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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-21 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hovden, 21 maj 2019, kl. 14.00 – 16.45 

 
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 
Torbjörn Forsell (C)  Ledamot 
Sven  Olsson (C)  Ledamot 
Torbjörn Jansson (C)  Ledamot 
Nils Farken (S)  Ledamot 
Lillemor Ågren (S)  Ledamot 
Björn Nilsson (S)  Ledamot 
Johan Jacobsson (S)  Ledamot 
Lars-Åke Bergman (S)  Ledamot 
Eric Mellberg (M)  Tjänstgörande ersättare § 109-110, 
                     118-128 
 

Övriga deltagare Anna Mossberg (M)  Ersättare 
Viktor  Bergström (L)  Ersättare 
Janne Jansson (S)  Ersättare 
Sven-Erik Månsson (C)  Ersättare 
Mari-Ann Wallander (S)  Ersättare 
Kristoffer Alexandersson (S) Ersättare 
Reine Hilding (S) Ersättare 
Simon Ravik Enhetschef ledningsnät § 99 
Elisabeth Westberg Ekonom § 100-105 
Cecilia Gustafsson Ekonom § 100-105  
Michael Nordin Teknisk chef 
Ewa Sallova Sekreterare  

Justerare Suzanne Michaelsen Gunnarsson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 98-128 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-21 

Anslagsdatum 2019-05-24 Anslaget tas ner 2019-06-17 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämnden 

Tn § 98                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning.       
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Tekniska nämnden 

Tn § 99                                                   Dnr 2019/00147  

Omdisponering investeringsmedel VA, ledningsnät Mariestad 2019 
(Lindholmens vattenverk) 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera enligt nedanstående: 

2500 tkr från investeringsram för förnyelse av ledningsnät (projekt 1701) samt  
1 500 tkr från investeringsram för förnyelse av anläggningar ovan mark (projekt 1702) till 
projekt ”Byte av huvudvattenledning från Lindholmens vattenverk”  

Bakgrund 

Verksamhet tekniks VA-avdelning har gjort riskbedömningar och konsekvensanalyser över 
vattenledningsnätet vilket resulterat i ett antal sträckor som bör åtgärdas med prioritet. 
  

Huvudvattenledningen mellan Lindholmens vattenverk och vattentornet uppe i Krontorp 
har drabbats av ett antal driftstörningar under de senaste åren. Delar av ledningen har bytts 
ut i samband med Stockholmsvägsprojektet. Även den högt prioriterad sträckan från 
Lindholmen och fram till golfbanan har påbörjats. Sträckan är uppdelad i två etapper 
kopplat till utrymmet i investeringsramen 2018. Den etappen som ansågs finansieras av 
2018 år investeringsram enligt beslut i tekniska nämnden 2018-10-16 är nu klar. Resterande 
del av sträckan som innebär ett färdigställande av förläggning av nya huvudvattenledningar 
intill golfbanan beräknas kosta 2 500 tkr och föreslås omdisponeras från 2019 år 
investeringsram för förnyelse av ledningsnät (projekt 1701). Tillkommande arbeten kring 
projektet är att en ny bypassledning med UV-ljusbehandling byggs samt en del 
ombyggnation invändigt vattenverket för att uppfylla erforderliga säkerhetskrav. Dessa 
åtgärder beräknas kosta 1 500 tkr och förslås omdisponeras från 2019 år investeringsram 
för förnyelse av anläggningar ovan mark (projekt 1702).  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 88/2019.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 99 (forts.)                                                  Dnr 2019/00147  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av chef ledningsnät  Simon Ravik och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-05-07,  ”Omdisponering investeringsmedel VA, Mariestad 2019 
(Lindholmens vattenverk).  

 

Bilaga 1, Omdisponering av medel från förnyelse av ledningsnät (projekt 1701) och  
förnyelse av anläggningar ovan mark (projekt 1702) till projekt ”Byte av 
huvudvattenledning från Lindholmens vattenverk.  

 

Expedierats till: 
Ekonom Elisabeth Westberg 
Enhetschef ledningsnät Simon Ravik  
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Tekniska nämnden 

Tn § 100                                                   Dnr 2019/00001  

Ekonomisk prognos tertial 1,  driftbudget 2019, Mariestads kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2019 tertial 1, 
för tekniska nämnden Mariestads kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -1 600 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat -300 tkr.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial 
1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Tertial 
2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning. 
  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan 
för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2019 tertial 1 för 
tekniska nämnden i Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner 
att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 100 (forts.)                                                  Dnr 2019/00001  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 103/2019.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-05-10,  Prognos för driftbudget 2019 tertial 1, tekniska nämnden Mariestads 
kommun.   

Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska nämndens driftbudget 2019 i Mariestads 
kommun.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-21 

Sida 8 
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Tekniska nämnden 

Tn § 101                                                   Dnr 2019/00002  

Ekonomisk prognos tertial 1,  investeringsbudget 2019, Mariestads 
kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 2019 
tertial 1, för tekniska nämnden Mariestads kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 1 625 tkr för tekniska nämndens 
budget respektive ett budgetöverskridande med -6 843 tkr för exploateringsverksamheten 
(inklusive ram från kommun).  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial 
1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Tertial 
2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan 
för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget  2019 
tertial 1 för tekniska nämnden i Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner 
att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 101 (forts.)                                                  Dnr 2019/00002  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 104/2019.  

Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska nämndens investeringsbudget 2019 i 
Mariestads kommun, daterad 2019-05-07. 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-05-10, ” Prognos för investeringsbudget 2019 tertial 1, tekniska nämnden 
Mariestads kommun”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 102                                                   Dnr 2019/00003  

Ekonomisk prognos tertial 1,  driftbudget 2019, Töreboda kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2019 tertial 1, 
för tekniska nämnden Töreboda kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på -750 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat +/- 0 tkr 

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial 
1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Tertial 
2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  
 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan 
för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2019 tertial 1 för 
tekniska nämnden i Töreboda kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner 
att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 102 (forts.)                                                  Dnr 2019/00003  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 105/2019.  

 

Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska nämndens driftbudget 2019 i Töreboda 
kommun. 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ” Prognos för driftbudget 2019 tertial 1, tekniska nämnden Töreboda kommun 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 103                                                   Dnr 2019/00004  

Ekonomisk prognos tertial 1,  investeringsbudget 2019, Töreboda 
kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 2019 
tertial 1, för tekniska nämnden Töreboda kommun.  

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt 37 294 tkr för tekniska nämndens 
budget.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial 
1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Tertial 
2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan 
för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget  2019 
tertial 1 för tekniska nämnden i Töreboda kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner 
att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 103 (forts.)                                                  Dnr 2019/00004  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 106/2019.  

Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska nämndens investeringsbudget 2019 i 
Töreboda kommun, daterad 2019-05-07. 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-05-10, ” Prognos för investeringsbudget 2019 tertial 1, tekniska nämnden 
Töreboda kommun”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 104                                                   Dnr 2019/00005  

Ekonomisk prognos tertial 1, driftbudget 2019, Gullspångs kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2019 tertial 1, 
för tekniska nämnden Gullspångs kommun.  

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +/- 0 tkr. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat -300 tkr.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial 
1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Tertial 
2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan 
för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för driftbudget 2019 tertial 1 för 
tekniska nämnden i Gullspångs kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner 
att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 104 (forts.)                                                  Dnr 2019/00005  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 107/2019.  

Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska nämndens driftbudget 2019 i Gullspångs 
kommun. 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin ” Prognos för driftbudget 2019 tertial 1, tekniska nämnden Gullspångs kommun”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 105                                                   Dnr 2019/00006  

Ekonomisk prognos tertial 1,  investeringsbudget 2019, Gullspångs 
kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för investeringsbudget 2019 
tertial 1, för tekniska nämnden Gullspångs kommun.  

Prognosen innebär ett budgetöverskridande med totalt -2 031 tkr för tekniska nämndens 
budget.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 

- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial 
1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  

- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Tertial 
2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  

 

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens 
ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över 
nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan 
för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för investeringsbudget  2019 
tertial 1 för tekniska nämnden i Gullspångs kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner 
att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 105 (forts.)                                                  Dnr 2019/00006  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 108/2019.  

Ekonomisk prognos för tertial 1 för tekniska nämndens investeringsbudget 2019 i 
Gullspångs kommun, daterad 2019-05-07. 

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-05-10, ” Prognos för investeringsbudget 2019 tertial 1, tekniska nämnden 
Gullspångs kommun”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 106                                                   Dnr 2018/00597  

Prognos 1, internkontrollplan för tekniska nämnden 2019 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för intern kontroll i samband 
med prognos 1 2019.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till internkontrollplan för tekniska nämnden 2019. 
Internkontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet 
är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Internkontroll avser att: 
 

- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi 

- Styra mot effektivitet 

- Ha ordning och reda 

- Skapa trygghet och stärka varumärket 

 

Varje år beslutar nämnder om en internkontrollplan där man väljer att fokusera på några 
speciellt viktiga kontrollmoment. För år 2019 föreslår verksamhet teknik att välja ut de 
internkontrollpunkter hos kommunstyrelsen (nr. 1-2) som även är av vikt för tekniska 
nämnden att följa upp. Dock har verksamhet teknik föreslagit ett tätare 
uppföljningsintervall än kommunstyrelsen. De övriga två punkterna (nr. 3-4) är specifika 
för tekniska nämnden.  

Aktuella områden för internkontroll 2019: 
 

1. Dokumentation vid direktupphandling 
Att tekniska nämnden följer de rutiner omkring dokumentation i direktupphandlingar. Detta har vid 
extern revision tidigare visat sig inte fungera i tillräcklig utsträckning. 

Resultat Tertial 1: Internkontrollpunkten följs inte upp vid detta tillfälle. 

 

2. Tillbud och arbetsskador 
Att tekniska nämnden följer upp rapporterade tillbud och arbetsskador. Detta har vid inspektion 
visat sig fungera undermåligt. 

Resultat Tertial 1: Tillbudsrapporteringen fungerar dock har senaste kvartalets tillbud 
minskat vilket kan tyda på att rapporteringsviljan minskat. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 106 (forts.)                                                  Dnr 2018/00597  

 

3. SAM-årshjul 
Att tekniska nämnden följer rutiner och arbetssätt enligt årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Detta har vid inspektion visat sig inte fungera i tillräcklig utsträckning. 

Resultat Tertial 1: Internkontrollpunkten följs inte upp vid detta tillfälle. 

 

4. Inköp 

Att tekniska nämnden betalar leverantörsfakturor i tid. Tidigare uppföljning har visat att förbättring 
behöver ske och under år 2018 har så också skett. Internkontrollpunkten har inför 2019 utökats 
med att även innehålla kontroll genom stickprov av fakturans riktighet och avtalstrohet. 

Resultat Tertial 1: De stickprover som gjorts påvisar inga avvikelser. Finns fortfarande 
utrymme att förbättra fakturahanteringsprocessen. 

 

5. Tillämpning av projektmodellen 

Att projekt som genomförs inom tekniska nämnden drivs i enlighet med Projektmodellen. 

