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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 31 TN2012/0035 

Medfinans till cykelvägar i Västra Götalands län 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelserna i Mariestad, Töreboda 
och Gullspång att ge tekniska förvaltningens gatuavdelning i uppdrag att fortsätta arbetet 
med att ta fram handlingar, tidplan och samfinansieringsavtal tillsammans med Trafikverket. 

Bakgrund 

Under år 2011 har Trafikverket utrett var kommunerna i Västra Götalands län vill bygga 
cykelvägar utmed regionalt/statligt vägnät. Satsningen omfattar 150 miljoner kronor varav 
kommunerna ska medfinansiera 50 %. 
 
Trafikverket har gjort en prioritering och valt ut de cykelbaneobjekt som de vill arbeta  
vidare med tillsammans med kommunerna.  
 
För Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner uppgår kommunernas gemensamma 
andel till ca 5 miljoner kronor, fördelat under perioden 2012-2014. 
 
Mariestads andel uppgår till 1 990 000 kronor och avser delar av Ullervadsvägen, Ullervad -
Jula och Tidavads skola – Skogsbovallen. 
 
Törebodas andel uppgår till 2 185 000 kronor och avser två delsträckor mellan Moholm och 
Hjälstad kyrka och Töreboda – Brinsbacken. 
 
Gullspångs andel uppgår till 810 000 kronor och avser Ankarvägen, Storgatan och två åter-
stående delsträckor utmed Allmänna vägen. För Ankarvägen och Storgatan är samfinansie-
ringsavtal klara till ett värde av 435 000 kronor. 
 
I tekniska nämndens budgetram för år 2012 finns inte särskilda medel avsatta för med-
finansiering av cykelbaneobjekt utmed regionalt/statligt vägnät i Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner. 

Underlag för beslut 

Tekniska förvaltningens gatuavdelnings skrivelse daterat 2012-02-01. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 32 TN2011/0241 

Parkering vid Vänershofshallen i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna följande förslag till kommunstyrelsen. 
 

 Parkeringsplatser utmed Östra Järnvägsgatan byggs ihop. 
 

 Parkeringsplatser närmast Vänershofshallen avgiftsbeläggs och iordningsställs.  
 

 Ovanstående förslag genomförs under förutsättning att ekonomiska medel tillskjuts. 
 

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade 2012-11-29 att återremittera ärendet till förvaltningen för  
redovisning av kostnader för att åtgärda samtliga idag tillgängliga parkeringsplatser i  
området kring Vänershofshallen och för utredning om parkeringsplatserna närmast hallen 
kan avgiftsbeläggas. 
 
Trafikinformatör Eva Berdenius redovisade förvaltningens förslag som innebär att man åt-
gärdar de befintliga parkeringsplatserna utmed Östra Järnvägsgatan och parkeringsplatsen 
närmast Vänershofshallen. Kostnaden för detta beräknas till ca 500 000 kronor.  
 
Räddningstjänsten har ställt krav på att framkomligheten vid hallen måste ordnas. Ett sätt 
att höja framkomligheten kan vara att avgiftsbelägga området närmast hallen. 

Underlag för beslut 

Muntlig information under sammanträdet. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 33 TN2012/0008 

Samrådsremiss: Koncept till gestaltningsprogram för Stockholms-
vägen, Mariestads tätort, dnr KS2011/0124 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens synpunkter och överlämnar dem till  
Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Kommunledningskontoret har översänt ett koncept till gestaltningsprogram för Stock-
holmsvägen till tekniska nämnden för samråd. 
 
Förvaltningens gatu- och VA-avdelning har inkommit med synpunkter, kart- och mät-
avdelningen har inget att erinra mot konceptet. 

Underlag för beslut 

Gatuavdelningens skrivelse daterat 2012-01-13 och VA-avdelningens skrivelse daterat  
2012-02-03. 
 
________________________ 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 34 TN0212/0034 

Igångsättningstillstånd avseende investeringar i Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna förvaltningens begäran om igång-
sättningstillstånd avseende investeringar 2012 till Kommunstyrelsen. 

 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att i samband med detta begära överföring av 
budgetmedel till de föreslagna investeringarna, till Mariestads kommun. 
 

 Ärendet återremitteras till förvaltningen för redovisning av vad som ska utföras av-
seende; VA-avdelningens begäran om igångsättningstillstånd för renovering av led-
ningsnät och byggnadsavdelningens begäran om igångsättningstillstånd för energi-
sparåtgärder och handikappförbättrande åtgärder. 

Bakgrund 

Förvaltningen har i skrivelse daterat 2012-02-08 begärt igångsättningstillstånd för  
nedanstående investeringar: 
 
Gatuavdelningen 
Storgatan, Bankgatan och Västergatan i Gullspång   350 000 kronor 
 
Medel på ovanstående projekt föreslås nyttjas för åtgärder i centrum såsom projektering av 
Bankgatan och bussterminalen och eventuellt ökade kostnader på projekt Storgatan 
 
VA-avdelningen 
Renovering ledningsnät      1 000 000 kronor 
 
Medel för renovering av ledningsnät behövs för arbete avseende minskning av dricksvatten-
läckor, inläckage i spillvattennätet och utredning av översvämningsskadorna. 
 
Byggnadsavdelningen 
Energisparåtgärder enligt handlingsplan, upprättad av energiråd- 200 000 kronor 
givarna. 
Handikappförbättrande åtgärder enligt handlingsplan, upprättad av 200 000 kronor 
tillgänglighetsinventerare. 
Ombyggnad hissar till kravspecifikation (före 2012)   450 000 kronor 
 
Total summa är 2 200 000 kronor. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Forts. § 34 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse daterat 2012-02-08. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 35 TN2012/0014 

Revidering av ansvariga attestanter för 2012 års verksamhet 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens reviderade förteckning över 
ordinarie beslutsattestanter och ersättare för desamma gällande drift- och investerings-
redovisning.  
 
Revideringen gäller från och med 2012-01-01. 

Bakgrund 

Med anledning av bland annat personalförändringar har förvaltningen tagit fram förslag till 
revidering av ansvariga attestanter för 2012 års verksamhet. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens revidering av ansvariga attestanter daterat 2012-01-17, reviderat 2012-02-07. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 36 TN2012/0040 

Ombudgetering av driftbudget från 2011-2012, Mariestads  
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag till om-
budgetering av driftbudget från 2011 till 2012. 

 

 Mot bakgrund av förvaltningens redovisning föreslår arbetsutskottet att nämnden  
hemställer hos kommunstyrelsen att täcka det skattefinansierade underskottet. 

Bakgrund 

Förvaltningen har upprättat förslag till ombudgetering av driftbudget från 2011 till 2012 
med 30 000 kronor. 
 
Med anledning av det redovisade underskottet med 5 313 000 kronor har förvaltningen 
lämnat önskemål om att slippa ta med sig underskottet till 2012 års driftbudget. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse med ombudgetering från 2011 till 2012 avseende driftbudget,  
daterat 2012-02-14. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 37 TN2012/0040 

Ombudgetering av investeringsprojekt 2011 till 2012, Mariestads 
kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag till ombudgeteringar 
av investeringsprojekt från 2011 till 2012. 
 

Bakgrund  

Förvaltningen har upprättat förslag till ombudgetering för investeringsprojekt från 2011 till 
2012 för tekniska nämndens verksamheter. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse med ombudgeteringar av investeringsprojekt från 2011 till 2012, 
daterat 2012-02-14. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 38 TN2012/0041 

Ombudgetering av drift och investeringsbudget från 2011 till 2012,  
Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag till ombudgeteringar 
av drift och investeringsbudget från 2011 till 2012. 

Bakgrund 

Förvaltningen har upprättat förslag till ombudgetering av drift och investeringsbudget från 
2011 till 2012. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse med ombudgetering av drift- och investeringsbudget från 2011 till 
2012, daterat 2012-02-14. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 39 TN2012/0042 

Ombudgetering av driftbudget från 2011 till 2012,  
Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag till om-
budgeteringar av driftbudget från 2011 till 2012. 

 

 Mot bakgrund av förvaltningens redovisning föreslår arbetsutskottet att nämnden  
hemställer hos kommunstyrelsen att täcka det skattefinansierade underskottet. 

 

 Mot bakgrund av förvaltningens redovisning föreslår arbetsutskottet att nämnden  
hemställer hos kommunstyrelsen att täcka det taxefinansierade underskottet. 

 

Bakgrund 

Förvaltningen har upprättat förslag till ombudgetering av driftbudget från 2011 till 2012. 
 
Med anledning av det redovisade underskottet med 1 796 000 kronor för den skatte-
finansierade verksamheten och 1 685 000 kronor för den taxefinansierade verksamheten har 
förvaltningen lämnat önskemål om att slippa ombudgetera underskotten.  

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse med ombudgetering från 2011 till 2012 avseende driftbudget,  
daterat 2012-02-14. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 40 TN2012/0042 

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2011 till 2012,  
Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag till ombudgeteringar 
av investeringsprojekt från 2011 till 2012. 

