningsnätet och vid 
ombyggnationer av vattenverk är en vattenmodell ett värdefullt verktyg. 
Vattenmodellen ger en bild av vart systemet har svagheter och flaskhalsar samt vilken 
kapacitet som finns i systemet.  
 
Länsstyrelsen har tilldelat Töreboda kommun bidrag om 82 tkr för att ta fram en 
vattenmodell över vattenledningsnätet som är kopplat mot Töreboda vattenverk. 
Totalt sett förväntas kostnaden för framtagande av vattenmodell uppgå till 170 tkr. 
Verksamhet teknik föreslår tekniska nämnden att tilldela verksamhet teknik 170 tkr- 
82 tkr = 88 tkr från befintlig VA-investeringsram för framtagande av vattenmodell 
för Töreboda vattenanläggning.  

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 

Protokollsutdrag Tnau § 63/20  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind 2020-03-31, Tilldelning av 
investeringsmedel till VA, Töreboda 2020 
 
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-02, Tilldelning av 
investeringsmedel till VA, Töreboda 2020 
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Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram Töreboda 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Controller Märta Nilsson 
Controller Sofia Glimmervik 
Töreboda kommun 
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Tekniska nämnden 

Tn § 59                                                   Dnr 2020/00034  

Tilldelning av investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
Gullspång 2020  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tilldela 86 tkr till projekt Vattenmodell Gullspång. 
Finansiering sker ur 2020 års VA-investeringsram.                        

Bakgrund 

År 2020 har tekniska nämnden tilldelats 9000 tkr i VA-investeringsram för att kunna 
hålla en förnyelsetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-
planen. För att genomföra rätt strategiska satsningar på ledningsnätet och vid 
ombyggnationer av vattenverk är en vattenmodell ett värdefullt verktyg. 
Vattenmodellen ger en bild av vart systemet har svagheter och flaskhalsar samt vilken 
kapacitet som finns i systemet.  
 
Länsstyrelsen har tilldelat Gullspångs kommun bidrag om 74 tkr för att ta fram en 
vattenmodell över vattenledningsnätet som är kopplat mot Skagersviks vattenverk, 
det vill säga ledningsnätet i Gullspång, Skagersvik och Otterbäcken. Totalt sett 
förväntas kostnaden för framtagande av vattenmodell uppgå till 160 tkr. Verksamhet 
teknik föreslår tekniska nämnden att tilldela verksamhet teknik 160 tkr- 74 tkr= 86 
tkr från befintlig VA-investeringsram för framtagande av vattenmodell för 
Gullspångs vattenanläggning.  

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 

Protokollsutdrag Tnau § 64/20  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef Amanda Haglind 2020-03-31, Tilldelning av 
investeringsmedel till VA, Gullspång 2020 
 
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2020-04-02, Tilldelning av 
investeringsmedel till VA, Gullspång 2020 
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Sammanställning fördelning av investeringsmedel från ram Gullspång 

 

Expedierats till: 
VA-chef Amanda Haglind 
Controller Märta Nilsson 
Controller Sofia Glimmervik 
Gullspångs kommun 
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Tekniska nämnden 

Tn § 60                                                   Dnr 2015/00280  

Underhållsplan, tidplan samt kostnader för de åtgärder utifrån 
fördjupad undersökning gällande Marieholmsbron 

  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden har tagit del av informationen och beslutar att planera för att 
säkerställa Marieholmsbrons tekniska livslängd till 60 år (nr 2 i rapporten).  

2. Tekniska nämnden beslutar att upphäva dispenser för buss i linjetrafik på 
Marieholmsbron från tabellbytet i december 2020.  

3. Tekniska nämnden beslutar att införa begränsad bruttovikt om max 3,5 ton på 
Marieholmsbron. 

4. Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att snarast upprätta en tid- 
och kostnadsplan för åtgärderna med Marieholmsbron för att kunna planeras in 
i kommande års underhållsbudget.       

Bakgrund 

I december 2018 utfördes en inspektion och tillståndsbedömning av Marieholmsbron.  
 
När ärendet presenterades för tekniska nämnden i februari 2019 redovisades rapporten 
där det konstaterades att bärigheten bör begränsas till BK 3, axeltryck 8 ton, boggitryck 
12 ton samt att dispenser inte bör lämnas. Om detta genomförs är den tekniska 
livslängden på bron är 20 år utan omfattande reparationer, dock bör mindre 
underhållsåtgärder planeras in under perioden. I rapporten från december 2018 föreslås 
att en fördjupad utredning utförs där man studerar vidare vilket löpande underhåll som 
erfordras under resterande livslängd, erforderlig reparation för att förlänga livslängden 
med 60 år och utbyte i sin helhet av bron. 
 
Tekniska nämnden gav därför verksamhet teknik i uppdrag att utföra en fördjupad 
undersökning för att ta fram en konkret underhållsplan som innehåller tidplan samt 
kostnader för de åtgärder som framkommer i undersökningen.  
 
