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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, 18 december 2018, kl 14.00 – 16.55 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)  Ordförande 

Sven-Inge Eriksson (KD)  1:e vice ordförande 
Gunnar Bohlin (M)  Ledamot 
Anders Bredelius (M)  Ledamot 
Torbjörn Jansson (C)  Ledamot 
Sune Jansson (C)  Ledamot 
Sven  Olsson (C)  Ledamot 
Lillemor Ågren (S)  Ledamot 
Johan Jacobsson (S)  Ledamot 
Magnus Dimberg (M)  Tjänstgörande ersättare 
Göran Hellström (L)  Tjänstgörande ersättare 
Nils Farken (S)  Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Amanda Haglind Enhetschef VA § 221 
Hanna Lamberg Gatuchef § 224-226 
Robert Malmgren Fastighetschef § 228-230 
Elisabeth Westberg Verksamhetsekonom § 231-235 
Irina Kitaeva  Upphandlare § 238 
Michael Nordin  Teknisk chef 
Ewa Sallova  Sekreterare 

Justerare Anders Bredelius 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 220-242 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Anders Bredelius  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2018-12-18 

Anslagsdatum 2018-12-21 Anslaget tas ner 2019-01-14 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämnden 

Tn § 220                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 221                                                   Dnr 2018/00052  

Projekt-byggnation av VA i Nolhagen, Mariestads kommun 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att 

1. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om tillägg till verksamhetsområde för den 
allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun i enlighet med dokumentet 
Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Nolhagen, Mariestads kommun. 

2. Bevilja verksamhet teknik igångsättningstillstånd för att anlägga ledningsförläggning för 
vatten och spillvatten till fastigheterna Nolhagen 2:1, 2:4, 2:5, 2:6, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 
2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:27, 2:28. 

3. Finansiering sker genom att ytterligare 6 000 000 kronor tilldelas projektet (projekt 
1763 VA-byggnation Nolhagen) genom omdisponering från projekt 1751 i 2019 års 
investeringsbudget.  

Bakgrund 

Mariestads kommun antog i december 2016 VA-plan 2016-2026 som bland annat ger 
riktningen för hur kommunens allmänna VA-anläggning ska utvecklas. Enligt VA-planen 
ska fastigheterna i området som kallas Nolhagen förses med kommunala VA-tjänster för 
vatten och spillvatten under 2018-2019. Skäl till bedömningen att området behöver ingå i 
kommunens verksamhetsområde presenteras i underlaget Behovsbedömning kommunalt 
VA Nolhagen Mariestad. 

Teknik 

Verksamhet teknik har utrett möjligheterna att anlägga ledningsnät för vatten och 
spillvatten delvis genom ett ledningsnät som bygger på självfallsledningar för 
spillvattentransporten och delvis en lösning som bygger på att varje fastighet förses med en 
villapumpstation, ett så kallat LTA-system (lätt trycksatt avlopp). Det är mer ekonomiskt 
effektivt att välja ett LTA-system framför ett självfallssystem i området. VA-huvudmannen 
ska välja den teknik som medför att kommunens skyldighet kan uppfyllas utan att det 
uppstår onödiga kostnader för VA-kollektivet. Därför förordas att spillvattenfrågan löses 
med LTA-system. 

Finansiering 

I tabellen nedan redovisas behovet av investeringsmedel. Verksamhet teknik blev tidigare 
under året tilldelade 200 000 kr för att projektera området. Av dessa har 55 000 kr 
upparbetats, verksamhet teknik önskar föra över resterande medel till 2019 för att fortsätta 
arbetet i projektet.  I kommunens investeringsbudget finns medel avsatta för nya VA-
verksamhetsområden i projekt 1751. Verksamhet teknik föreslår att omdisponering av 
ytterligare 6 000 000 kr till projektet.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 221 (forts.)                                                  Dnr 2018/00052  

Kapitalkostnaderna som uppstår i och med ett genomförande bekostas av VA-kollektivet 
genom brukningsavgifterna i VA-taxan. Innan projektet tas in i ett genomförande behöver 
kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområde för området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Projekt-byggnation av VA i Nolhagen, Mariestads kommun”.  

 

VA-plan 2016-2026. 
   

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Nolhagen, Mariestads kommun  
  

Behovsbedömning kommunalt VA Nolhagen Mariestad.  

