
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

  
Sammanträdesprotokoll 
tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-01-20 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen, Stadshuset, kl 15:30 – 15:35 

 
Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD)  ordförande 

Erland Gustavsson (M) 1:e vice ordförande 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)2:e vice ordförande 
Johan Jacobsson (S) ledamot 
 

Övriga deltagare Michael Nordin  teknisk chef 
Malin Eriksson  sekreterare 

Justerare  Johan Jacobsson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-2 
 Malin Eriksson  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Johan Jacobsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-01-20 

Anslagsdatum 2020-01-20 Anslaget tas ner 2020-02-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Malin Eriksson  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 1                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner upprättat förslag till dagordning.     
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 2                                                   Dnr 2020/00023  

Omdisponering av investeringsmedel, fastighetsavdelningen i 
Mariestad 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att omdisponera 300 tkr från 2019 års 
investeringsram för fastighetsavdelningen, ”projekt 2507 Övriga fastigheter” till 
”projekt Brandskyddsåtgärder fastighet 2019”. 
 
Beslutet ska anmälas vid tekniska nämndens sammanträde den 18 februari 2020.  

Bakgrund 

Flertalet större brandskyddsåtgärder har löpande genomförts och belastats 
driftbudgeten då åtgärderna varit av akut karaktär. En sammanställning har upprättats 
över vilka åtgärder som gjorts och sammanställningen visar att kostnaderna uppgår 
till knappt 300 tkr. Kostnaderna bedöms utgöras av komponenter enligt 
komponentredovisningsprincipen och bör därför investeringsföras.  
 
För att kostnaderna inte ska belasta driftresultatet för år 2019 föreslår verksamhet 
teknik att dessa finansieras av investeringsmedel och att omdisponering sker från 
fastighetsavdelningens investeringsram, projekt 2507, där utrymme finns.  
 
Tekniska nämnden fick information om aktuellt ärende vid sitt sammanträde den 17 
december 2019 i samband med månadsuppföljningen av ekonomin för november 
månad. Vid detta tillfälle beslutade nämnden att delegera till arbetsutskottet att fatta 
beslut om eventuell omdisponering av investeringsmedel ur fastighetsavdelningens 
investeringsram 2019 till projekt brand och säkerhet 2019 för det fall detta skulle bli 
aktuellt. Detta med anledning av att nämnden genomför sitt första sammanträde år 
2020 först den 18 februari.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin 2020-01-20, 
Omdisponering av investeringsmedel, fastighetsavdelningen i Mariestad 
 
Brandskyddsåtgärder - sammanställning 

 

Expedieras till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
Fastighetschef Hans Björkblom 
Ekonomichef Christina Olsson 
Ekonom Elisabeth Westberg 


