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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-02-09 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Teams, tisdagen den 9 februari 2021 kl 15:00 – 16.30 
 

Beslutande på distans Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 
Erland Gustafsson (M)   1:e vice ordförande  
Suzanne Gunnarsson Michaelsen (S)2:e vice ordförande  
Nils Farken (S) tjänstgörande ledamot  
Lars-Åke Bergman (S)    tjänstgörande ersättare  

Övriga deltagare på distans Emma Wiik  verksamhetsutvecklare 
Michael Nordin  teknisk chef  
Ylva Grönlund  sekreterare  
 

Justerare Suzanne Michaelsen Gunnarsson 

Justeringens plats och tid Stadshuset, verksamhet teknik enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 15-17 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-02-09 

Anslagsdatum 2021-02-12 Anslaget tas ner 2021-03-05 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet plan 4 i stadshuset, kommunkansliet 
 

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 15                                                   Dnr 3006  

Godkännande av dagordning 
  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning med ett 
tillägg av ärende 3 (§ 17) "Allmän information", där Suzanne Michaelsen Gunnarsson 
(S) efterfrågar information kring nattens brand i Gullspång (9/2) samt vattenbrist i 
Lugnås Björsäter. Ärende 3 läggs till dagordningen.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 16                                                   Dnr 2020/00522  

Internkontrollplan för tekniska nämnden 2021  
  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen.  

Bakgrund 

Internkontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrningen. Enligt 6 kap. 6 
§ kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Nämnden ska upprätta en internkontrollplan för den egna verksamheten.  

Internkontrollplanen ska bygga på en riskanalys där riskerna bedöms utifrån 
sannolikheten att det ska inträffa och konsekvensen om det inträffar. För att kunna 
besluta om kontroller och åtgärder för den interna kontrollen 2021 ska därför en 
dialog kring de mest väsentliga riskerna för nämndens verksamhet föras.   

Verksamhet teknik presenterar framtagna risker för arbetsutskottet på dagens 
sammanträde och för en dialog med arbetsutskottet kring de föreslagna 
riskområdena.   

Arbetsutskottet kommer gemensamt att diskutera och förbereda ärendet inför att 
arbetsutskottet ska fatta beslut vid nästa sammanträde den 16 februari 2021.             

Underlag för beslut 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-02-05 Internkontrollplan för 
tekniska nämnden 2021 

Riskanalys verksamhet teknik tnau extra 2021-02-09 

 

 

Expedierats till: 
Verksamhetsutvecklare Emma Wiik 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 17                                                   Dnr 2021/00006  

Aktuell information 2021 
  

Brand i Gullspång 9/2 

Teknisk chef informerar om branden som utbröt natten till 9 februari i Gullspång. 
Verksamhet teknik har på begäran av Räddningstjänsten rivit huset för att minimera 
fortsatt brand. Sanering återstår.  

Vattenbrist 9/2 i Lugnås och Björsäter 

Lugnås och Björsäter har under eftermiddagen 9 februari varit utan vatten. Avbrottet beror 
på ett fel på elnätet. Reservkraftverk är insatt och boende rekommenderas att koka vattnet 
tills annat meddelas.  
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