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
Enhetschef VA Amanda Haglind  

 

Post Kostnad [tkr] 

Anläggande 4 060 

Projektering 170 

Interna kostnader 200  

Lantmäterikostnader, strandskydd och markersättning 180  

Kostnad risk för berg 1 450 

Eventuella kostnader för ersättning av befintliga 
anläggningar  

100 

Total kostnad för projektet 6 160 

Tidigare tilldelade medel -200  

Behov av ytterligare medel 5 960 

Intäkter i form av anläggningsavgifter -2 460 
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Tekniska nämnden 

Tn § 222                                                   Dnr 2018/00284  

Återstående omdisponering för gestaltning för parkområdet på 
Karlsholme 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden omdisponerar 2 000 tkr från ”projekt 2500 Gator (ram)” till projekt 
2098 ”Gestaltning av parkområdet på Karlsholme. 

Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad gav den 30 augusti 2017 kommunchefen i 
uppdrag att ta fram ett gestaltningsförslag för parkområdet på Karlsholme. 

På sammanträdet den 15 maj (Ks § 87/2018) beslutade kommunstyrelsen att gå vidare med 
gestaltningsalternativ 3. Kommunstyrelsen beslutade även att tekniska nämnden får i 
uppdrag att genomföra gestaltningen under år 2018/2019 och att gestaltningen finansieras 
genom omdisponeringar inom tekniska nämndens investeringsbudget år 2018. 

Gestaltningsprogrammet var kalkylerat till ca 3 570 tkr.  

Tekniska nämnden beslutade på sammanträdet 2018-06-19 att i ett första läge omdisponera 
2 000 tkr till projektet för att komma igång med delar av genomförandet för att i slutet av 
året se ett säkrare utrymme i investeringsbudgeten att omdisponera resterande medel från. 

Verksamhet teknik har under sensommaren/hösten projekterat stora delar av projektet och 
även kostnadsberäknat de ingående delarna i projektet. Verksamhet teknik har även 
påbörjat genomförandet av de mest prioriterade delarna, bland annat parkeringen ut mot 
Nygatan. 

Den kostnadsberäkning som verksamhet teknik gjort påvisar att projektet i sin helhet 
bedöms kosta ca 5 100 tkr vilket är ca 1 500 tkr mer än vad som påvisades i 
kommunstyrelsens beställning och beslut. De stora skillnaderna i kalkylen ligger i 
anläggandet av gradänger vid utescenen och de båda parkeringsplatserna samt att kostnader 
för utfört arbete generellt varit för lågt tilltagna i första läget. 

Verksamhet teknik har skapat ett utrymme möjligt att omdisponera till projektet i 2018 års 
investeringsbudget om 2 000 tkr från gatuavdelningens ”gaturam”, projekt 2500 vilka 
föreslås tilldelas projektet. Därefter har projektet en total budget om 4 000 tkr vilket inte är 
tillräckligt för att slutföra projektet i enlighet med upprättat gestaltningsförslag. 
Verksamhet teknik föreslår att en prioritering inom gestaltningsförslaget görs tillsammans 
med Planenheten för att nå en totalkostnad för projektet motsvarande 4 000 tkr och att ett 
godkännande fås från Kommunstyrelsen om förändringen.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 222 (forts.)                                                  Dnr 2018/00284  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Antagandehandling. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Johanna Karlsson och teknisk chef Michael 
Nordin ”Återstående omdisponering för parkområdet på Karlsholme”  

 

Expedierats till: 
Projektledare Johanna Karlsson 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 223                                                   Dnr 2018/00176  

Omdisponering investeringsmedel VA, ledningsnät Mariestad 
2018 (VA-sanering Dalvägen) 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden omdisponerar 5 000 tkr från 2019-års VA-investeringsram för 
ledningsnät (projekt 1701) till första etappen av projekt ”VA-sanering Dalvägen”  

Bakgrund 

Dalvägen har ett ledningsnät där spillvattenledningarna har stora inläckage. Det har också 
varit flertalet avloppsstopp på sträckan vilket innebär extra driftinsatser både för 
driftstörningarna i sig men också för att förebygga dem genom underhållsspolning. Även 
dricksvattenledningen som är av gjutjärn på sträckan har varit drabbad av flertalet 
vattenläckor de senaste åren vilket talar för att vattenledningens skick är påtagligt dåligt. 
Däremot är dagvattenledningarna som är förlagda vid ett senare tillfälle i andra sidan av 
gatan i bra skick och kommer inte att ingå i saneringsprojektet. 

