Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-02

Sida 1

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Torsö, 2 april 2019, kl. 15.00 – 15.55

Beslutande

Sven-Inge Eriksson (KD)
Erland Gustavsson (M),
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Johan Jacobsson (S)
Lillemor Ågren (S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot
Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Elisabeth Westberg
Michael Nordin
Ewa Sallova

Verksamhetsekonom
Teknisk chef
Sekreterare

Justerare

Lillemor Ågren

Justeringens plats och tid

Verksamhet teknik efter överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

Sven-Inge Eriksson
Justerande

Lillemor Ågren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 64-65

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2019-04-02

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-04-02

Anslagsdatum

2019-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Anslaget tas ner

Underskrift

Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019-04-25

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-04-02

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 64

Dnr 6469

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag på dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 65

Dnr 2018/00098

Revidering av investeringsplan 2019 inklusive ombudgeteringar
2018 till 2019 för tekniska nämnden Mariestad

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar
1. Ombudgetering av investeringsbudget 2018 till 2019 i Mariestads kommun enligt
dokumentet ”Ombudgetering investeringar från 2018 till 2019 Mariestad, daterat 201904-01” där tekniska nämnden endast ombudgeterar totalt 75 mnkr.
2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.
Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade på sammanträdet i februari att begära ombudgetering av
investeringsmedel från 2018 till 2019 om drygt 114 mnkr gällande Tekniska nämndens
verksamheter i Mariestads kommun. Kommunstyrelsen i Mariestad godkände inte hela
begäran utan valde att besluta att ombudgetera endast 75 mnkr och gav tekniska nämnden i
uppdrag att omfördela och prioritera upp till detta belopp. Kommunstyrelsen beslutade
även att ge kommunchefen, ekonomichefen och tekniske chefen i uppdrag att ta fram ett
reviderat förslag till investeringsbudget 2019 samt flerårsplan 2020-2022 vilket ska
presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 15 april. Då uppdragen är kopplat till
varandra behöver tekniska nämndens förslag om användande av den summa som
ombudgeterats vara klar senast till 3 april då kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträder. Därför beslutade Tekniska nämnden på sammanträdet den 19 mars att ge
arbetsutskottet delegation på beslut om denna revidering.
Verksamhet teknik har berett ärendet och kommit ner till föreskriven summa om 75 mnkr.
De stora förändringarna mot tidigare förslag och beslut är följande:
VA-avdelningen:
-

Skjuter på projektet Stockholmsvägen till början av år 2020 (-6,8 mnkr)

-

VA-sanering Rickardsbergsgatan skjuter reliningsarbeten några år framåt (-1,4
mnkr)

Gatuavdelningen:
-

Ombudgeterar generellt inte poster med nya ramar för 2019 (-4,4 mnkr)

Fastighetsavdelningen:
-

Justerandes signatur

Skolor väster ombudgeterar endast det som behövs på totalen för projekten
Prisma, Unica och Flitiga Lisan (-4,0 mnkr)
Utdragsbestyrkande
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Sida 5

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 65 (forts.)

-

Dnr 2018/00098

Ombudgeterar endast det som uppskattas gå åt för nya förskolan Kronopark
inklusive vätgaslösning 2019 för att endast utnyttja en liten del av budgetposten på
40 mnkr för 2019 vilken i sin tur flyttas till 2020 då kostnaden uppstår kopplat till
nu gällande tidplan för projektet (-5,4 mnkr)

Exploateringsverksamhet:
-

Investeringar kopplat till nya detaljplanen söks på nytt när tillstånd för reningsverk
och detaljplan är på plats (-10 mnkr)

-

Genomförande av ny detaljplan i Ullervad ligger sent i tidplan och kommer medel
kommer ej att erfordras under 2019 (-3,0 mnkr)

Underlag för beslut

Dokumentet Ombudgetering investeringar från 2018 till 2019 Mariestad, daterat 2019-0401.
Dokumentet Reviderad investeringsplan tekniska nämnden 2019.
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef
Michael Nordin 2019-04-01, Revidering av investeringsplan 2019 inklusive
ombudgeteringar 2018.
Protokollsutdrag Ks § 34/19.
Protokollsutdrag Tn § 64/19.

Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