Resultat Tertial 1: De projekt som initieras och startas upp inom verksamhet teknik 
följer projektmodellen, dock finns fortfarande önskvärd förbättring i projekt som 
beställs från annan nämnd/verksamhet. Tekniska nämnden har därför tagit fram en 
processbeskrivning gällande projekt för påseende för samsyn.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 109/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-05-13, Prognos 1, 
internkontrollplan för tekniska nämnden 2019.  

Uppföljning av Internkontrollplan för tekniska nämnden prognos 1, 2019 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 107                                                   Dnr 2019/00148  

Förslag till ny trafikföreskrift gällande gångfartsområde 
Torggatan/Österlånggatan/Esplanaden 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna ny lokal trafikföreskrift  
1493 2019:00031 gällande gångfartsområde på Torggatan/Österlånggatan/Esplanaden 

Bakgrund 

Sektor samhällsbyggnad har ett uppdrag att tittat på hur nya torget i Mariestad på sikt kan 
utvecklas för att skapa mer liv och rörelse. Som en del i det har även åtgärder setts över 
som på kan genomföras omgående för att bidra till detta. Ett förslag är att skapa ett 
gångfartområde i korsningen Torggatan/Österlånggatan/Esplanaden för att knyta samman 
de stråk och målpunkter som finns i området och öka tillgängligheten för fotgängarna som 
rörs sig till/från och i området kring/på torget. 

 
Ett gångfartsområde innebär att motorfordon ska framföras i gångfart och på fotgängarnas 
villkor. För att det ska fungera på ett bra sätt gäller det att det rör sig tillräckligt med 
fotgängare på området för att inte bilarna ska uppfattas som dominerande. En bedömning 
är att i detta fall så är det tillräckligt många fotgängare som korsar platsen för att inte detta 
ska ske. Redan idag är det många bilförare som stannar och släpper fram fotgängare men 
med den föreslagna regleringen så blir det tydligt om hur området är reglerat och vem som 
ska visa mest hänsyn till vem. Dessutom är ytans gestaltning att anse som lämplig för ett 
gångfartsområde.  

 
Ärendets beredning 

Polismyndigheten har givits möjlighet att yttra sig över nedanstående bilagda lokala 
trafikföreskrifter. De har meddelat att de inte har något att erinra mot dessa.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 89/2019.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 107 (forts.)                                                  Dnr 2019/00148  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg 2019-05-06, Förslag till ny 
trafikföreskrift gällande gångfartsområde Torggatan / Österlånggatan/ Esplanaden.  

 

Förslag på lokal trafikföreskrift 1493 2019:00031.  

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 108                                                   Dnr 2019/00074  

Remiss - Medborgarförslag om att utsmycka Karlsholmeviken och 
Sjöhagaparken med två mindre fyrar 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

En medborgare har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag där han 
föreslår att kommunen ska utsmycka två platser i Mariestad med 2 stycken mindre fyrar. 
Den ena föreslås placeras vid strandkanten i Karlsholmeviken och den andra i 
Sjöhagaparken. 

Verksamhet teknik gör bedömningen att det är mindre lämpligt att placera en fyr i 
avseende att smycka ut staden i anslutning till Karlsholmeviken då sjöfart pågår ute i 
Vänern. En fyr där skulle kunna vilseleda båtar. Vidare föreslås en fyr placeras i 
Sjöhagaparken. Vid anläggandet av Sjöhagaparken  och dess dagvattendammar anlades en 
fontän vilket verksamhet teknik anser tillräckligt som utsmyckning. 

Med anledning av ovan förslår verksamhet teknik att tekniska nämnden föreslår 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Sven Olsson (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut.  

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag § 91/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg 2019-05-03, Remiss - 
Medborgarförslag om att utsmycka Karlsholmeviken och Sjöhagaparken med två mindre 
fyrar.  

Remiss - Medborgarförslag om att utsmycka Karlsholmeviken och Sjöhagaparken med två 
mindre fyrar.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad    
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Tekniska nämnden 

Tn § 109                                                   Dnr 2019/00142  

Gångväg mellan Göta Holme och GC-väg i Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av utredningen och skickar ärendet vidare till 
kommunstyrelsen i Gullspång för att hantera ärendet vidare gällande eventuell upprustning 
av gångvägen mellan Göta Holme och Gc-vägen.  

Bakgrund 

Vid tekniska nämndens sammanträde den 16 april 2019 gav Suzanne Michaelsen 
Gunnarsson (S) uppdrag till tekniska chefen att utreda vem som är markägare till 
gångvägen mellan Göta Holme och gc-bron över älven. 

Den största delen av marken (Gullspång 1:8) ägs av Gullspångs kommun, en mindre del i 
öster (Gullspång 2:19) ägs av Fortum Service Ab. Inom fastigheten Gullspång 1:8 går 
Storgatan med statligt huvudmannaskap. Inom Storgatans vägområde är det således 
Trafikverkets som är huvudman. Vägområdet är den mark som tagits i anspråk för en 
väganordning. Förutom själva vägbanan räknas diken, slänter, vägräcken, vägbelysning, 
vägmärken med mera som väganordningar inom vägområdet. 

 
Det innebär att den gångväg som kommer från Göta Holme och ansluter upp mot 
Storgatan ligger dels inom kommunens fastighet (grön) och dels inom Fortums fastighet 
(blå) och ej inom vägområdet (ljusröd markering). Vidare österut räknas räcken och 
belysningsstolpar ligga inom vägområdet och det som ligger inom Trafikverkets 
ansvarsområde.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut med tillägget att tekniska nämnden 
skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för att hantera ärendet vidare gällande 
eventuell upprustning av gångvägen mellan Göta Holme och Gc-vägen.   

Behandling på sammanträdet 

Suzanne Michaelsen Gunnarson (S) tilläggsyrkar att tekniska nämnden skickar ärendet 
vidare till kommunstyrelsen för att hantera ärendet vidare gällande eventuell upprustning 
av gångvägen mellan Göta Holme och Gc-vägen.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut samt 
Michaelsen Gunnarssons (S) tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar 
enligt förslagen.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 109 (forts.)                                                 Dnr 2019/00142  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 92/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg 2019-05-03, Gångväg mellan Göta 
Holme och GC-väg i Gullspång.  

Karta.  

Protokollsutdrag Tn § 97/19.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen i Gullspång 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 110                                                   Dnr 2019/00035  

Standard på elljusspår i Gullspångs kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och skickar ärendet vidare till 
kommunstyrelsen i Gullspång.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Gullspång har givit i uppdrag till tekniska nämnden att se över 
belysningen och den allmänna standarden på kommunens elljusspår. 

Alla fyra elljusspåren som finns i kommunen har besiktigats och sammanställningen 
återfinns i bilaga 1. 

Samtliga elljusspår har behov av byte av armaturer från lågtrycksnatrium till LED. Vissa av 
spåren har även behov av nya belysningsstolpar på grund av ålder och rötskador.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 93/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-05-06, ” Rapport status elljusspår Gullspångs kommun”.     

 

Bilaga 1, Statusinventering av elljusspår Gullspångs kommun 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 111                                                   Dnr 2018/00161  

Omdisponering av medel till tillagningskök för äldreomsorgen 
(Björkgården kv. Alen) 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att omdisponera medel, 2 900 
tkr från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2567 ”Ombyggnad Björkgårdens kök 
2019”.  

Bakgrund 

Under 2018 fattades beslut kring att tillagningsköket på Björkgården skulle renoveras och 
byggas om för att anpassas till den rådande verksamheten. Ombyggnationen hanteras via 
ett hyresavtal av Arne Lorentzon AB medan köksinredningen upphandlades av kommunen 
via LOU. 

Kommunen mottog två anbud varav ett anbud, från Storköksinnovationer, antogs. 
Kostnaden för alla köksinventarier blev drygt 2 700 tkr. Finansiering för investeringen 
beslutades aldrig. Projektet pågår och vissa tillkommande kostnader är redan identifierade.  
 
Tekniska nämnden har enligt den planeringen som ligger för 2019 i sin investeringsram 
möjlighet  att med viss omprioritering omdisponera 2 900 tkr till projektet.  

Verksamhet Teknik föreslår att omdisponera 2 900 tkr från projekt 2507 ”Övriga 
fastigheter” till projekt 2567 för inköp av köksutrustning till köket på Björkgården.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag § 95/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-05-06, ”Omdisponering av medel för ombyggnation av köket på 
Björkgården”.     

 

Bilaga 1, Omdisponering av medel från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2567 
”Ombyggnad Björkgårdens kök 2019”.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 111 (forts.)                                                  Dnr 2018/00161  

 

Expedierats till: 
Ekonom Elisabeth Westberg 
Fastighetschef Robert Malmgren  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 112                                                   Dnr 2016/00215  

Omdisponering av medel för inköp av klormaskin till badhuset i 
Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att omdisponera medel, 500 tkr 
från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2571 ”Inköp klormaskin till badhuset 
Mariestad 2019”.  

Bakgrund 

Den befintliga klormaskinen (maskin som tillverkar klor för bassängvattnet) i Mariestads 
badhus har det senaste halvåret börjat krångla och kräver nu ett elektrodbyte för fortsatt 
funktion. Ett elektrodbyte beräknas kosta ca 100 tkr kronor i inköp samt ytterligare ca 
10 tkr för installation och kalibrering. 

I samband med att beslut togs gällande en utbyggnad av badhuset konstaterade 
verksamheten att den befintliga klormaskinen hade kapaciteten att kunna hantera 
utökningen av bassängvatten därav ansågs ett byte av klormaskinen inom projektet inte 
nödvändigt. 

Den befintliga klormaskinen är ca 10 år gammal och det finns en osäkerhet kring huruvida 
klormaskinen verkligen kommer kunna hantera utökningen av bassängvatten samt att 
maskinen börjar bli sliten så det kommer inom kort uppstå behov av fler 
underhållsåtgärder och byten av reservdelar. 

Kopplat till ovanstående föreslår Verksamhet Teknik att omdisponera 500 tkr  från projekt 
2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2571 ”Inköp klormaskin till badhuset Mariestad 
2019” för inköp av ny klormaskin till badhuset i Mariestad 

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 96/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-05-06 ” Omdisponering av medel för inköp av klormaskin till badhuset i 
Mariestad”. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 112 (forts.)                                                  Dnr 2016/00215  

 

Bilaga 1, Omdisponering av medel från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2571 
”Inköp klormaskin till badhuset Mariestad 2019”  

 

Expedierats till: 
Ekonom Elisabeth Westberg 
Fastighetschef Robert Malmgren  
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Tekniska nämnden 

Tn § 113                                                   Dnr 2019/00134  

Omdisponering av medel till renovering av café Holmen 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att omdisponera medel, 2 000 
tkr, från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2566 ” Renovering av Café Holmen 
2019”.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik har planerat en ombyggnation/renovering av Café Holmen på 
Karlsholme Folkpark. Arbetet består bland annat av renovering kök, nytt 
ventilationsaggregat, rivning av vägg samt nya ytskikt. 

