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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, kl. 16.45 – 16.50 

 

Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande 
 Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande 
 Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande 
 Magnus Dimberg (M) ledamot 
 Björn Nilsson (S) ledamot 
 

 

Övriga deltagande Åke Lindström teknisk chef 
 Ewa Sallova nämndsekreterare 

 

 

Utses att justera Björn Nilsson  

 

Justeringens plats och tid Verksamhet Teknik senast fredagen den 13 juni 

 

Sekreterare  ...................................................................  Paragrafer  144 - 145 
 Ewa Sallova 

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

 Ulf Andersson  

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

 Björn Nilsson  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 144 

Godkännande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning. 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 145 TN 2014/283 

Antagande av entreprenör för utbyte av värmesystem, Centralskolan 
i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott antar anbud nr 2, Radiator Mariestad, till en beräknad 
kostnad av 550 000 kronor för utbyte av värmesystem på Centralskolan i Töreboda.  

Bakgrund 

År 2013 anslogs medel för att åtgärda det eftersatta underhållet på Centralskolan i 

Töreboda. På grund av den pågående skollokalsutredningen åtgärdades inte un-

derhållsåtgärderna. Däremot påbörjades planeringen av de åtgärder som måste 

göras med anledning av myndighetskrav, lagkrav eller andra påpekanden.   

Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-28 att ombudgetera totalt 1,65 miljoner 

kronor från 2013 till 2014 till underhållsåtgärder varav 0,85 miljoner kronor till en 

ombyggnad av värmesystemet i Centralskolan  

Med anledning av detta har fastighetsavdelningen genomfört en upphandling för 

ombyggnad av värmesystemet. Upphandlingen innebär att entreprenören ersätter 

befintlig fjärrvärmematning med ny växlare i hus A och B samt en ny för hus F.  

Energibolaget har krävt att returtemperaturen måste sänkas. Ombyggnaden kom-

mer att innebära att detta åtgärdas och att inomhusklimatet i skolan förbättras.  

Efter anbudstidens utgång har 2 anbud inkommit som redovisas i bifogad sam-

manställning. Av dessa har anbud nr 2, Radiator Mariestad, lämnat det ekono-

miskt mest fördelaktiga anbudet 

Kostnaden för ombyggnaden täcks inom befintligt investeringsanslag. Kostnaden 

beräknas till ca 660 000 kr och inkluderar byggherrekostnader med 5 % och oför-

utsett med 15 %. 

Entreprenaden beräknas vara klar för slutbesiktning i september månad 2014. 

Underlag för beslut 

Sammanställning anbud. 
Tjänsteskrivelse Verksamhet Teknik/Fastighetsavdelningen. 
 ______________________________________________________  

 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2014-06-03 
 
Anslagsdatum 2014-06-10 Anslag tas ner 2014-07-02 
 
Förvaringsplats för protokollet  Verksamhet Teknik 
 

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

 Ewa Sallova 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


