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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-05-25 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, tisdagen den 25 maj 2021 kl 14:00 – 16:45 
 

Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande 
Erland Gustavsson (M) 1:e vice ordförande (på distans) 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), 2:e vice ordförande (på distans) 
Lillemor Ågren (S) tjänstgörande ledamot 
Nils Farken (S) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Björn Nilsson (S)  tjänstgörande ledamot (på distans) 
Sven Karlsson (M)  tjänstgörande ledamot (på distans) 
Sven Olsson (C) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Jan-Erik Sandegren (M) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Lars-Åke Bergman (S) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Johan Jacobsson (S)  tjänstgörande ledamot (på distans) 
Eric Mellberg (M)  tjänstgörande ledamot (på distans) 
Torbjörn Jansson (C)  tjänstgörande ledamot (på distans) 
Lars Carlsson (M) tjänstgörande ledamot (på distans) 
Viktor Bergström (L)  tjänstgörande ersättare (på distans) 
Björn Lagerkvist (M)  icke tjänstgörande ersättare (på distans) 
 
 

Övriga deltagare Ulf Johansson  projektledare § 81  (på distans) 
Johan Myhrman  teknisk chef 
Ylva Grönlund  sekreterare  
 

Justerare Lillemor Ågren 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, stadshuset enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare  Paragrafer § 81 
 Ylva Grönlund  

Ordförande  
 

 Sven-Inge Eriksson  

Justerande  
 

 Lillemor Ågren  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-25 

Anslagsdatum 2021-05-25 Anslaget tas ner 2021-06-15 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, verksamhet teknik, Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Ylva Grönlund  
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Tekniska nämnden 

Tn § 81                                                   Dnr 2021/00222  

Upphandling - Renovering av Hus E Centralskolan Töreboda 
  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna att verksamhet teknik gör upphandling baserad på 
redovisade utvärderingskriterier gällande renovering av Centralskolans E-hus i Töreboda. 
 
Antaget anbud ska inrymmas i tilldelat investeringsbelopp för projektet. 
 

Ärendet justeras omedelbart.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har beslutat om upprustning av Centralskolan i Töreboda. En 
del av denna upprustning har redan genomförts på Centralskolans olika byggnader. 
Denna upphandling omfattar nya ytskikt och ny belysning i  E-husets höga del, plan 
2 och 3. 

Det finns avsatta medel för de åtgärder som ska genomföras under år 2021. Denna 
renovering är en del av dessa åtgärder. 

Fastighetsavdelningen har upprättat förfrågningsunderlag och upphandlar en 
entreprenör för genomförandet.  

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut.  

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på att beslutet ska ändras från ”Tekniska 
nämndens arbetsutskott lämnar inget förslag till beslut.” till ” Tekniska nämnden 
beslutar att godkänna att verksamhet teknik gör upphandling baserad på redovisade 
utvärderingskriterier gällande renovering av Centralskolans E-hus i Töreboda.” 

Eriksson (KD) yrkar vidare att antaget anbud ska inrymmas i tilldelat 
investeringsbelopp för projektet.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp eget ändringsyrkande och 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.     
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Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tnau § 88/21 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2021-05-11 

Tjänsteskrivelse upprättat av projektledare Ulf Johansson och handläggare Ingalill 
Lindblad 2021-05-11 

Förfrågningsunderlag 

Expedierats till: 
Fastighetschef Anders Sjöholm 
Projektchef Gustav Brandstedt  
Projektledare Thomas Johnsson 
Projektledare Ulf Johansson 
Handläggare Ingalill Lindblad  
 


	ANSLAGSBEVIS
	Tn § 81                                                   Dnr 2021/00222
	Upphandling - Renovering av Hus E Centralskolan Töreboda
	Tekniska nämndens beslut
	Bakgrund
	Arbetsutskottets förslag
	Behandling på sammanträdet
	Underlag för beslut
	Expedierats till:



