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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl 14.00-16.40 

 

Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande 
 Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande 
 Sune Jansson (C) Ledamot 
 Magnus Dimberg (M) Ledamot 
 Gunnar Bohlin (M) Tjänstgörande ersättare 
 

 

Övriga deltagande Ingalill Lindblad Sekreterare 
 Annika Kjellkvist Avfallschef 
 Matz Hasselbom Gatuchef, §§ 69-74 
 Elisabeth Westberg Förvaltningsekonom,  

                                                        §§ 69-74 
 Ulf Johansson Projektledare, Byggn.avd  

                                                                 §§ 75-76 
 Magnus Persson Fastighetsförvaltare  

Mariestad, §§ 71-78 
 Dan Hjalmarsson Energiingenjör, §§ 71-78 
 
 

 

Utses att justera Magnus Dimberg  

 

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen 2012-04-18 

 

Sekreterare  ...................................................................  Paragrafer  § 69-80 
 Ingalill Lindblad 

 
Ordförande  .........................................................................................................................................  

 Ulf Andersson (S)  

 
Justerande  .........................................................................................................................................  

 Magnus Dimberg  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 69  

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar. 
 
Följande ärende har tillkommit: 
 

 Åtgärder enligt besparingspaketet, Mariestads kommun. 
 

 Om- och tillbyggnad av kommunhuset i Töreboda. 
 
 
 ______________________________________________________  

 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 2 
 2012-04-03  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 70  

Åtgärder enligt besparingspaketet, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Ett enigt arbetsutskott beslutar att uppdra till gatuchef Matz Hasselbom att tillskriva 
kommunstyrelsen angående förvaltningens förslag till besparing genom omförhandling i 
asfaltavtalet, eftersom detta inte godtagits av entreprenören.  
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har i november 2011 beslutat om ”Åtgärder för en långsiktig stark 
ekonomi i Mariestads kommun”. 
 
I detta besparingspaket fanns förslag om att tekniska förvaltningen skulle genomföra en 
besparing genom omförhandling i kommunens avtal med NCC gällande asfaltering. 
Entreprenören har meddelat att de inte godtar denna omförhandling. 
 
Ledamot Evert Eklind (MAP) lämnade förslag om att uppdra till gatuchefen att tillskriva 
kommunstyrelsen med anledning av detta. 

Underlag för beslut 

Muntlig information under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Matz Hasselbom, gatuchef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 71 TN2012/0101 

Ekonomisk prognos 1, januari – mars 2012, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet godkänner den redovisade prognosen avseende drift och 
investeringar, för tiden januari – mars 2012 och överlämnar den till nämnden. 

 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om tätare prognoser framförallt när 
avvikelser i budget visar ett underskott. 

 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att hos Kommunstyrelsen äska 1 400 000 kr för 
att täcka projekteringskostnaderna för Tunaholmsskolans aula. 

Bakgrund 

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade förvaltningens upprättade prognos för 
tiden januari till mars 2012.  
 
För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott med 6 250 000 kr. Det är i 
gatuavdelningen och fastighetsavdelningens budget som avvikelserna finns. I den 
redovisade sammanställningen av prognosen redovisas orsakerna till underskotten.  
 
Den taxefinansierade verksamheten beräknas följa budget. 
 
I sammanställningen för investeringsprognosen har förvaltningen redovisat avvikelser för 
de pågående projekten. 
 
För projekt 2446, ”Tunaholmsskolan”, är projekteringskostnaderna beräknade till 1 400 000 
kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-03-15 beslutat att inte lämna 
igångsättningstillstånd för en ombyggnad av Tunaholmsskolans aula. Med anledning av 
deras beslut föreslår arbetsutskottet att nämnden hos Kommunstyrelsen anhåller om 
1 400 000 kronor för att täcka projekteringskostnaderna. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens upprättade prognos, daterat 2012-04-03. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Elisabeth Westberg 
Ekonomiavdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 72 TN2012/0102 

Ekonomisk prognos 1, januari – mars 2012 Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner den redovisade prognosen, avseende drift, för tiden januari – 
mars 2012 och överlämnar den till nämnden. 

Bakgrund 

Ekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisade förvaltningens upprättade prognos för tiden 
januari till mars 2012.   
 