ÅDT på bron 4529, varav 8 procent av trafiken är buss/lastbil eller lastbil med släp 
(2018). 
 
Under vinter 2019/2020 har en fördjupad undersökning genomförts.  
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Sammanfattningsvis visar rapporten på följande:   

1. Teknisk livslängd 20 år (förutsätter begränsning av tung trafik).  

Inga större reparationsinsatser bedöms nödvändiga då brons har blivit begränsad från 
all tung trafik och ska rivas efter 20 år. Det löpande underhållet kommer att till stor 
del bestå i att ha en bra översikt på brons tillstånd. Generellt ska en huvudinspektion 
ske vart 6:e år, men med hänsyn till brons skador föreslås att huvudinspektion 
genomförs vart 3:e år. Alternativet tekniks livslängd 20 år innebär att bron rivs om 20 
år.  
 
Kostnaden för detta alternativ är inspektioner vart 3:e år för 30 000 kr/st, mindre 
lagningar och generellt underhåll på 100 000 kr/år. Till detta finns en post om 
oförutsedda kostnader på 20 procent. Bedömd totalkostnad för alternativet är 
2 760 000 kr (138 000 kr/år). 

2. Teknisk livslängd 60 år 

Enligt föregående alternativ skulle bron kunna klara sig 20 år till utan större 
reparationsarbeten på balkarna men med mål att förlänga den tekniska livslängden är 
det mer kostnadseffektivt att utföra ett större reparationsarbete tidigare än så. 
Ytterligare reparationsarbeten, liknande de som utfördes 2011 men på de balkar som 
inte ingick då, bör utföras inom de 10 närmaste åren. Om åtgärderna utförs före 
2030 skulle det innebära att bron tekniskt håller till 2080 utan ytterligare större 
reparationsarbeten. Räcken, tätskick, beläggning och kantbalkar behöver åtgärdas 
inom en 20 års period. Efter att de skadade balkarna reparerats kan en ny 
bärighetsbesiktning genomföras och ev. skulle då den tunga trafiken återigen kunna 
trafikera bron.  
 
Kostnaderna för detta alternativ är reparation av balkar 3 112 500 kr (före år 2030), 
tätskicksbyte 1 760 000 kr + ny beläggning 680 000 kr (år 2040), utbyte räcke 
1 020 000 kr + kantbalk 2 278 000 kr, till detta kommer kostnader för inspektioner 
400 000 kr, löpande underhåll på 75 000 kr/år (totalt 4 500 000 kr), projektering för 
vissa av åtgärderna beräknas kosta 1 327 575 kr och oförutsedda kostnader om 20 
procent innebär 3 015 615 kr. Bedömd total kostnad de kommande 60 åren är 
18 093 690 kr (301 562 kr/år). 

3. Ny bro 

Ny bro i utförande motsvarande den befintliga bron till utseende och kulturella 
betydelse. Livslängden för ny bro är minst 100 år om man underhåller den 
kontinuerligt. Kostnaden fören ny bro bedömds till 48 480 000 kr. I den kostnaden 
ingår geoteknisk undersökning av platsen, rivning av befintlig bro, tillfälligbro vid 
byggnation, byggkostnader och även här en post för oförutsedda utgifter.  
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Oavsett vilket alternativ som väljs för det fortsatta arbetet är det klart att den tunga 
trafiken behöver begränsas till minst BK 3 (8 ton axeltryck/12 ton boggitryck) och 
att inga dispenser kan tillåtas. Idag finns en begräsning på max axeltryck om 8 ton 
men med anledning av den mätning som genomförts som visar på 8 procent 
buss/lastbil och lastbil med släp finns brister i respekten mot detta och verksamheten 
föreslår därför en maxbegräsning av bruttovikten på 3,5 ton införs istället. Undantag 
skulle ev. kunna ges för räddningstjänst under utryckning.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar tillägg till arbetsutskottets förslag med 
ytterligare en punkt om att ge verksamhet teknik i uppdrag att snarast upprätta en tid- 
och kostnadsplan för åtgärderna för Marieholmsbron för att kunna planeras in i 
kommande års underhållsbudget. 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 66/20  
 
Rapport åtgärdsstudie för utredning av Marieholmsbroarna 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg 2020-03-31, Återrapport 
Marieholmsbron 
 
Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprätt 2020-03-31, Återrapport av utredning 
Marieholmsbron 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Controller Sofia Glimmervik 
Kommunstyrelsen Mariestad (för kännedom)  
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Tekniska nämnden 

Tn § 61                                                   Dnr 2020/00120  

Anstånd till företag som så begär p g a Corona - MTG 

  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att för de företag som är verksamma inom MTG och 
begär anstånd om betalning av nämndens fakturor bevilja detta med en tid upp till sex 
månader. 
 