Medel för ombyggnationen/renoveringen, beräknat till 2 000 tkr, finns för närvarande på 
projekt 2507 ”Övriga fastigheter” och behöver således omdisponeras. 

Verksamhet Teknik föreslår att 2 000 tkr kronor omdisponeras från projekt 2507 ”Övriga 
fastigheter” till projekt 2566 ” Renovering av Café Holmen 2019”.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 97/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-04-09, ” Omdisponering av medel för ombyggnation av Café Holmen”. 

 

Bilaga 1, Omdisponering av medel från projekt från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till 
projekt 2566 ” Renovering av Café Holmen 2019”.  

 

Expedierats till: 
Ekonom Elisabeth Westberg 
Fastighetschef Robert Malmgren  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 114                                                   Dnr 2019/00135  

Omdisponering av medel till renovering av Mariestads ridhus 
(ridhusbotten) 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att omdisponera medel, 280 tkr, 
från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2564 ”Ny ridhusbotten 2019, Mariestads 
Ridklubb”.  

Bakgrund 

Verksamhet Teknik har utfört ett utbyte av ridhusbotten i den stora hallen på Brunnsberg. 
Arbetet bestod i att gräva ur den gamla botten, fylla på med stenmjöl samt lägga in ett nytt 
underlag. 

Kostnaden för den nya ridhusbotten uppgick till 280 tkr och medlen för detta finns för 
närvarande på projekt 2507 ”Övriga fastigheter” och behöver således omdisponeras. 

Verksamhet Teknik föreslår att 280 tkr omdisponeras från projekt 2507 ”Övriga 
fastigheter” till projekt 2564 ”Ny ridhusbotten 2019, Mariestads Ridklubb”.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag § 98/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-04-09,  ”Omdisponering av medel för ny ridhusbotten MRK 2019”. 

Bilaga 1, Omdisponering av medel från projekt från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till 
projekt 2564 ”Ny ridhusbotten 2019, Mariestads Ridklubb”.  

 

Expedierats till: 
Ekonom Elisabeth Westberg 
Fastighetschef Robert Malmgren  
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Tekniska nämnden 

Tn § 115                                                   Dnr 2019/00136  

Omdisponering av medel till renovering av tekniska förrådets kontor 
på Förrådsgatan i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att omdisponera medel, 750 tkr 
från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2569 ” Ombyggnation Förrådsgatan 
2019, Gata/VA”.  

Bakgrund 

Verksamhet Tekniks kontorslokaler på Förrådsgatan för personal på det så kallade 
”gatukontoret” saknar ventilation. Arbetsmiljön har under en lång tid varit undermålig med 
avseende på temperatur och luftkvalité. Verksamhet teknik har projekterat en ny 
ventilationsanläggning som åtgärd på problemet. I samband med installationsprojektet 
kommer en del ytskikt att bytas samt ytterligare arbetsplatser tillskapas.  

 
Medel för ombyggnationen/renoveringen, beräknat till 750 tkr föreslås omdisponeras från 
projekt 2507 ”Övriga fastigheter”.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 99/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-04-09, ”Omdisponering av medel för ombyggnation av förrådets kontor på 
Förrådsgatan i Mariestad”. 

Bilaga 1, Omdisponering av medel från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till projekt 2569 
” Ombyggnation Förrådsgatan 2019, Gata/VA 

Expedierats till: 
Ekonom Elisabeth Westberg 
Fastighetschef Robert Malmgren  
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Tekniska nämnden 

Tn § 116                                                   Dnr 2019/00138  

Omdisponering av medel till förbättrad ventilation i Hova 
kommunhus 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att omdisponera medel, 1 
500 tkr från projekt 98427 ”Reinvesteringar Fastigheter” till projekt 98068 ” Ventilation 
kommunhuset Etapp 1”.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik genomför för närvarande en renovering/ombyggnation av 
ventilationen i kommunhuset i Hova då denna har underkänts vid den obligatoriska 
ventilationskontrollen. Detta har i sin tur resulterat i ett föreläggande från Miljö- och 
byggnadsavdelningen. 

Arbetet innefattar bland annat, förutom konsultarbeten, nya ventilationsaggregat, nya 
elinstallationer och nya rörinstallationer. 

Under arbetets gång har det uppstått utmaningar vad avser brandskyddet, nytt innertak 
samt en ny styrinstallation.  

För att kunna slutföra arbetet så behöver totalt 1 500 tkr omdisponeras till projektet. 

Verksamhet teknik föreslår att 1 500 tkr omdisponeras från projekt 98427 ”Reinvesteringar 
Fastigheter” till projekt 98068 ” Ventilation kommunhuset Etapp 1”.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 100/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-04-09, ” Omdisponering av medel för ombyggnation av ventilation 
kommunhuset Hova Etapp 1”. 

Bilaga 1, Omdisponering av medel från projekt 98427 ”Reinvesteringar Fastigheter” till 
projekt 98068 ” Ventilation kommunhuset Etapp 1”.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 116 (forts.)                                                  Dnr 2019/00138  

 

Expedierats till: 
Ekonom Elisabeth Westberg 
Fastighetschef Robert Malmgren  
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Tekniska nämnden 

Tn § 117                                                   Dnr 2019/00144  

Omdisponering av medel till förbättrad ventilation i Töreboda 
kommunhus 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att omdisponera medel,  
1 700 tkr från projekt 92610 ”Energi, ventilation & styr” till projekt 92516 ” IT-ventilation 
Kommunhus”.  

Bakgrund 

Verksamhet teknik genomför för närvarande en renovering/ombyggnation av 
ventilationen i kommunhuset i Töreboda då denna har underkänts vid den obligatoriska 
ventilationskontrollen. Detta har i sin tur resulterat i ett föreläggande från Miljö- och 
byggnadsavdelningen. 