 
Flera ledningar är i dagsläget förlagda i tomtmark vilket kommer att rättas till och nya 
anslutningspunkter upprättas. Projektet är i projekteringsfasen och någon färdig 
kostnadskalkyl kan inte redovisas dock bedöms hela projektet uppgå till ca 7-10 mnkr. 
Eftersom projektet planeras genomföras i egen regi behöver projektet starta efter årsskiftet 
för att inte åsamka stilleståndstid på resurser. Verksamhet teknik föreslår därför att 5 000 
tkr tilldelas projektet som en delfinansiering där medel omdisponeras från 2019 års VA-
investeringsram för förnyelse av ledningsnät, projekt 1701.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Omdisponering 
investeringsmedel VA, ledningsnät Mariestad 2018 (VA-sanering Dalvägen)”  

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

Tn § 224                                                   Dnr 2017/00516  

Redovisning av utförda åtgärder i trafiksäkerhetsprogram för 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av redovisningen av genomförda åtgärder 2018 samt 
förslag på åtgärder för 2019 

Bakgrund 

2017/2018 antogs ett ”Trafiksäkerhetsprogram För Mariestad, Töreboda och Gullspång” 
samt åtgärdsplaner för trafiksäkerhetsarbetet inom respektive kommun. 

Åtgärdsplanerna ska tydligt visa på kommunens ambition att bygga ett attraktivt och säkert 
samhälle. Då vårt samhälle hela tiden utvecklas kommer ändringar i form av nya objekt 
samt eventuellt borttagande av objekt att ske då förutsättningar förändras och nya behov 
uppstår och andra behov upphör.  

Vid antagandet av åtgärdsplanerna beslutades även att de ska vara uppdaterade utifrån 
rådande förhållande och att des årligen ska redovisas till tekniska nämnden. 

Under 2018 har bland annat följande projekt genomförts med ökad trafiksäkerhet och 
tillgänglighet för medborgarna:  

Mariestad: 

 Gång- och cykelväg längs Mariagatan, Kolarbacksvägen, Leverstadsvägen och 
Marieforsleden 

 Belysning längs gång- och cykelvägen till Ekuddenbadet samt mellan Radbyn och 
Västra vägen 

 Trafiksäkra GCM-passager på Marieforsleden vid Kungsgårdsvägen, 
Leksbergsvägen/Lugnåsvägen, Östra Järnvägsgatan (vid Viktoriagatan) 

 Hastighetsöversyn vid skolor/förskolor 
 

Töreboda: 

 Centrumgestaltning Töreboda, gång- och cykelväg längs Östra Torggatan 

 Gång- och cykelväg längs Stora Bergsgatan 

 Trafiksäker passage/korsning Storgatan/Börstorpsgatan 

 Gång- och cykelväg samt trafiksäkra passager vid Moholms skola 

 Hastighetsöversyn vid skolor/förskolor 
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Tekniska nämnden 

Tn § 224 (forts.)                                                  Dnr 2017/00516  

Gullspång: 

 Omgestaltning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Gullspångs torg inkl. Bankgatan 

 Hastighetsdämpande åtgärder i Skagersvik 

 Hastighetsöversyn vid skolor/förskolor 

 

Fullständig redovisning av projekt 2018 samt kommande projekt till 2019 och framåt finns 
i uppdaterad version av åtgärdsplanerna.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Åtgärdsplaner trafiksäkerhet MTG, uppdaterad 2018.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg ”Redovisning av utförda åtgärder i 
trafiksäkerhetsprogram för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner”.  

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 225                                                   Dnr 2017/00483  

Inventering av enkelt avhjälpta hinder i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Godkänna informationen om ”Genomförandeplan för enkelt avhjälpta hinder på 
allmän plats i Töreboda kommun, etapp 2”.  

2. Verksamhet teknik ska fortsätta med genomförandet av åtgärder enligt planen inom 
ramen för investeringsmedel avsatt för HIN-åtgärder.  

Bakgrund 

2009 påbörjade Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetet med att inventera publika lokaler 
och allmänna platser såsom gator, torg för att uppmärksamma vilka enkelt avhjälpta hinder 
som behöver undanröjas. Resultatet sammanställdes i två ”Handlingsplaner för HIN, 
åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och i publika lokaler” som antogs av 
tekniska nämnden våren 2012.  

Under de senaste åren har de flesta åtgärder som ligger inom gatuavdelningens 
ansvarsområde (enkelt avhjälpta hinder på allmän plats) genomförts enligt planen. I 
oktober 2017 gav tekniska nämnden verksamhet teknik i uppdrag att genomföra ytterligare 
inventering i Töreboda kommun. 

