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Sammanträdesdatum  
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 – 17.00 

 

Beslutande Ulf Andersson (S)  ordförande 
 Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande 

Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande 
 Magnus Dimberg (M) ledamot 

Björn Nilsson (S) ledamot 
 

 

 

Övriga deltagande Åke Lindström teknisk chef 
 Ewa Sallova sekreterare 

Gunnar Bohlin                            (M) ersättare 

 

 

Utses att justera Björn Nilsson  

 

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, 4 mars 2014 

 

Sekreterare  ...................................................................  Paragrafer  51- 54 
 Ewa Sallova 

 
Ordförande  .........................................................................................................................................  

 Ulf Andersson  

 
Justerande  .........................................................................................................................................  

 Björn Nilsson  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 51  

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 52 TN 2014/44 

Antagande av entreprenör för bryggdäck vid Norra kajen Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Arbetsutskottet antar anbud från Stenmarks Bygg Skaraborg AB till en kostnad  
av 1 840 000 kr för anläggande av bryggdäck Norra Kajen Mariestads hamn. 
 
Ovanstående gäller under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om 
igångsättning. 

Bakgrund 

I samband med utbyggnad av kv Bojen i Sjöstadsprojektet ingår ett bryggdäck utmed hela 
Norra kajen i Mariestad enligt gällande detaljplan. 
 
Tekniska förvaltningen har på uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott projekterat 
och infordrat anbud för utbyggnaden av bryggdäcket.  
 
Efter anbudstidens utgång har två anbud inkommit. Av dessa var anbud nr 2 (Stenmarks 
Bygg Skaraborg AB) lämnat det mest fördelaktiga anbudet. 
 

Behandling på sammanträdet 

Evert Eklind (MAP) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut på antagande av entrepre-
nör. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/gatuavdelningen 
Utvärdering anbud 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 53 TN 2013/173 

Finansiering till renovering av Ekuddens utebad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att avsätta 2,7 mkr till renovering av Ekud-
dens utebad, samt att investeringsmedlen tas ur kommunstyrelsens investeringspott.  
 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja tekniska nämnden en ökad drift-
budget om 0,35 mkr/år för ökade kapitalkostnader. 
 

Bakgrund 

Våren 2013 identifierades ett antal brister vid Ekuddens utebad. Miljö- och Byggnadsför-
valtningen påpekade bland annat att bassängerna måste målas om, att skicket på anläggning-
en behövde en översyn och att en renoveringsplan skulle upprättas. Under hösten 2013 ut-
förde förvaltningen målning av bassängerna och samtidigt tätades en del läckande rör. Un-
der senhösten anlitades arkitektfirman Arkitekturum AB för ett åtgärdsprogram och kalkyl.  
 
Renovering kan närmast ske under hösten 2014. 
 
Underlag för beslut  
 
Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 54 TN 2013/173 

Begäran om igångsättningstillstånd för renovering av Ekuddens ute-
bad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja igångsättningstill-
stånd för renovering av Ekuddens utebad. 

Bakgrund 

Våren 2013 identifierades ett antal brister vid Ekuddens utebad. Miljö- och Byggnadsför-
valtningen påpekade bland annat att bassängerna måste målas om, att skicket på anläggning-
en behövde en översyn och att en renoveringsplan skulle upprättas. Under hösten 2013 ut-
förde förvaltningen målning av bassängerna och samtidigt tätades en del läckande rör. Un-
der senhösten anlitades arkitektfirman Arkitekturum AB för ett åtgärdsprogram och kalkyl.  
 
Renovering kan närmast ske under hösten 2014. 
 
Underlag för beslut  
 
Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen. 
______________________________________________________  

Expedieras till:  
(Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad) 

 
 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-03-04 
 
Anslagsdatum 2014-03-05 Anslag tas ner 2014-03-27 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen  
 

Underskrift  ...............................................................................................................  

 Ewa Sallova 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


