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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-01-05 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, onsdagen den 5 januari 2022 kl 14:00-14:30 

 
Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 

Suzanne Gunnarsson Michaelsen (S)2:e vice ordförande (på distans) 
Nils Farken (S) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Johan Jakobsson (S)    tjänstgörande ledamot  
Jan-Erik Sandegren (M) tjänstgörande ersättare (på distans) 

Övriga deltagare Johan Myhrman teknisk chef (på distans) 
Ylva Grönlund  sekreterare  
 

Justerare Johan Jakobsson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, verksamhet teknik enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-2 

 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Johan Jakobsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-01-05 

Anslagsdatum 2022-01-10 Anslaget tas ner 2022-02-02 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet plan 4 i stadshuset, kommunkansliet 
 

Underskrift 

  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde på distans 

Under rådande omständigheter och för att följa allmänna råd om allas ansvar att 

förhindra smitta av covid-19 har tekniska nämndens ordförande Sven-Inge Eriksson 

(Kd) beslutat att visst deltagande på distans godkännes för arbetsutskottets 

sammanträde. Tekniska nämndens ordförande, justerare och sekreterare finns fysiskt 

på plats i sammanträdesrum i stadshuset, övriga deltar på distans.  

Tekniska nämndens ordförande Sven-Inge Eriksson (Kd) inleder sammanträdet med 

att informera om det praktiska tillvägagångssättet vid den digitala 

sammanträdesformen. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 1                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.  

      

      

      

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-01-05 

Sida 5 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 2                                                   Dnr 2021/00513  

Avskrivning del av tekniska nämndens fordring, Sjöstadens 
Varv 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att:  

a. fordran från teknisk verksamhet om 103 tkr exklusive ränta och administrativa 
avgifter, skrivs av till del om 80 tkr samt att övriga idag ställda krav och anspråk 
från vardera part återtas och ej heller fortsättningsvis belastar teknisk verksamhet 
eller Sjöstadens varv AB, i enlighet med upprättat förlikningsavtal (Tn 2021/513). 

b. godkänna en kundförlust för teknisk verksamhet om 80 tkr i 2021 års resultat i 
form av minskade hyresintäkter.  

Bakgrund 

Sjöstadens varv AB (SJVAB) hyr verksamhetslokaler, -ytor av Mariestads kommun. 
SJVAB och Mariestads kommun, teknisk verksamhet, bedriver och har intressen 
inom ett gemensamt område vid Mariestads yttre hamn. Under 2019 upprättades ett 
nytt avtal mellan parterna med ett antal justeringar utifrån tidigare hyresavtal. Syfte 
var att reglera och bättre möta båda verksamheternas behov. 

I samband med att det nya avtalet träde i kraft (1/7 2019) uppdagades att delar av 
kontraktet/uppgörelsen inte var reglerade och, eller ansvar tydliggjort i text, vilket 
orsakade ett antal missförstånd, otydligheter, och friktioner i verksamheterna med 
ekonomiska konsekvenser för båda parter som resultat. 

Bland annat rör det sig om flera ytor som ej kunnat disponeras av SJVAB enligt avtal, 
och, eller avstädning/iordningställande av ytor ex. otydligheter kring regleringar av 
ytor på anmodan från Sjöfartsverket, lokalyta som ej friställts samt resurskrävande 
hantering av ett antal båtar som bortforslats och förvarats i väntan på avhämtning 
alternativt skrotning.  

En dialog har förts mellan parterna både genom epost och fysiska möten. I samband 
med detta, har missförstånd uppstått där teknisk verksamhet fakturerat enligt avtal 
och SJVAB bestridit en faktura om 103 tkr med motiveringen att avtalet inte följts då 
de inte haft tillgång till avtalade ytor. Ärendet ligger vilande vid inkasso och parterna 
har genom åren inte funnit en förlikning. 

Den 21 december 2021 genomfördes ett möte mellan verksamheterna i syfte att nå 
en lösning. Vid mötet framkom ytterligare oreglerade aktiviteter (från 2016) mellan 
partierna samt att SJVAB är villiga att få saken rättsligt prövad om en förlikning inte 
kan uppnås. SJVAB har lämnat ett bud på hur en förlikning kan nås.  

Enligt delegationsordning krävs beslut från tekniska nämndens arbetsutskott vid 
avskrivning av fordran till den samma.  
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Vid en rättslig prövning av ärendet är utgången oviss och kostnader för juridiska 
ombud, arbetstid et cetera bedöms inte stå i rimligt förhållande till den del av fordran 
som påverkar teknisk verksamhets resultat 2021 vid en eventuell förlikning. En 
förlikning innebär att verksamheten återtar eller frångår en osäker fordran och 
undviker en risk för onyttiga kostnader i en bestående och långsiktig avtalsrelation. 
Mot bakgrund av omständigheterna framstår en förlikning som rättsligt motiverad. 

Teknisk verksamhet har utrett möjligheten att nå en förlikning och föreslår att 
fordran från teknisk verksamhet om 103 tkr exklusive ränta och administrativa 
avgifter, skrivs av till del om 80 tkr samt att övriga, idag ställda krav och anspråk från 
vardera part återtas och ej heller fortsättningsvis belastar teknisk verksamhet eller 
Sjöstadens varv AB.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Teknisk verksamhet kommer med en avskrivning om 80 tkr få en kundförlust på det 
samma i 2021 års resultat. Det är fråga om tvistiga belopp och därmed en osäker 
fordran där fortsatt kravhantering är förknippad med kostnader. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Teknisk verksamhet har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Teknisk verksamhet har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.   

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på att punkt a. i tekniske chefens förslag 
till beslut kompletteras med tillägget ”, i enlighet med upprättat förlikningsavtal (Tn 
2021/513).”  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp tekniske chefens förslag till beslut med 
eget tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslagen.          

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2022-01-04 Avskrivning del av fodring 
Sjöstadens varv AB 

Förlikningsavtal (redovisas på sammanträdet) 

 

 

 

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Teknisk chef Johan Myhrman 
Controller Sofia Glimmervik 

 