Arbetet innefattar bland annat, förutom konsultarbeten, nya ventilationsaggregat, nya 
elinstallationer och nya rörinstallationer. 

Under arbetets gång har det tillkommit byggåtgärder för att möjliggöra bland annat nya 
kontorsytor och ett nytt pentry. 

Projektets ursprungliga kostnad var grovt uppskattad och allt eftersom projekteringen har 
pågått har det upptäckts fler brister än vad som från början beräknades. För att kunna 
slutföra arbetet så behöver totalt 1 700 tkr omdisponeras till projektet. 

Verksamhet Teknik föreslår att 1 700 tkr från projekt 92610 ”Energi, ventilation & styr” 
till projekt 92516 ” IT-ventilation Kommunhus”.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 101/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-04-09, ”Omdisponering av medel för ombyggnation av ventilation 
kommunhuset Töreboda”.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 117 (forts.)                                                  Dnr 2019/00144  

 

Expedierats till: 
Ekonom Elisabeth Westberg 
Fastighetschef Robert Malmgren  
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Tekniska nämnden 

Tn § 118                                                   Dnr 2012/00147  

Återrapport åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i Töreboda och 
Gullspång 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och ger verksamhet teknik i uppdrag att göra 
en ny inventering av enkelt avhjälpta hinder i Gullspångs kommun.  

Tekniska nämnden noterar att nämnden enligt tidigare beslut gett uppdrag om inventering 
av enkelt avhjälpta hinder i Töreboda och Mariestads kommuner.  

Bakgrund 

Genomförandet av enkelt avhjälpta hinder på allmän plats enligt framtagna 
genomförandeplaner har pågått under en längre tid. Huvudsakligt fokus har legat på att 
åtgärda trösklar, nivåskillnader, installera dörrautomatiker och hårdgöra markytor.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 102/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren och teknisk chef Michael 
Nordin 2019,-04-29, ”Redovisning enkelt avhjälpta hinder fastighet Töreboda & 
Gullspång”. 

Bilaga 1, Redovisning enkelt avhjälpta hinder fastighet Töreboda & Gullspång.  

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 119                                                   Dnr 2019/00068  

Remiss - Motion om förbättring av kommunens vattenförsörjning 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig enligt följande: 

I nämndens arbete med VA-verksamheten pågår aktiviteter som ska skapa förutsättningar 
för en långsiktigt driftsäker vattenproduktion i linje med den VA-plan som är antagen av 
kommunfullmäktige och som nu är uppe för revidering.  Tekniska nämnden bedömer inte 
att särskilda aktiviteter behöver initieras med anledning av motionen.  

Bakgrund 

Mats Karlsson (MP) har till kommunfullmäktige i Mariestad inkommit med en motion om 
att förbättra kommunens vattenförsörjning. I motionen beskrivs de problem som uppstod 
i och med förra sommarens (år 2018) varma vattentemperatur i Vänern samt den isbildning 
som skapade stillestånd i vattenproduktionen under några timmar i januari 2019. Motionen 
föreslår två huvudsakliga åtgärder för att förebygga problem med vattenförsörjningen. 
 

1. Förflytta vattenintaget till ett djup som är under språngskiktet. Under språngskiktet är 
temperaturen mer eller mindre konstant. 

2. Skaffa reservvatten genom att anlägga en grundvattentäkt.  

 

Kommunfullmäktige har lämnat över motionen till tekniska nämnden för yttrande och 
verksamhet teknik ger följande kommentar och rekommendation. 
 

Gällande vattenintaget 
 

Att flytta vattenintaget till en plats som möjliggör intag på ett djup under språngskiktet 
skulle förbättra förutsättningarna gällande både temperatur och kvalitet vilket skulle skapa 
bättre förutsättningar för dricksvattenproduktionen. Dock är det en väldigt kostsam åtgärd 
då det krävs att vattenintaget placeras utanför Mariestadsfjärden för att uppnå tillräckliga 
djupförhållanden. Tidigare utredningar har visat på kostnader som till dagens kostnadsnivå 
bedöms till omkring 100 mnkr. Lindholmens vattenverk är föremål för utredning och 
åtgärder för att möta framtidens krav på dricksvattenproduktion där även 
klimatanpassningar ska planeras. Denna utredning kommer kunna utgöra underlag för vilka 
strategiska vägval som kommunen har att välja på gällande verkets utveckling. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 119 (forts.)                                                   Dnr 2019/00068  

 
Gällande reservvattentäkt 

Genom åren har kommunen satsat stora pengar på att ska möjligheter till reservvattentäkt 
utan att lyckas. Antagen VA-plan gör gällande att kommunen istället för att skapa en 
reservvattentäkt ska arbeta för att skydda den vattentäkten som finns genom att inrätta 
vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter och åtgärder och på så sätt säkerställa att 
huvudvattentäkten ska vara fungerande över tid. I VA-planen skapas förutsättningar att 
kunna bygga ihop Gullspångs- och Mariestads dricksvattennät vilket skulle skapa 
förutsättningar till att tillfälligt kunna försörja Mariestads kommun med reserv-/nödvatten. 
Verksamhet teknik arbetar även med att skapa hög driftsäkerhet på de prioriterande 
anläggningarna vilket förhoppningsvis ska förebygga större störningar i produktionen. 

 
Med anledning av detta bedömer verksamhet teknik att det inte finns behov av att initiera 
någon särskild utredning med anledning av motionen.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 110/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-05-13,  Yttrande på remiss 
gällande motion om förbättring av kommunens vattenförsörjning.  