2. Beslutet gäller under perioden som Coronapandemin pågår eller till dess beslutet 
upphävs.  

Bakgrund 

Under rådande Coronapandemi drabbas företagare hårt ekonomiskt. 
Kommunstyrelsens ordförande i Töreboda kommun har genom ett ordförandebeslut 
beslutat att rekommendera bland andra tekniska nämnden att för företag i Töreboda 
som begär anstånd med betalning av fakturor bevilja detta med upp till sex månader. 
Möjligheten till anstånd ska gälla under perioden som Coronapandemin pågår.   

Verksamhet teknik föreslår att nämnden fattar ett beslut som gäller företag 
verksamma inom MTG.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnade ärendet vidare till tekniska nämnden utan eget förslag till beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att: 

1. Tekniska nämnden beslutar att för de företag som är verksamma inom MTG 
och begär anstånd om betalning av nämndens fakturor bevilja detta med en tid 
upp till sex månader. 

2. Beslutet gäller under perioden som Coronapandemin pågår eller till dess beslutet 
upphävs. 
 
Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp eget förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.         
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 68/20  
 
Beslut om rekommendation att bevilja anstånd till företag som så begär på grund av 
Corona-epidemin  
 
Tjänsteskrivelse upprättat 2020-04-07 av teknisk chef Michael Nordin ” 
Tjänsteskrivelse Anstånd till företag som så begär på grund av Corona”  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Gullspångs kommun 
Töreboda kommun 
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Tekniska nämnden 

Tn § 62                                                   Dnr 2020/00160  

Tillfällig förändring i parkeringsavgifterna i Mariestads kommun med 
anledning av pågående pandemi 

  

Tekniska nämndens beslut 

1. Som en ytterligare åtgärd för att stödja centrumhandeln i Mariestad med 
anledning av den pågående Corona-pandemin, föreslår tekniska nämnden att 
kommunfullmäktige i Mariestad tillfälligt ska utöka den avgiftsfria parkerings-
tiden på vardagar, från nuvarande 30 minuter till 60 minuter. Beslutet gäller till 
dess att beslutet upphävs.  
 

2. Tekniska nämnden ger uppdrag till verksamhet teknik att förbereda för åtgärder 
så att ett genomförande kan ske snarast möjligt när och om kommunfullmäktige 
beslutar så.  

Bakgrund 

Som en ytterligare åtgärd för att stödja centrumhandeln i Mariestad med anledning av 
den pågående Corona-pandemin har frågan om att utöka den avgiftsfria 
parkeringstiden på vardagar i centrala Mariestad lyfts.  
 
Enligt kommunallagen ska avgifter och taxor underställa kommunfullmäktige för 
beslut. Gällande parkeringsavgifter beslutades av fullmäktige i december 2014. Dessa 
föreskriver att parkering ska vara avgiftsfri på lördagar och de första 30 minuterna 
måndag till fredag. Parkeringsavgiften uppgår därefter till 10 kr/timme. 
 
Tekniska nämnden föreslår att fullmäktige beslutar att utöka de nuvarande 30 
avgiftsfria minuterna på vardagar till 60 minuter. För att beslutet ska effektueras så 
snart som möjligt kommer verksamhet teknik att påbörja nödvändiga förberedelser 
och åtgärder.   

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-04-20 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-12-15, § 179 – 

Parkeringsavgifter i Mariestad 

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämnden 

Tn § 63                                                   Dnr 2020/00006  

Anmälan av delegationsbeslut 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av nedan följande delegationsbeslut:  
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

 Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2020-04-14. 

Ordförandebeslut 

 Ordförandebeslut - Åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet i 
Mariestad på grund av Corona 
 

____________________________ 
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Tekniska nämnden 

Tn § 64                                                   Dnr 2020/00051  

Aktuell information 

  

Covid-19   

Tekniske chefen informerar kortfattat om läget inom tekniska nämndens 
verksamheter med anledning av den pågående Coronapandemin. Läget inom 
verksamheterna är stabilt och det finns goda förberedelser inför ett mer ansträngt 
läge.   

________________________________                                        

Budgetprocess 

Tekniske chefen informerar om arbetet med respektive kommuns budgetprocess 

för budget 2021-2023 och de olika uppdrag som givits i de tre kommunerna 

inom ramen för detta arbete.    

_________________________________    

Lokala trafikföreskrifter vid Nya Torget 

Tekniske chefen informerar om att tekniska nämnden i § 18/20 fattade beslutet 

att upphäva lokal trafikföreskrift 1493 2015-00141 under perioden 1 april till 30 

september år 2020 för att möjliggöra en nyetablering av en uteservering. Beslutet 

gällde under förutsättning att det inkommit en ansökan om att anlägga en 

uteservering på den aktuella platsen, Knallenparkeringen. Då det inte har 

inkommit någon ansökan om etablering av uteservering har inte de sagda lokala 

trafikföreskrifterna vid Nya Torget och Knallenparkeringen upphävts för 

perioden.  

 __________________________________ 

     

 

  

 