Gatuavdelningen har under november 2018 genomfört en ny inventering i Töreboda för 
att identifiera ytterligare enkelt avhjälpta hinder. Det område som tidigare utreddes har 
utökats för att täcka in ett större område och fler stråk som leder till målpunkter så som 
station, vårdcentral/Björkängsgården, kyrkan, simhallen mm. Den nya inventeringen och 
förslag på åtgärder har sammanställts i dokumentet ”Genomförandeplan för enkelt 
avhjälpta hinder på allmän plats i Töreboda, etapp 2”.  

Genomförandet av åtgärderna enligt planen sker årsvis i den omfattning som 
investeringsmedel finns tillgängliga. Prioritering har gjorts utifrån att platser som helt 
saknar åtgärd har prio 1 och platser där befintliga åtgärder behöver förbättras har prio 2.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 225 (forts.)                                                  Dnr 2017/00483  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg ”Inventering av enkelt avhjälpta 
hinder i Töreboda”.  

 

Genomförandeplan för HIN, etapp 2 

 

Expedierats till: 
Gatuchef Hanna Lamberg 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 226                                                   Dnr 2018/00530  

Remiss - medborgarförslag om upphöjd gång- cykelöverfart 
utmed Järnvägsgatan över Bruksgatan i Töreboda 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämndens föreslår Utvecklingsutskottet att medborgarförslaget avslås med 
hänvisning till att färjan Lina/bron över Göta kanal kommer att flyttas.  

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit till Töreboda kommun med önskemål om upphöjd 
gång- och cykelöverfart utmed Järnvägsgatan över Bruksgatan. Förslaget ska bidraga till 
ökad trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter som ska ta sig till och från färjan Lina 
utmed Järnvägsgatan. 

Utvecklingsutskottet i Töreboda har skickat förslaget till Tekniska nämnden för utredning 
och yttrande.  

Järnvägsgatan är en återvändsgata från väg 200 med destination stationshuset. 
Järnvägsgatan knyter även samman Töreboda centrum med Göta kanal och färjan Lina 
(sommartid)/bron till östra delarna av Töreboda. 

Sedan en tid planeras det för en ny gång- och cykelbro över kanalen vid stationshuset och i 
samband med det flyttas även färjan Lina dit. När detta är genomfört bedöms flödet av 
framförallt oskyddade trafikanter att minska väsentligt på Järnvägsgatan. Utifrån den nya 
placeringen av bron/färjan bedöms behovet av en gång- och cykelväg samt upphöjd 
passage över Bruksgatan vara mycket liten eftersom cykeltrafiken kommer hänvisas via 
gång- och cykelvägen från stationshuset mot Resecentrum under järnvägen. 

Med anledning av ovanstående bedömer verksamhet teknik att det inte finns något behov 
av en upphöjd passage på Järnvägsgatan vid Bruksgatan. Verksamhet teknik föreslår därför 
att medborgarförslaget avslås.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Remiss - medborgarförslag om upphöjd gång- cykelöverfart utmed Järnvägsgatan över 
Bruksgatan i Töreboda. ¨ 
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Tekniska nämnden 

Tn § 226 (forts.)                                                  Dnr 2018/00530  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg ”Remiss - medborgarförslag om 
upphöjd gång- cykelöverfart utmed Järnvägsgatan över Bruksgatan i Töreboda”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 227                                                   Dnr 2016/00102  

Överklagande av tillståndsbeslut för Mariestads 
avloppsreningsverk 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen och överlämnar ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott i Mariestad för beslut.   

Bakgrund 

Den 1 februari 2017 lämnade Mariestads kommun in ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken för Mariestads avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät. Den 15 
november 2018 kom tillståndsbeslutet från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. 

VA-avdelningen bedömer att det finns delar i Miljöprövningsdelegationens beslut som bör 
överklagas. Den främsta orsaken är att det lämnade tillståndet är tidsbegränsat och upphör 
att gälla 31 december 2038. Det innebär att Mariestads reningsverk kommer att stå utan 
tillstånd om inte ett nytt tillstånd har sökts och erhållits före denna tidpunkt. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv behöver det också kunna säkerställas att verksamheten får finnas 
kvar på platsen för att planerade investeringar i anläggningen ska kunna genomföras. 

Tillståndsbeslutet omfattar också exakta koordinater för en ny utsläppspunkt för utsläpp av 
renat avloppsvatten från reningsverket. En eventuell ny utsläppspunkt är dock något som 
VA-avdelningen bedömer behöver utredas ytterligare. 