 

Remiss – Motion om förbättring av kommunens vattenförsörjning.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 120                                                   Dnr 2019/00101  

Finansieringsförslag för ledningsförläggning av vattenledning mellan 
Askevik och Otterbäcken 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och uppdrar åt verksamhet teknik att mer i 
detalj utreda vilken kapacitet och effekt en vattenledning mellan Askevik och Otterbäcken 
kan ge.  

Bakgrund 

I samband med anläggande av VA-ledningar mellan Sjötorp och Askevik har frågan om att 
bygga ihop vattenledningsnäten mellan Otterbäcken och Askevik aktualiserats med 
anledning av möjligheten att skapa en reserv- / nödvattenförsörjning för de båda 
kommunerna vilket också varit en långsiktig tanke i VA-planen.  
 
På tekniska nämndens sammanträde 19 mars 2019 (Tn § 68/19) gav nämnden verksamhet 
teknik i uppdrag att beräkna kostnaden för anläggande av en vattenledning mellan 
Otterbäcken och Askevik samt ta fram finansieringsförslag för detta för redovisning på 
nämndens sammanträde i maj. Verksamhet teknik har sedan dess arbetat med frågan och 
upprättat en kalkyl för förläggandet. Kalkylen visar att kostnaderna för en sådan 
vattenledning bör hamna mellan 16 – 21 mnkr. I arbetet har ytterligare utmaningar 
framkommit vilket gör att innan beslut om ett genomförande kan fattas bör en mer 
noggrann vattenmodell för de båda kommundelarna tas fram för att kunna konstatera 
vilken effekt och kapacitet ledningen skulle få och hur man kan säkerställa en fullgod 
vattenkvalitet. En sådan utredning kan förslagsvis genomföras under resterande del av år 
2019. Ett genomförande kan tidigast göras under år 2021 efter det att VA-byggnationen i 
Askevik och Moviken är färdigställt. En finansieringsfördelning mellan Mariestads 
kommun och Gullspångs kommun kan inte göras på ett ordentligt sätt förrän kapacitet och 
då även nyttan av ledningen utretts tillfredsställande.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 111/2019.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 120 (forts.)                                                  Dnr 2019/00101  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin  2019-05-13 
”Finansieringsförslag för ledningsförläggning av vattenledning mellan Askevik och 
Otterbäcken”.  

Protokollsutdrag Tn § 68/19.  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Tekniska nämnden 

Tn § 121                                                   Dnr 2018/00412  

Åtgärder med anledning av extrem och långvarig torka och 
brandrisk 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

I samband med förra sommarens extremt långvariga värme och torka tog 
kommunstyrelsen beslut om ett extra sammanträde där man gav kommunchefen fem 
stycken uppdrag där flertalet är kopplade till tekniska nämndens verksamhetsområden. 

Verksamhet teknik har på olika sätt sedan dess arbetat med uppdragen och avrapporterar 
status enligt följande: 

Uppdrag 3 Inventering och utredning om kylaggregat till kommunens verksamhetslokaler 

Verksamhet teknik har tillsammans med sektor utbildning och sektor stöd och omsorg 
arbetat fram en prioriteringslista samt kostnadsbedömt installation av kylaggregat i dessa 
lokaler. Kostnadsbedömningen påvisar väldigt stora kostnader varför kommunstyrelsen 
återremitterat uppdraget för ytterligare prioritering. Den prioritering som verksamhet 
teknik förordar som högst är lokaler inom sektor stöd och omsorg. 

Utöver detta har verksamhet teknik köpt in 40 stycken portabla AC och 40 stycken 
bordsfläktar för eventuellt behov sommaren 2019. 

 
Uppdrag 4 Röjning av sly m.m. kring grillplatser för att minska risk för brandspridning 

Verksamhet teknik har inventerat grillplatser och utfört röjning. Röjning ska vara helt klar 
under maj 2019. Även eldstadens utformning ses över för att minska risken för att eld 
sprider sig. Verksamhet teknik har tillsammans med kommunikationsenheten arbetat med 
att ta fram enhetliga informationsskyltar som ska placeras vid dessa platser. Utöver detta 
har en stor insats gjorts för att röja vegetation på de mest populära badplatserna i 
skärgården. 

 

Uppdrag 5 Ta fram en plan för att kunna försörja djurhållande gårdar med vatten vid 
sinande enskilda brunnar samt ta fram en underhållsplan för branddammar. 

Verksamhet teknik har deltagit i arbetet, som främst drivits av säkerhetssamordnarna, med 
att riskbedöma och planera för eventuell vattenförsörjning till djurhållande gårdar. Planen 
är att djurägaren i så fall får ombesörja transport av vatten i egen regi eller med hjälp av 
entreprenör från kommunens vattentankstation eller på andra utsedda platser. En 
information och rutin förbereds för ett eventuellt behov sommaren 2019. Gällande 
underhållsplan för branddammar så har tekniska nämnden fastställt en sådan.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 121 (forts.)                                                  Dnr 2018/00412  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 112/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-05-13, ”Åtgärder med 
anledning av extrem långvarig torka och brandrisk”. 

 

Protokollsutdrag Ks § 142/18.  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin  
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Tekniska nämnden 

Tn § 122                                                   Dnr 2019/00157  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2020 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Gullspångs kommun justerar 
brukningsavgifterna (§§ 14-17) i kommunens VA-taxa med +3 procent fr. o m 2020-01-01.  

Bakgrund 

De senaste åren har VA-kollektivet haft en ekonomi i balans vilket betyder att VA-
kollektivet finansieras till 100 % av taxans avgifter. Inför år 2019 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 ca 3 % 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 % per år. 

I samband med att reinvesteringsarbete utförs höjs statusen på befintliga anläggningar och 
driftskostnaderna 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. Viss osäkerhet finns kopplat till elmarknaden. 

Med anledning av ovan föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans 
brukningsavgifter med +3,0% 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.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 114/2019.  

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-05-13,  ”Justering av 
avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2020”.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 122 (forts.)                                                  Dnr 2019/00157  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Gullspång  
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Tekniska nämnden 

Tn § 123                                                   Dnr 2019/00158  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda för år 2020 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Töreboda kommun höjer 
Brukningsavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa fr. o m 2020-01-01 med 3,0 % 

Bakgrund 

Under några år har VA-kollektivet i Töreboda kommun haft en ekonomi i balans vilket 
innebär att intäkterna är anpassade efter de driftkostnader som verksamheten har. I den av 
fullmäktige antagna VA-planen beskrivs att ett årligt behov av reinvesteringstakt i befintliga 
anläggningar kräver 11 500 tkr i investeringsbudge. I den plan som ligger för år 2019 
kommer VA-kollektivet ligga på den investeringsnivån precis som i förslag till 
investeringsplan för år 2020 och framåt 

För att finansiera de kapitalkostnader som förnyelsearbetet medför behöver ytterligare 
driftmedel motsvarande 3,0 % tillföras verksamheten vilket även det framgår i antagen VA-
plan. 

De reinvesteringarna som genomförs medför sänkta energikostnader vilket tillsammans 
med effektiviseringar inom organisationen förväntas balansera de andra mer generella 
kostnadsökningarna för personal, material etc. Viss osäkerhet finns kopplat till 
elmarknaden. 

Med anledning av ovan föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans 
brukningsavgifter med +3,0%. 

 

Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en villaägare 
med ungefär 20-25 kronor per månad.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 115/2019.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-21 

Sida 47 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 123 (forts.)                                                  Dnr 2019/00158  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin  2019-05-13, ”Justering av 
avgifterna i VA-taxan i Töreboda för år 2020”.  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Töreboda  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-21 

Sida 48 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 124                                                   Dnr 2019/00159  

Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2020 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun justera 
brukningsavgifterna (§§ 13-14) i kommunens VA-taxa med +4,0 procent fr. o m  
2020-01-01.  

Bakgrund 

Sedan 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 % tillföras verksamheten. 

De reinvesteringarna som genomförs medför sänkta energikostnader vilket tillsammans 
med effektiviseringar inom organisationen förväntas balansera de andra mer generella 
kostnadsökningarna för personal, material etc. Viss osäkerhet finns kopplat till 
elmarknaden.   

De anläggningskostnaderna för byggnation av överföringsledning till områdena Moviken 
och Askevik som får effekt på 2020 års kapitalkostnader  motsvarar ytterligare 1,0 % av de 
driftmedlen VA-kollektivet har. 

Med anledning av ovan föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans 
brukningsavgifter med +4,0% 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.  

Arbetsutskottets förslag 

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

Behandling på sammanträdet 

Göte Andersson (M) tillstyrker tekniske chefens förslag till  beslut att tekniska nämnden 
föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun justera brukningsavgifterna (§§ 13-
14) i kommunens VA-taxa med +4,0 procent fr. o m 2020-01-01.  

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

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 116/2019.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-21 

Sida 49 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 124 (forts.)                                                  Dnr 2019/00159  

 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2019-05-13,  ”Justering av 
avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2020”.  

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-21 

Sida 50 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 125                                                   Dnr 2019/00018  

Anmälan av delegationsbeslut  

  

Tekniska nämndens beslut 

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 

 

 Bostadsanpassningsbidrag för perioden april 2019 

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-21 

Sida 51 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 126                                                   Dnr 2019/00076  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll  

  

Tekniska nämndens beslut 

Arbetsutskottets protokoll från den 14 maj 2019 anmäls och läggs till handlingarna.  

 

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-21 

Sida 52 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 127                                                   Dnr 2019/00019  

Aktuell information och frågor  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tar upp följande aktuell information och frågor vid dagens 
sammanträde: 

Studiebesök för tekniska nämnden i juni 

Tekniske chefen informerar om studiebesök i Töreboda i samband med tekniska 
nämndens sammanträde i juni. Inbjudan kommer att skickas till alla ledamöter och 
ersättare.  

Handlingsplan för ekonomisk prognos tertial 1 

Tekniske chefen informerar att kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutat att 
kalla presidiet i tekniska nämnden för att beskriva de åtgärder nämnden ska vidta för att 
uppnå en budget i balans för innevarande år i form av åtgärdsplan och handlingsplan med 
anledning av underskott i prognos för tertial 1 2019. 

 

Medborgarförslag om att sätta upp en vippfyr i hamnområdet 

Björn Nilsson (S) frågar om medborgarförslag om att sätta upp en vippfyr i hamnområdet 
som inlämnats till kommunen. Tekniske chefen besvarar frågan.  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2019-05-21 

Sida 53 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 128                                                   Dnr 2019/00017  

Uppdrag till tekniske chefen 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till tekniske chefen vid dagens sammanträde: 

Åtgärdsplan och handlingsplan tertial 1 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger tekniska nämnden tekniske chefen i 
uppdrag att upprätta en åtgärdsplan med anledning av prognostiserat underskott i 
driftbudget för tertial 1 2019, Mariestads kommun 

Borttagande av trädäck på Göta Holme 

Efter yrkande från Eric Mellberg (M) ger tekniska nämnden tekniske chefen i uppdrag att 
utreda anledningen till att trädäcket på Göta Holme togs bort.  

  

 

 

  

 


