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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 100  

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

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

 Kvalitetssäkring av beslutsunderlag. 

 Ändring av sammanträdesdag. 
 
 
_________________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 101 TN2013/0109  

Ramanalys driftbudget 2014, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna förvaltningens upprättade ramanalys för 
tilldelad driftbudget 2014 och förvaltningschefens skrivelse ”Tekniska nämndens ekonomi 
år 2013 och 2014 i Mariestads kommun” till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisar den tilldelade budgetramen för tekniska 
nämndens verksamheter gällande driftbudget år 2014. Förvaltningschef Åke Lindström går 
igenom konsekvenserna för tekniska nämndens verksamheter gällande den tilldelade 
driftbudgeten för år 2014. 
 
Inför år 2014 begär nämnden en utökning och omfördelning för ett antal poster i budgeten. 
 
Om budgeten inte utökas föreslår nämnden att skötselnivåerna inom gatu- och 
parkverksamheten sänks. 
 
Om budgeten för fastighetsverksamheterna inte höjs vill nämnden peka på att underhållet 
av fastigheterna ligger kvar på en fortsatt låg nivå som innebär att fastighetsbeståndet 
förfaller. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2014”. 
Förvaltningschef Åke Lindströms skrivelse ”Tekniska nämndens ekonomi år 2013 och 2014 
i Mariestads kommun”. 
 
 
________________________ 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun 
Åke Lindström, förvaltningschef 
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 102 TN2013/0109  

Ramanalys investeringsbudget 2014 plan 2015-2016, Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna förvaltningens förslag till 
investeringsbudget 2014 plan 2015-2016 till Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisar förvaltningens förslag till 
investeringsbudget 2014 med plan 2015-2016 för tekniska nämndens verksamheter. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Mariestads kommun. Investeringsbudget 2014 med plan  
2015-2016”, daterat 2013-04-15. 
 
 
_________________________ 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
Ekonomiavdelningen i Mariestads kommun 
Åke Lindström, förvaltningschef 
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 103 TN2013/0110  

Ramanalys driftbudget 2014, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna förvaltningens upprättade 
konsekvensbeskrivning för tilldelad driftbudget 2014 och förvaltningschefens skrivelse 
”Tekniska nämndens ekonomi år 2013 och 2014 i Töreboda kommun” till 
kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar den tilldelade budgetramen för 
tekniska nämndens verksamheter gällande driftbudget år 2014. Förvaltningschef Åke 
Lindström går igenom konsekvenserna för tekniska nämndens verksamheter gällande den 
tilldelade driftbudgeten för år 2014. 
 
Inför år 2014 begär nämnden en utökning och omfördelning för ett antal poster i budgeten. 
 
Om budget inte utökas föreslår nämnden att skötselnivåerna inom gatu- och 
parkverksamheterna sänks.  
 
För fastighetssidan innebär en minskning av ram att underhållet av fastigheterna ligger kvar 
på en fortsatt låg nivå som innebär att fastighetsbeståndet förfaller. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Töreboda kommun Konsekvensbeskrivning, Budget 2014. 
Tekniska nämnden”. 
Förvaltningschef Åke Lindströms skrivelse ”Tekniska nämndens ekonomi år 2013 och 2014 
i Töreboda kommun”. 
 
 
________________________ 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun 
Åke Lindström, förvaltningschef 
Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 104 TN2013/0110  

Ramanalys investeringsbudget 2014 plan 2015-2016, Töreboda 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna förvaltningens upprättade skrivelse med 
tekniska nämndens verksamheters investeringsbehov för år 2014 plan år 2015-2016 till 
Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar förvaltningens förslag till 
investeringar för år 2014 med plan 2015-2016 för tekniska nämndens verksamheter. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Töreboda kommun Konsekvensbeskrivning, Budget 2014. 
Tekniska nämnden”. 
 
 
_________________________ 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Töreboda kommun 
Ekonomiavdelningen i Töreboda kommun 
Åke Lindström, förvaltningschef 
Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 105 TN2013/0111 

Ramanalys driftbudget 2014, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna förvaltningens upprättade 
konsekvensbeskrivning för tilldelad driftbudget 2014 och förvaltningschefens skrivelse 
”Tekniska nämndens ekonomi år 2013 och 2014 i Gullspångs kommun” till 
Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar den tilldelade budgetramen för 
tekniska nämndens verksamheter gällande driftbudget år 2014. Förvaltningschef Åke 
Lindström går igenom konsekvenserna för tekniska nämndens verksamheter gällande den 
tilldelade driftbudgeten för år 2014. 
 
Inför år 2014 begär nämnden en utökning och omfördelning för ett antal poster i budgeten. 
 
Om budget inte utökas föreslår nämnden att skötselnivåerna inom gatu- och 
parkverksamheterna sänks.  
 
Om budgeten för fastighetssidan inte höjs vill nämnden peka på att underhållet av 
fastigheterna ligger kvar på en fortsatt låg nivå som innebär att fastighetsbeståndet förfaller. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Gullspångs kommun Konsekvensbeskrivning, Budget 2014. 
Teknisk verksamhet”. 
Förvaltningschef Åke Lindströms skrivelse ”Tekniska nämndens ekonomi år 2013 och 2014 
i Gullspångs kommun”. 
 
 
________________________ 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Ekonomiavdelningen i Gullspångs kommun 
Åke Lindström, förvaltningschef 
Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 106 TN2013/0111 

Ramanalys investeringsbudget 2014, plan 2015-2016, Gullspångs 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna förvaltningens upprättade skrivelse med 
tekniska nämndens verksamheters investeringsbehov för år 2014 plan år 2015-2016 till 
Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson redovisar förvaltningens förslag till 
investeringar för år 2014 med plan 2015-2016 för tekniska nämndens verksamheter. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse ”Gullspångs kommun Konsekvensbeskrivning, Budget 2014. 
Teknisk verksamhet”. 
 
 
_________________________ 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun 
Ekonomiavdelningen i Gullspångs kommun 
Åke Lindström, förvaltningschef 
Cathrin Hurtig Andersson, förvaltningsekonom 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 107 TN2012/0155  

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2013 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet har tagit del av uppföljningen av tekniska nämndens mål för år 2013. 
 
Bakgrund 
 
Förvaltningschef Åke Lindström redovisar en uppföljning av tekniska nämndens mål för år 
2013.  
 
Uppföljning av målen återkommer vid nästa prognostillfälle. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning på sammanträdet. 
 
 
________________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Tnau § 108   TN2012/0110   

Kvalitetssäkring av beslutsunderlag 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att nämnden ska följa Kommunfullmäktige i Mariestads beslut  
§ 38, 2012-03-26 om kvalitetssäkring av beslutsunderlag. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun har 2012-03-26 beslutat om kvalitetssäkring av 
beslutsunderlag och beredningsprocess. 
 
Beslutet innebär bland annat att kommunens nämnder ska följa de riktlinjer som syftar till 
att fastställa rutinerna inför, under och efter sammanträden med nämnder och arbetsutskott 

Behandling på sammanträdet 

Ledamot Evert Eklind (MAP) yrkar att tekniska nämnden ska följa Kommunfullmäktige i 
Mariestads beslut § 38, 2012-03-26.  
 
Ledamot Magnus Dimberg (M), Ola Bertilsson (S) och Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 
yrkar bifall till Eklinds yrkande. 
 
Ordföranden Ulf Andersson (S) finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Eklinds 
(MAP) yrkande. 
 
 
__________________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 109  

Ändring av sammanträdesdag tekniska nämndens arbetsutskott 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ändra sammanträdet den 30 april till den 6 maj kl 14.00. 

Bakgrund 

Förvaltningen föreslår att ändra sammanträdet den 30 april (Valborgsmässoafton) till den 6 
maj. 
 
 
_______________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2013-04-15 
 
Anslagsdatum 2013-04-24 Anslag tas ner 2013-05-16 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 