I övrigt omfattar tillståndet villkor som i vissa delar bedöms vara oprecisa, ej möjliga att 
efterleva, orimliga eller medföra dubbelreglering tillsammans med annan lagstiftning. 

Enligt föreslagen överklagan ansöker kommunen om anstånd att inkomma med en 
precisering klagan och utveckling av grunderna till den 1 maj 2019. Detta är för att det ska 
finnas tillräckligt med tid för att utföra erforderliga utredningar som ska ligga till grund för 
utvecklingen av överklagan. 

Överklagan av tillståndsbeslutet prövas av Mark- och miljödomstolen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör VA Johanna Klingborn och teknisk chef 
Michael Nordin ”Överklagan av tillståndsbeslut för Mariestads avloppsreningsverk” 

Tillstånd till avloppsreningsanläggning i Mariestads kommun. Miljöprövningsdelegationen 
2018-11-15 

Förslag till överklagan av tillståndsbeslutet.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Mariestad     



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

Sida 16 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 228                                                   Dnr 2018/00572  

Parkering vid Björkgården i Mariestad 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Efter yrkande från Björn Nilsson (S) gav tekniska nämnden verksamhet teknik i uppdrag 
att redovisa tilltänkt parkering i anslutning till Björkgården. 

Parkering för besökande och anställda i området kring det nybyggda boendet vid Alen 
samt Björkgården är omhändertaget inom det pågående projektet. Totalt kommer det att 
anläggas 17 st parkeringar för de anställda och 11 st parkeringsplatser för besökanden. 
Placeringen av parkeringarna framgår av bilaga 1.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 219/2018.  

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ”Parkering vid Björkgården i 
Mariestad”. 

Bilaga 1, ”Situationsplan Alen 4”.  

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren  
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Tekniska nämnden 

Tn § 229                                                   Dnr 2017/00477  

Brister i skolverksamhetens lokaler i Töreboda (sim- och 
idrottshallen, Älgarås servicehus, Kornknarrens förskola, 
toaletter i Moholm) 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner information samt översänder den till Utbildnings- och 
kulturutskottet i Töreboda.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden har fått i uppgift av Utbildnings- och kulturutskottet i Töreboda att 
uppmärksamma brister i skolverksamhetens lokaler i Töreboda. 

De brister som påtalats är dålig avrinning till golvbrunnar i sim- och idrottshallen, justering 
av värmen i Älgarås servicehus, ventilation i Kornknarren samt avsaknad av varmvatten 
och tillräckliga insynsskydd på toaletter i Moholm. 

Gällande den dåliga avrinningen till golvbrunnar så är fastighetsavdelningen medvetna om 
problematiken men avser inte utföra någon åtgärd i nuläget då detta skulle kräva en 
omläggning av befintligt kakelgolv. Detta är sedan tidigare kommunicerat till 
verksamheten. 

Gällande justering av värmen i Älgarås servicehus så är detta åtgärdat genom byte av 
termostater till de befintliga elementen. 

Gällande ventilationen i Kornknarren så är detta utrett och denna utredning har resulterat i 
att den befintliga förskolan kommer att utrymmas och ersättas av temporära moduler. 

Avsaknaden av varmvatten i Moholms skola är åtgärdat genom byte av cirkulationspump 
samt att insynsskydden till toaletterna har förbättrats.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Uku § 89/2017.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 229 (forts.)                                                  Dnr 2017/00477  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ”Brister i skolverksamhetens 
lokaler i Töreboda (sim- och idrottshallen, Älgarås servicehus, Kornknarrens förskola, 
toaletter i Moholm)”.  

 

Expedierats till: 
Utbildnings- och kulturutskottet i Töreboda  
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Tekniska nämnden 

Tn § 230                                                   Dnr 2018/00226  

Omdisponering av investeringsmedel inom EPC 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera bidragsmedel från Boverket gällande ”projekt 
2523 EPC Tunaholmsskolan” enligt följande: 

 1 100 tkr till ”projekt 2522 Riktat fastighetsunderhåll Tunaholmsskolan”. 

 1 850 tkr till ”projekt 2549 Riktat fastighetsunderhåll Tidavads skola”. 

Tekniska nämnden beslutar också att redan tilldelade bidragsmedel om ca 900 tkr till 
Tidavads skola nyttjas i projektet.  

Bakgrund 

På Tunaholmsskolan har fastighetsavdelningen genomfört projekt som innefattar EPC-
åtgärder samt riktat underhåll. Det riktade underhållet har blivit dyrare än beräknat kopplat 
till åtgärder såsom asbestsanering, ny planlösning efter önskemål från verksamheten, 
tillkommande brandåtgärder och dyrare takbyten. Dock har EPC-åtgärderna blivit billigare 
än beräknat och detta uppväger de ökade kostnaderna till del men projektet behöver 
fortfarande tillföras 1 100 tkr. 

Arbetet med Tidavads skola påbörjades under 2017 men då med en begränsad budget på 
grund av att de tilldelade medlen inte räckte till. Den begränsade budgeten avsågs då att 
lösas genom att lägga till aktuella bidrag för projektet till budgeten om ca 900 tkr. Dock har 
även det riktade underhållet på Tidavads skola varit mer omfattande än beräknad vilket 
medför behovet av en omdisponering om ytterligare 1 850 tkr utöver de 900 tkr. Detta 
innebär en total utökning om 2 750 tkr. 

Samtliga bidrag förutom ett har inkommit till kommunen. Det kvarvarande bidraget gäller 
Tunaholmsskolan och beräknas bli totalt 3 790 tkr. Dessa bidragsmedel kan fördelas ut för 
att täcka de ökade kostnaderna enligt följande: 
 

 Tillföra 1 100 tkr till projekt 2522 Riktat fastighetsunderhåll Tunaholmsskolan. 

 Tillföra 1 850 tkr från bidragsmedel Tunaholmsskolan samt nyttja redan tilldelade 
bidragsmedel om ca 900 tkr. 
 

Kvarvarande bidragsmedel gällande Tunaholmsskolan om 840 tkr lämnas orörda.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 230 (forts.)                                                  Dnr 2018/00226  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ”Omdisponering av 
investeringsmedel inom EPC”.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Fastighetschef Robert Malmgren  
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Tekniska nämnden 

Tn § 231                                                   Dnr 2018/00596  

Information om budgetprocess för budget 2020 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande budgetprocess för budget 2020.  

Bakgrund 

Ett ärende ligger för beslut i kommunfullmäktige avseende policy för verksamhet- och 
ekonomistyrning i Mariestads kommun. I policyn finns bl.a. beskrivet planeringsprocessen 
för ekonomi och verksamhet som innehåller processer som: 

 Omvärldsanalys 

 Investeringsprocessen 

 Kommunövergripande mål- och budgetprocess 

 Nämndens mål- och budgetprocess 

 Uppföljning och analys 

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin 2018-12-06 ” Information om budgetprocess för budget 2020”.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 232                                                   Dnr 2018/00098  

Fördelning av rambudgeten för år 2019 avseende verksamhet 
teknik i Mariestads kommun  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2019 avseende verksamhet teknik i 
Mariestads kommun i enlighet med upprättat förslag.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2019 avseende 
verksamhet teknik i Mariestads kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2019 avseende verksamhet teknik i Mariestads 
kommun.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Fördelning av rambudgeten för år 2019 avseende verksamhet teknik i 
Mariestads kommun”.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 233                                                   Dnr 2018/00099  

Fördelning av rambudgeten för år 2019 avseende verksamhet 
teknik i Töreboda kommun  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2019 avseende verksamhet teknik i Töreboda 
kommun i enlighet med upprättat förslag.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2019 avseende 
verksamhet teknik i Töreboda kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2019 avseende verksamhet teknik i Töreboda 
kommun.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Fördelning av rambudgeten för år 2019 avseende verksamhet teknik i 
Töreboda kommun”.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 234                                                   Dnr 2018/00100  

Fördelning av rambudgeten för år 2019 avseende verksamhet 
teknik i Gullspångs kommun  

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2019 avseende verksamhet teknik i 
Gullspångs kommun i enlighet med upprättat förslag.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelning av rambudget för år 2019 avseende 
verksamhet teknik i Gullspångs kommun.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2019 avseende verksamhet teknik i Gullspångs 
kommun.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef 
Michael Nordin ”Fördelning av rambudgeten för år 2019 avseende verksamhet teknik i 
Gullspångs kommun”.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg  
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Tekniska nämnden 

Tn § 235                                                   Dnr 2018/00599  

Fördelning av investeringsmedel för tekniska nämnden i 
Gullspång år 2019 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår följande investeringsplan och ber om kommunstyrelsens 
godkännande att fördela investeringsramen om 4 000 tkr för år 2019 enligt följande 
inriktning: 