För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott med 890 000 kr.  
 
Den taxefinansierade verksamheten beräknas följa budget. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens upprättade prognos, daterat 2012-04-03. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Cathrin Hurtig Andersson, ekonom 
Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 73 TN2012/0103 

Ekonomisk prognos 1, januari – mars 2012, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet godkänner den redovisade prognosen, avseende drift, för tiden 
januari – mars 2012 och överlämnar den till nämnden. 

 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att hos Kommunstyrelsen äska 275 000 kr för att 
täcka kostnader för Otterbäcksgården. 

 

Bakgrund 

Ekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisade förvaltningens upprättade prognos för tiden 
januari till mars 2012.  
 
För den skattefinansierade verksamheten beräknas ett underskott med 985 000 kronor.  
 
För den taxefinansierade verksamheten beräknas ett underskott med 1 900 000 kr. VA-
avdelningen håller den budget som avser VA-avdelningens kostnader. Orsaken till 
underskottet är att VA-intäkterna inte täcker kostnaderna på grund av för få abonnenter 
och att taxan inte har höjts. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens upprättade prognos, daterat 2012-04-03. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Cathrin Hurtig Andersson, ekonom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 74 TN2012/0104 

Uppföljning av målstyrning 2012, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av den redovisade uppföljningen och överlämnar den till 
nämnden. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har 2011-05-26 beslut om mål för tekniska nämndens verksamheter 
2012. 
 
Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade uppföljningen av de fem nämndsmål 
som kommunstyrelsen beslutat om.  

Underlag för beslut 

Tekniska nämndens målstyrningsdokument med redovisning av uppföljning för varje 
uppdrag. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 75 TN2012/0029  

Antagande av entreprenör – Nybyggnad av Trädgårdsmästeri för 
Göteborgs Universitet (Gärdesparken) 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet antar anbud nummer 1 som entreprenör för nybyggnad av 
Trädgårdsmästeri i Gärdesparken, till en kostnad av 13 600 000 kronor. 
 

 Kostnaden för projektet, ca 17 500 000 kronor, täck av investeringsanslag för 
utveckling av Gärdesparken. 
 

 Ovanstående gäller under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut om 
igångsättning och att Göteborgs universitet godkänner upprättat hyresavtal. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen antog 2008 detaljplan för utbyggnad av Göteborgs universitets 
övningsanläggningar i Gärdesparken och Humleparken. 
 
På uppdrag av Kommunstyrelsen har byggnadsavdelningen tillsammans med företrädare för 
verksamheten genomfört en projektering avseende nybyggnad av ett Trädgårdsmästeri i 
Gärdesparken. 
 
Byggnadsavdelningen har med ovanstående som underlag infordrat anbud. Två anbud har 
inkommit. Anbud nummer 1 har efter utvärdering visat sig vara det ekonomiskt mest 
fördelaktiga för kommunen. 
 
Kostnaden för projektet inklusive byggherrekostnader och oförutsett beräknas uppgå till ca 
17 500 000 kronor.  

Underlag för beslut 

Kommunchef Lars Arvidsson och projektledare Ulf Johanssons skrivelse ”Nybyggnad av 
Trädgårdsmästeri i Universitetsparken (Gärdesparken). Antagande av entreprenör”, daterat 
2012-03-27. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Ulf Johansson, projektledare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 76 TN2011/0129 

Ändring av finansiering av värmesystem vid Termitens förskola,  
Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att: 

 Omdisponera 350 000 kr från projekt 2441 ”Anpassning byggnader” till projekt 
2450 Termitens förskola, konvertering från el till fjärrvärme. 

Bakgrund 

I tekniska nämndens arbetsutskott beslutades i augusti 2011 att omfördela 350 000 kronor 
till investeringskonto 2450 ”Termitens energisparåtgärder”.  
 
Vid detta beslut framkom det inte från vilket investeringskonto kostnaden skulle 
omfördelas. Utöver tidigare anslag föreslår förvaltningen att 350 000 kronor omdisponeras 
till investeringskonto 2450, från investeringskonto 2441 ”Anpassning byggnader”.    
 

