
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 

 2011-05-31 1 

  

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Mariestad, kl. 16.00-16.50 

Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande 
  Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande 
 Evert Eklind (map) 2:e vice ordförande 
  Sune B Jansson (c) ledamot 
   
    
 

Övriga ledamöter Gunnar Bohlin (m) ersättare 

Övriga deltagande Ingalill Lindblad Sekreterare 
Leif Andersson T.f. teknisk chef 
Ulf Vallgren projektledare 
Lars Johansson fastighetschef 
Kenneth Jensen VA-chef 
Elisabeth Westberg administrativ chef 
 

 
 

 

Utses att justera Sune B Jansson  

 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Mariestad 2011-06-14 

Underskrifter 

Sekreterare  ....................................................................  Paragrafer  99-106 
 Ingalill Lindblad 

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

 Ulf Andersson  

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

 Sune B Jansson  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 99 TN2011/0099 

Ekonomisk prognos 2 avseende driftbudget 2011, Mariestads kommun 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetstutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att godkänna förvaltningens upprättade ekono-
miska prognos 2, avseende driftbuget 2011 för Mariestads kommun. 

Bakgrund 

T.f. förvaltningschefen Leif Andersson redovisade prognos 2 för tiden fram till och med 
2011-05-31.  

Prognosen visar ett underskott med 700 tkr för den skattefinansierade verksamheten. Un-
derskottet avser tomhyror för Bjurlidens äldreboende. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens årsprognos 2 per 2011-05-31, daterat 2011-05-25. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 100 TN2011/0099 

Ekonomisk prognos 2 avseende investeringsbudget  2011,  Mariestads 
kommun 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetstutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut. 

Bakgrund 

T.f. tekniska chefen Leif Andersson och respektive avdelningschef för gatu-, fastighet- och 
VA-avdelningen redovisade prognos 2 avseende investeringsbudget för sina verksamheter.  

I samband med redovisning av investeringsprognos för Marieholmsbron informerade för-
valtningen om att röjningen av vass kommer att ske efter semestern. 

Underlag för beslut 

Årsprognos 2 per 2011-05-31, investeringsprognos sammanställning. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 101 TN2011/0100 

Ekonomisk prognos 2, avseende driftbudget  2011, Töreboda kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna prognos 2, avseende driftbudget 2011,  
Töreboda kommun med ett underskott på 200 tkr avseende den skattefinansierade verk-
samheten. 

Bakgrund 

T.f. förvaltningschefen Leif Andersson redovisade prognos 2 för tiden fram till och med 
2011-05-31. 

Vid redovisningen gjordes en rättelse av utskickat material avseende underskott för den 
skattefinansierade verksamheten. Rättelsen avser gatuavdelningens underskott med 125 tkr 
på grund av ökade kostnader för VA-återställning på projekt Halnavägen. Dessa kostnader 
kommer att belasta investeringsprojekt 92204, Spilvattenledning/Moskogen. Denna för-
ändring innebär att pognosen för gatuavdelningen följer budgeten och att det totala under-
skottet blir 200 tkr för den skattefinansierade verksamheten. 

Underlag för beslut 

Prognos 2 per 2011-05-31, daterat 2011-05-26. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 102 TN2011/0100 

Ekonomisk prognos avseende investeringsprojekt  per  2011-05-31,  
Töreboda kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut. 

Bakgrund 

T.f. tekniska chefen Leif Andersson och respektive avdelningschef för gatu-, fastighet- och 
VA-avdelningen redovisade prognos avseende investeringsbudget för sina verksamheter.  

Underlag för beslut 

Investeringsprojekt Töreboda kommun, samtliga avdelningar, prognos 2011-05-31. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 103 TN2011/0101 

Ekonomisk prognos 2, avseende driftbudget  2011, Gullspångs kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna prognos 2, avseende driftbudget 2011,  
Gullspångs kommun med ett underskott på 1 025 tkr avseende den skattefinansierade 
verksamheten. 

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljerade kostnader för de fastig-
heter som sålts under våren. 

Bakgrund 

T.f. förvaltningschefen Leif Andersson redovisade prognos 2 för tiden fram till och med 
2011-05-31.  

Prognosen visar ett underskott med 1 025 tkr för den skattefinansierade verksamheten. 
Kommentarer och förslag till åtgärder för att komma till rätta med underskottet har tagits 
fram. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens årsprognos 2 per 2011-05-31, med bilaga 1, daterade 2011-05-26. 

 _____________________________________________________________  

Adm.chefen Elisabeth Westberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 104 TN2011/0101 

Ekonomisk prognos 2 avseende investeringsbudget 2011, Gullspångs 
kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut. 

Bakgrund 

T.f. tekniska chefen Leif Andersson och respektive avdelningschef för gatu-, fastighet- och 
VA-avdelningen redovisade prognos avseende investeringsbudget för sina verksamheter.  

Underlag för beslut 

Investeringsprojekt Gullspångs kommun, sammanställning årsprognos per 2011-05-31,  
daterat 2011-05-26. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 105 TN2011/0138 

Energisparåtgärder 2011, Mariestads kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att använda budgeterade medel på investeringskonto 
2440 ”Energisparåtgärder” i enlighet med förvaltningens förslag. 

Bakgrund 

I Tekniska förvaltningens budget för 2011 finns ett generellt anslag för energisparåtgärder i 
kommunens fastigheter. 

Förvaltningen har tagit fram en prioriteringslista på energisparåtgärder som föreslås utföras 
under 2011. 

Förutom att åtgärderna ger en lägre energikostnad på ca 400 tkr per år medför de också en 
bättre inomhusmiljö. 

Underlag för beslut 

T.f. förvaltningschef Leif Andersson och projektledare Ulf Johanssons skrivelse daterat 
2011-05-06. 

 _____________________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 106 TN2010/0187 

Arbetsutskottets sammanträde den 7 juni 2011 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets sammanträde den 7 juni kommer att ställas in. 

Bakgrund 

Förvaltningen lämnade förslag om att ställa in arbetsutskottets sammanträde den 7 juni. 

 _____________________________________________________________  

 



 

 

  ANSLAGSBEVIS 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2011-05-31 

Anslagsdatum 2011-06-15 Anslag tas ner 2011-07-07 

Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen, Stadshuset, Mariestad. Protokollet finns också på 
www.mariestad.se,  www.toreboda.se  och www.gullspang.se  

 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

http://www.mariestad.se/
http://www.toreboda.se/
http://www.gullspang.se/