 Reinvesteringar fastigheter – 2 000 tkr 

 Reinvestering gator – 1 500 tkr 

 Trafiksäkerhetsåtgärder – 200 tkr 

 Utveckling lekplatser och grönområden – 300 tkr 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Gullspång har tilldelat tekniska nämnden (exkl. VA) 4 000 tkr i 
investeringsbudget för 2019. Verksamhet teknik har tillsammans prioriterat bland det totala 
investeringsbehovet och föreslår att medlen fördelas enligt följande: 
 

 Ram för Reinvestering fastigheter, 2 000 tkr. 

 Ram för Reinvestering gator inklusive gatubelysning, 1 500 tkr. Där 
beläggningsprogram utgör prioriteringar. Utvalda insatser på 
gatubelysningsanläggningen för att minska större driftutgifter.  

 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 200 tkr, där plan för trafiksäkerhetsåtgärder utgör 
underlag för prioriteringar.  

 Utveckling lekplatser och grönområden, 300 tkr, där upprustning av allmänna ytor 
prioriteras tillsammans med planerings och gestaltningsansvariga i kommunen. 
 

Verksamhet teknik följer upp åtgärder där man i anspråkstar investeringsmedel under 
specifika projekt som redovisas för Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen i samband 
med prognosrapportering.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 235 (forts.)                                                  Dnr 2018/00599  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg, fastighetschef Robert Malmgren 
och teknisk chef Michael Nordin ”Fördelning av investeringsmedel i Gullspångs kommun 
år 2019”.  

 

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Gullspång  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 236                                                   Dnr 2018/00597  

Internkontrollplan för tekniska nämnden 2019 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta upprättat förslag till internkontrollplan 2019 med 
komplettering att kontrollpunkt 4 ”Fakturor betalas i tid” kompletteras med uppföljning av 
avtalstrohet och att rätt belopp fakturerats.    

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. 

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

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. 

4. Kontroll av fakturor betalas i tid, uppföljning av avtalstrohet och att rätt belopp 
fakturerats.  
Att tekniska nämnden betalar leverantörsfakturor i tid. Tidigare uppföljning har visat att förbättring 
behöver ske och under år 2018 har så också skett. Internkontrollpunkten finns kvar för att se så att 
fortsatt förbättring sker och att inarbetade förbättringar ger uthållig förbättring.  
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Tekniska nämnden 

Tn § 236 (forts.)                                                  Dnr 2018/00597  
 

5. Kontroll av att verksamhet tekniks projekt följer projektmodellen 

I samband med prognostillfällen kontrollera att projekten har en beställning, projektledare, styrgrupp 
och en upprättad kommunikationsplan.     

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut tillägget att kontrollpunkt 4 
”Fakturor betalas i tid” kompletteras med uppföljning av avtalstrohet och att rätt 
belopp fakturerats.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tillstyrker arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att 
kontrollpunkt 4 ”Fakturor betalas i tid” kompletteras med uppföljning av avtalstrohet och 
att rätt belopp fakturerats.  

Nils Farken (S), Lillemor Ågren (S), Anders Bredelius (M), Magnus Dimberg (M) och 
Göran Hellström (L) tillstyrker Erikssons (KD) yrkande.  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Förslag till Internkontrollplan för tekniska nämnden 2019, rev 2018-12-17        

 
Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Internkontrollplan för tekniska 
nämnden 2019”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  
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Tekniska nämnden 

Tn § 237                                                   Dnr 2017/00513  

Inköp av vassröjningsbåt 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och avslutar uppdraget.  

Bakgrund 

På tekniska nämnden sammanträde 2017-11-14 gav nämnden verksamhet efter yrkande 
från Lars Göran Kvist (S) verksamhet teknik i uppdrag att utreda kostnad och möjlighet att 
inköpa en vassröjningsbåt till verksamheten. 

Verksamhet teknik har berett ärendet genom att sondera marknaden och skaffat sig 
kunskap om vassröjningsutrustning. Resultatet av detta är att verksamhet teknik anser att 
den mest lämpliga utrustningen för vassröjning i kommunal regi är en amfibisk 
redskapsbärare då denna utrustning är mer flexibel och minst personalkrävande än andra 
typer av utrustningar. 