Underlag för beslut 

Byggnadsavdelningens skrivelse ”Ändring av finansiering av värmesystem vid Termitens 
förskola”, daterat 2012-03-28. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Elisabeth West berg, förvaltningsekonom 
Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 77 TN2012/0039 

Antagande av entreprenör – Om- och tillbyggnad av kommunhuset i 
Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet antar inkommet anbud för entreprenaden till en kostnad av 6 090 000 
kronor 
 
Den beräknade kostnaden för projektet, 8 200 000 kronor, finansieras med anvisade medel 
från Töreboda kommuns investeringsbudget. 
 

Bakgrund 

På uppdrag av Töreboda kommun har Tekniska förvaltningen genomfört en projektering 
samt anbudsinfordran för om- och tillbyggnation av Kommunhuset, inklusive markarbeten 
mot torget. Endast ett anbud har inkommit. 
 
Kostnaden för projektet inklusive byggherrekostnader och oförutsett beräknas uppgå till ca 
8 200 000 kronor.  
 
Töreboda kommun har i skrivelse daterat 2012-04-02 beviljat igångsättningstillstånd för om- 
och tillbyggnaden. 

Underlag för beslut 

Byggnadsavdelningens skrivelse daterat 2012-03-19 med bilaga samt skrivelse från 
Töreboda kommun avseende igångsättningstillstånd daterat 2012-04-02. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun f.k 
Clas Sjöberg, projektledare 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 78 TN2012/0106 

Energibesparande åtgärder på Ekuddens tempererade utebad,  
Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Fastighetsavdelningen föreslår Tekniska nämnden att: 

 Återremittera ärendet till Kommunstyrelsen för vidare utredning. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har 2012-01-30 beslutat att utomhusbassängen på Ekudden 

och badhuset ska tillhöra Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning från 

årsskiftet. 

Efter analys av energistatistik har fastighetsavdelningen kommit fram till att det 

finns möjlighet till stora besparingsmöjligheter genom energibesparande åtgärder 

vid Ekuddens utebad.  

Förvaltningen har genom energirådgivaren i kommunen skickat in ansökan till 

Länsstyrelsen om stöd för investeringar i solvärme för bland annat Ekuddens 

utebad. Ansökan har beviljats och kommunen kan erhålla stöd för investeringen 

med 137 000 kronor.  

Den totala kostnaden för investeringen efter bidrag och tillägg för oförutsedda 

kostnader beräknas till ca 740 000 kronor. Årlig besparing beräknas till ca  

120-130 000 kronor/år. 

Med anledning av nya uppgifter om en eventuell försäljning av Ekuddens utebad 

föreslår arbetsutskottet att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för 

utredning. 

Underlag för beslut 

Fastighetsavdelningens skrivelse ”Energi besparande åtgärder på Ekuddens tempererade 
utebad”, daterat 2012-03-28. 
 
 
 ______________________________________________________  

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
Magnus Persson, fastighetsförvaltare 
Dan Hjalmarsson, energiingenjör 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 11 
 2012-04-03  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 79 

Information 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Ändring av arbetsutskottets sammanträde från den 24 till den 18 april. 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens förslag till ändring av arbetsutskottets 
sammanträde från den 24 till den 18 april och har inget att erinra mot förslaget. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 80 

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1. Skrivelse från Töreboda kommun, daterat 2012-02-29. Igångsättningstillstånd för 
projektering och utbyggnad av gång- och cykelvägnät i västra delen av Töreboda. 
TN2012/0015 
 

2. Protokoll från Ekonomiberedningen i Töreboda kommun, Eb § 13,  
2012-03-07. Budgetanvisningar till verksamheter och nämnder. TN2012/0079. 
 

3. Skrivelse från Västtrafik AB, daterat 2012-03-13. Beslut om statlig medfinansiering 
för smärre kollektivtrafikobjekt för år 2012. TN2012/0081G, TN2012/0080M, 
TN2011/0134T. 
 

4. Beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands län, daterat 2012-03-13. 
Underhållsmuddring vid småbåtshamnar utmed Strandvägen inom fastigheten 
Gamla Staden 6:1, Mariestads kommun 2011. TN2012/0083 

 
 
 ______________________________________________________  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2012-04-03 
 
Anslagsdatum 2012-04-19 Anslag tas ner 2012-05-11 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

Underskrift  ...............................................................................................................  

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 


