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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 90 

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning med följande 
ändring: 
 
Ärendet under punkt 12, begäran om igångsättningstillstånd för byte av ventilationsaggregat 
m.m. i badhuset i Mariestad, utgår. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 91 TN 2013/109 

Förslag till detaljbudget 2014 Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden fördelar rambudget för år 2014 i Mariestads kommun i enlighet med 
förslaget. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska besluta om fördelningen av rambudgeten för år 2014 i Mariestads 
kommun. 

Underlag för beslut 

Förslag till fördelning av rambudget för år 2014 i Mariestads kommun. 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till: 
(Verksamhet teknik) 
(Tekniske chefen Åke Lindström) 
(Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 92 TN 2014/20 

Prognos 1 drift- och investeringar Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 år 2014 för tekniska nämndens driftbudget i Gull-
spångs kommun. 
 
Tekniska nämnden beslutar att senarelägga redovisningen av prognos 1 för investerings-
budgeten i Gullspångs kommun i enlighet med kommunledningens beslut.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra 
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, au-
gusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges 
kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för all-
männa utskottet. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 år 2014 för tekniska nämndens driftbudget i 
Gullspångs kommun. 
 
Kommunledningen har beslutat att prognos för investeringsbudget senareläggs till efter 
april månad. 

Underlag för beslut 

Prognos 1 år 2014 för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun. 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till:  
(Verksamhet teknik) 
(Teknisk chef Åke Lindström) 
(Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 93  2014/21 

Prognos 1 drift- och investeringar Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 år 2014 för tekniska nämndens driftbudget i Tö-
reboda kommun. 
 
Tekniska nämnden beslutar att senarelägga redovisningen av prognos 1 för investerings-
budgeten i Töreboda kommun i enlighet med kommunledningens beslut.  

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra 
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, au-
gusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges 
kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för ut-
vecklingsutskottet. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat prognos 1 år 2014 för tekniska nämndens driftbudget i 
Töreboda kommun. 
 
Kommunledningen har beslutat att prognos för investeringsbudgeten senareläggs till efter 
april månad. 

Underlag för beslut 

Prognos 1 år 2014 för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda kommun. 
Tjänsteskrivesle verksamhet teknik 
 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till:  
(Verksamhet teknik) 
(Teknisk chef Åke Lindström) 
(Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
 



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 5 
 2014-04-04  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 94 TN 2014/22 

Prognos 1 drift- och investeringar Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar prognos 1 för driftbudget i Mariestads kom-
mun utan eget förslag till beslut. 
 
Tekniska nämnden godkänner prognos 1 år 2014 investeringsbudget i Mariestads kommun. 

Bakgrund 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra 
prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, au-
gusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges 
kommunfullmäktige. 
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den 
följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid 
avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder 
som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kom-
munstyrelsens arbetsutskott. 
 
Verksamhet teknik har upprättat prognos 1 år 2014 för tekniska nämndens drift- och inve-
steringsbudget i Mariestads kommun. 

Underlag för beslut 

Prognos 1 år 2014 för tekniska nämndens drift- och investeringsbudget i Mariestads kom-
mun. 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till:  
(Verksamhet teknik) 
(Teknisk chef Åke Lindström) 
(Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg) 
(Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 95 TN 2014/17 

Ramanalys driftbudget år 2015, investeringsbudget 2015 och plan 
2016-2017, Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden överlämnar förslag till investeringsbudget 2015-2017 i Gullspångs 
kommun till kommunstyrelsen. 
 
Tekniska nämnden beslutar att senarelägga redovisningen av ramanalys avseende preliminär 
driftbudget för år 2015 då underlag saknas i nuläget. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär driftbudget för år 2015 
samt förslag till investeringsbudget 2015-2017 i Gullspångs kommun. 

Underlag för beslut 

Förslag till investeringsbudget 2015-2020 i Gullspångs kommun. 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till:  
(Verksamhet teknik) 
(Teknisk chef Åke Lindström) 
(Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Kommunstyrelsen Gullspång) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 96 TN 2014/18 

Ramanalys driftbudget år 2015, investeringsbudget 2015 och plan 
2016-2017, Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar förslaget på ramanalys avseende preliminär 
driftbudget för år 2015 till tekniska nämnden utan eget förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden överlämnar förslag till investeringsbudget 2015-2017 i Töreboda kom-
mun till kommunstyrelsen. 

Beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att komplettera konsekvensbeskrivningen 

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär driftbudget för år 2015 
samt förslag till investeringsbudget 2015-2017 i Töreboda kommun. 

Underlag för beslut 

Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2015 samt förslag till investe-
ringsbudget 2015-2017 i Töreboda kommun (ingår i den sammanställning som kommun-
ledning i Töreboda gjort). 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till:  
(Verksamhet teknik) 
(Teknisk chef Åke Lindström) 
(Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Andersson) 
(Kommunstyrelsen Töreboda) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 97 TN 2014/19 

Ramanalys driftbudget år 2015, investeringsbudget 2015 och plan 
2016-2017, Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar förslag på ramanalys avseende preliminär 
driftbudget för år 2015, fondredovisning för VA-verksamheten samt förslag till investe-
ringsbudget 2015-2017 i Mariestads kommun till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär driftbudget för år 2015, 
fondredovisning för va-verksamheten samt förslag till investeringsbudget 2015-2017 i Mari-
estads kommun. 

Underlag för beslut 

Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2015, fondredovisning för va-
verksamheten samt förslag till investeringsbudget 2015-2017 i Mariestads kommun. 
Tjänsteskrivelse verksamhet teknik. 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till:  
(Verksamhet teknik) 
(Teknisk chef Åke Lindström) 
(Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg) 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 98 TN 2014/112 

Antagande av entreprenör för leverans och montering av hörsalssto-
lar till Tunaholmsskolans aula 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar Kinnarps Interiör AB, org. nr 556732-1046, som 
entreprenör för leverans och montering av hörsalsstolar till Tunaholmsskolan aula till en 
kostnad av 2 494 kr/stol.  

Bakgrund  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-12-20 beslutat att bevilja igångsättningstillstånd 
för ombyggnad av Tunaholmsskolans aula. Samtidigt tilldelades 4 500 tkr för genomförande 
av projektet. Den föreslagna investeringen innebär nya ytskikt, nya stolar och en smärre 
ombyggnad av läktaren och personalutrymmen. 
 
Renoveringsbehovet aktualiserades redan år 2008 och i budget har anslag för renoveringen 
funnits över tid. Ett antal olika förslag har arbetats fram under åren men av olika skäl har 
hittills inte något av dem realiserats. 
 
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har under mars månad infordrat anbud för le-
verans och montage av hörsalsstolar till aulan. Upphandlingen har genomförts som en för-
nyad konkurrensutsättning inom SKL Kommentus ramavtal för möbler. 
   
Två anbud har inkommit. Av dessa har Kinnarps Interiör AB lämnat det lägsta priset. Se 
bifogat upphandlingsprotokoll.  
 
I entreprenaden ingår leverans och montering av ca 250 st hörsalsstolar till en kostnad av ca 
625 tkr.  
 
I montering ingår att stolarna skruvats i golv. Entreprenören skall efter beställning göra ett 
besök på plats för att fastställa placering och exakt antal stolar. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/fastighetsavdelningen 
Upphandlingsprotokoll  
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 99 TN 2014/170 

Finansiering av byte av ventilationsaggregat m.m. i badhuset  
Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att avsätta en tilläggsbudget om 2,5 mkr för 
utbyte av ventilationsaggregat m.m. i badhuset i Mariestad. 
 
Tekniska Nämnden omdisponerar 1 mkr från potten Energisparåtgärder (1 Mkr) under år 
2014. 

Bakgrund 

I dagsläget finns ett ventilationsaggregat vars tekniska livslängd är uttjänad. Aggregatet för-
ser fortfarande simhallen med friskluft, men har i stort sett obefintlig återvinning. Styr- och 
reglerutrustningen är också uttjänad, d.v.s. den kan inte detaljstyras.  
 
De andra aggregaten, som är sedan huset byggdes i slutet av 1950-talet, har ingen återvin-
ning alls. 
 
Under maj månad år 2014 påbörjas rivningen, när Ekuddens utebad har öppnat. 
Parallellt sker beställning av de nya ventilationsaggregaten, leveranstid ca 8-10 veckor. Om-
dragning av de nya kanalsystemen beräknas också vara klart i början av augusti månad år 
2014. Därefter installeras de nya aggregaten och beräknas vara i drift när inomhussäsongen 
börjar i september månad 2014. Aggregatet anpassas storleksmässigt för en kommande till-
byggnad av badhuset. 
 
Arbetet upphandlas som en totalentreprenad. 
 
Energibesparingen uppgår till minst 600 000 kr årligen, beroende på aktuellt energipris. 
Återbetalningstiden är således ca 5-6 år och projektet ger ett positivt driftnetto. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse verksamhet teknik/fastighetsavdelningen 
 ______________________________________________________  

Tekniska nämnden 
Expedieras till:  
(Verksamhet teknik) 
(Teknisk chef Åke Lindström) 
(Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg) 
(Kommunstyrelsen Mariestad) 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-04-04 
 
Anslagsdatum 2014-04-09 Anslag tas ner 2014-05-02 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ewa Sallova 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