Vid en nyanskaffning skulle en amfibisk redskapsbärare med komplett utrustning kosta ca 
1 000 tkr i investeringsutgift. Lämplig avskrivningstid för utrustningen bedöms till 10 år 
vilket skulle ge en kapitalkostnad om ca 100-125 tkr per år. Tillkommer gör kostnad för 
förare vilket varierar utifrån mängden vassröjning. För att göra någon form av jämförelse 
så bedöms en veckas arbetstid kosta ca 16 tkr. 

Tidigare köpt tjänst för vassröjningsinsatser ligger på drygt 50 tkr per vecka 
(kapacitetsjämförbart) vilket innebär att kommunen i egen regi behöver belägga vassröjaren 
ca 4 veckor per år för att uppnå ”breakeven” jämfört med köp av tjänst.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 232/2017.  
 
Broschyr Truxor. 
 
Broschyr bryggor och flottar. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

Sida 30 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 237 (forts.)                                                  Dnr 2017/00513  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av samordnare Peter Lidenfors och teknisk chef Michael Nordin 
”Inköp av vassröjningsbåt ”.  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

Sida 31 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 238                                                   Dnr 2018/00613  

Antagande av entreprenör och finansiering av nytt slamtorn 
Töreboda reningsverk 

  

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden antar anbudsgivare nr.1 i upphandlingen gällande ny torrslamsilo till 
Töreboda reningsverk. 

 

2. Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 1 500 tkr från 2018 års VA-
investeringsram (projekt 92201) till projekt 92208 ”Nytt slamtorn Töreboda ARV” för 
att delfinansiera projektet. Resterande finansiering kommer att omdisponeras från 2019 
års VA-investeringsram senare då fullständig kalkyl för projektet finns upprättad.  

Bakgrund 

Under år 2017 upptäcktes åldersdefekter på torrslamsilon vid Töreboda reningsverk som 
senare utreddes för att bestämma omfattningen av. Utredningen påvisade att slamtornet i 
närtid behöver bytas. Verksamhet teknik har genomfört en offentlig upphandling vilket 
resulterat i att ”anbudsgivare nr. 1” enligt upphandlingskriterierna har vunnit 
upphandlingen. 

Verksamhet teknik rekommenderar att nämnden att delfinansiera investeringsprojektet 
med medel anslagna för 2018 års VA-investeringsram då utrymme finns kvar i budget.  

Underlag för beslut 

Utvärdering upphandling.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ””Upphandling och finansiering 
av nytt slamtorn Töreboda reningsverk”  

Expedierats till: 
Upphandlare Irina Kitaeva 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Teknisk chef Michael Nordin     



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

Sida 32 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 239                                                   Dnr 2018/00017  

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

  

Tekniska nämndens beslut 

Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: 

 

 Beviljade bostadsanpassningsbidrag perioden november 2018 

 Permanenta lokala trafikföreskrifter i Mariestads kommun perioden november 2018.  

 Upphävande av lokala trafikföreskrifter i Mariestads kommun perioden november 
2018.       

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

Sida 33 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 240                                                   Dnr 2018/00023  

Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2018 

  

Tekniska nämndens beslut 

Arbetsutskottets protokoll från den 5 och 11 december 2018 anmäls och läggs till 
handlingarna.       

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

Sida 34 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 241                                                   Dnr 2018/00026  

Aktuell information och frågor 

  

Tekniska nämndens beslut 

Slam från trekammarbrunnar 

Sven Olsson (C) frågar om hantering av slam från trekammarbrunnar. Tekniske 
chefen besvarar frågan.  

 
Gång- och cykelbro över Göta kanal i Töreboda 

Sven Olsson (C) frågar om projektet gång- och cykelbro över Göta kanal i Töreboda. 
Tekniske chefen besvarar frågan.  
 

Översyn av asfalt i Gårdsjö 

Gunnar Bohlin (M) ställer fråga om återställande av asfalt i Gårdsjö. Tekniske chefen 
tar med frågan till verksamhet teknik.  
 

Bror Kronstrands gata 

Sune B Jansson (C) frågar om verksamhet teknik kontaktat Mariehus gällande 
anslutning från fastigheterna inom kv. Eken till gång- och cykelväg. Gatuchefen 
besvarar frågan. 
  

Branddammar 

Anders Bredelius (M) ställer fråga gällande status på uppdraget gällande borttagande 
av branddammar. Tekniske chefen besvarar frågan.         

 

 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

Sida 35 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 242                                                   Dnr 2018/00025  

Uppdrag till verksamhet teknik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger inga uppdrag till verksamhet teknik vid dagens sammanträde.      

 

 

  

 


