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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Hemön, torsdagen den 27 juni 2019,  kl. 15.00 – 15.30 

 
Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD)  Ordförande 

Erland  Gustavsson (M)  1:e vice ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)  2:e vice ordförande 
Nils Farken (S)  Ledamot 
Johan Jacobsson (S)  Ledamot 
 

Övriga deltagare Ingalill Lindblad Handläggare 
Dan Hjalmarsson Fastighetsförvaltare 
Ewa Sallova Sekreterare 

Justerare Nils Farken 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 136-142 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Nils Farken  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-06-27 

Anslagsdatum 2019-06-27 Anslaget tas ner 2019-07-22 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 136                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 137                                                   Dnr 2019/00171  

Antagande av anbud - El-leverans 2020. Mariestad, Töreboda 
och Gullspångs kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbud nr 2 för ramavtal som omfattar 
leveransavtal av elenergi inklusive elcertifikat för de verksamheter som verksamhet Teknik 
förvaltar i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.      

Bakgrund 

Nuvarande avtalsleverantör ansvarar för prissäkring, balansansvar och leverans av elenergi 
och elcertifikat fram till 2019-12-31. Verksamhet Teknik har med anledning av detta 
infordrat anbud för ramavtal med fortsatt prissäkring av elenergi och elcertifikat och 
leverans av elenergi. Ramavtalet kommer att gälla fr.o.m datum för kontraktsskrivandet för 
prissäkring med avtalsstart för leverans av elenergi 2020-01-01. Avtalet gäller i två år med 
möjlighet till förlängning med ytterligare 1 + 1 år.  

Upphandlingen har varit utannonserad under tiden 2019-05-17 – 2019-06-17. Fem anbud 
har inkommit. Samtliga anbudsgivare uppfyller kvalificeringskraven och har gått vidare för 
utvärdering enligt principen lägst pris. Anbudsgivare nr 2 har lämnat det anbud som lämnat 
lägst handelstillägg i öre/kWh och anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga för 
kommunen.      

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Dan Hjalmarsson och handläggare 
Ingalill Lindblad 2019-06-24, Antagande av anbud – El-leverans 2020. Mariestad Töreboda 
och Gullspångs kommun.  

Bilaga sammanställning av inkomna anbud.      

 

Expedierats till: 
Handläggare Ingalill Lindblad 
Fastighetsförvaltare Dan Hjalmarsson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 138                                                   Dnr 2018/00628  

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

  

Arbetsutskottets beslut 

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

I planområdets södra gräns ligger en huvudvattenledning. Det finns en ledningsrätt 
söder om planområdet som inte är tillräcklig. Verksamhet teknik avser att utöka 
ledningsrätten med tre meter och kommer då att omfatta 3 ett område i planområdet 
längs den södra gränsen för att skydda och säkerställa markåtkomst vilket innebär 
prickmark i planen.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 juni 2019 att förslag till detaljplan 
för Lyrestads Klockarbol 5:20 m.fl., Lyrestads tätort, Mariestads kommun ska bli 
föremål för granskning. 

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

Tekniska nämnden yttrade sig i samrådsskedet i januari 2019 (Tn § 10/2019).   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-ingenjör Robert Ewaldsson och teknisk chef 
Michael Nordin 2019-06-25,  Yttrande på granskningsremiss - Förslag till detaljplan 
för Lyrestads Klockarbol 5.20 m.fl.  

 

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

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 139                                                   Dnr 2019/00195  

Delegering av beslutanderätt under semesterperioden 
sommaren 2019 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) 
delegation att under semesterperioden 27 juni till 28 augusti 2019 avge 
remissyttranden på detaljplaner.  
 

Presidiet ska få ta del av handlingar för remisser innan beslut fattas. 

Eventuella beslut rapporteras till tekniska nämndens sammanträde i september.   

Bakgrund 

Då tekniska nämndens arbetsutskott inte har något sammanträde förrän i september 
ger arbetsutskottet ordförande Sven-Inge Eriksson  (KD) delegation 

att under semesterperioden 27 juni till 28 augusti 2019 avge remissyttranden på 
detaljplaner.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-06-19,  Delegering 
av beslutanderätt under semesterperioden sommaren 2019.     

 

Expedierats till: 
Sven-Inge Eriksson (KD) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 140                                                   Dnr 2019/00054  

Handlingar att anmäla 2019 

  

Arbetsutskottets beslut 

1. Från kommunfullmäktige i Gullspång, antagande av detaljplan för Gallernäset 1:19 
med uppdrag till tekniska nämnden att genomföra en förstudie och ta fram en 
exploateringskalkyl med detaljplanen som grund. 
(Kf § 84/2019) 

2. Från kommunfullmäktige i Gullspång, beslut om reviderat förslag till ombudgeteringar 
av investeringsobjekt från 2018-2019.  
(Kf § 85/2019) 

3.  Från kommunfullmäktige i Gullspång,  beslut om avslag på motion om toalett vid 
badplatsen i Skagersvik.  
(Kf § 103/2019) 

4.  Från kommunledningskontoret i Gullspång, remiss av motion ”Fyra årstider 
(komplettering)”.  

5. Från kommunledningskontoret i Gullspång, remiss av motion ”Riva ner och bygga 
upp”.  

6. Från kommunfullmäktige i Töreboda, beslut om köp av fastigheten Snickaren 3.  
(Kf § 69/2019) 

7. Från kommunfullmäktige i Töreboda,  beslut om avslag på medborgarförslag om att 
vintertid anlägga en skridskobana i bassängen på campingen.  
(Kf § 76/2019) 

8. Från kommunfullmäktige i Töreboda, beslut om nytt vattenskyddsområde för 
Haboskogens och Slättes grundvattentäkter.  
(Kf § 77/2019) 

9. Från kommunfullmäktige i Töreboda, beslut om policy för ersättningar inom 
Haboskogen och Slättes vattenskyddsområde.  
(Kf § 78/2019) 

10. Från kommunfullmäktige i Töreboda, beslut om driftbudget och flerårsplan för åren 
2021-2022.  
(Kf § 64/2019) 

11. Från kommunfullmäktige i Töreboda, beslut om investeringsbudget år 2020 och 
investeringsplan för åren 2021-2024.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 141                                                   Dnr 2019/00019  

Aktuell information och frågor  

  

Arbetsutskottets beslut 

Ingen aktuell information eller frågor togs upp vid dagens sammanträde.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 142                                                   Dnr 2019/00017  

Uppdrag till tekniske chefen 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger inga uppdrag till tekniske chefen vid dagens sammanträde.  

 

 

 