Bakgrund  

Förvaltningen har upprättat förslag till ombudgetering för investeringsprojekt för tekniska 
nämndens verksamheter från 2011 till 2012. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse med ombudgetering från 2011 till 2012 avseende investerings- 
budget 2011. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 41 TN2012/0043 

Slutredovisning av investeringsprojekt, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens slutredovisning av  
investeringsprojekt. 

Bakgrund 

Förvaltningen har slutredovisat följande investeringsprojekt: 
 
Gatuavdelningen   Projekt 2002, rondellbyggnation Hammarsmeds- 
     gatan – Göteborgsvägen. 
 
Byggnadsavdelningen   Projekt 2424, ombyggnad av badhuset. 
     Projekt 2434. Ombyggnad av styr- och regler- 
                                                           utrustning för värme och ventilation vid Tidavads  
                                                           skola, Flitiga Lisans skola, kommunförrådet,  
                                                           Lyrestads skola, Tunaholmsskolan och Vadsbo- 
                                                           gymnasiet under perioden 2008 - 2011. 
     Projekt 2448. Upprustning och åtgärdande av fukt- 
     skador vid servicebyggnad på Ekuddens Camping. 
     Projekt 2431. Om- och tillbyggnad för Social- 
     förvaltningens korttidsboende för ungdomar på  
     Gnejsvägen. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse, slutredovisade investeringsprojekt 2011, daterat 2012-02-14. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 42 TN2012/0044 

Slutredovisning av investeringsprojekt, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens slutredovisning av  
investeringsprojekt. 

Bakgrund 

Förvaltningen har slutredovisat följande investeringsprojekt: 
 
Gatuavdelningen   Projekt 91131. Byggnation av belyst gång-,  cykel- 
     och ridväg utmed Halnavägen till Moskogen. 
     Projekt 92130. Beläggningsåtgärder på Idrottsvägen 
     och ombyggnad korsning Kyrkogatan – Stora Bergs- 
     gatan. 
     Projekt 92131. Tillgänglighetsanpassade åtgärder vid  
     bussterminalen. 
 
Byggnadsavdelningen   Projekt 92304. Renovering av sarg i Ishallen. 
     Projekt 92420. Ombyggnad av ventilationsanläggning 
     på Nyponet/Kilenskolan. 
     Projekt 92421. Omläggning av tak på teatern. 
     Projekt 92600-92601. Energisparåtgärder på för-  
                                                           skolan Syrenen. 
     Projekt 92803. Brandsäkerhetsåtgärder på förskolan 
     Kornknarren. 
     Projekt 92804. Brandsäkerhetsåtgärder på förskolan 
     Syrenen. 
     Projekt 92805. Brandsäkerhetsåtgärder på Kilen- 
     skolan. 
 
VA-avdelningen   Projekt 92204. Läggning av spillvattenledning utmed  
     Halnavägen till Moskogen. 
     Projekt 92255. Allmän upprustning av vattenverket i 
     Lagerfors. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse, slutredovisade investeringsprojekt 2011, daterat 2012-02-14. 

 

 ______________________________________________________  



Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 14 
 2012-02-14  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 43 TN2012/0045 

Slutredovisning av investeringsprojekt, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens slutredovisning av  
investeringsprojekt. 

Bakgrund 

Förvaltningen har slutredovisat följande investeringsprojekt: 
 
Gatuavdelningen   Projekt 9041. Upprustning av asfaltsbeläggningar 
     i tätorterna. 
      
Byggnadsavdelningen   Projekt 9062. Ombyggnad och upprustning av  
     toaletter, städutrymme och entréer på låg- och  
     mellanstadiet i Gullstensskolan. 
 
VA-avdelningen   Projekt 9019. Flyttning av styr- och reglerutrustning 
     från gamla till nya lokaler vid reningsverken i Hova 
     och Gullspång. 
     Projekt 9022. Installation av filter vid vattenverket i  
     Gårdsjö. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse, slutredovisade investeringsprojekt 2011, daterat 2012-02-14. 

 

 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 44  

Information om budgetupptakt  

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg informerade om datum för budgetupptakt.  
Kallelser har skickats ut. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 45  

Ekonomiska rapporter av principiell karaktär 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Ledamot Staffan Starringer (S) efterfrågade möjligheten att sammankalla till en diskussion 
mellan avdelningscheferna och arbetsutskottet för att diskutera ekonomiska rapporter av 
principiell karaktär. 
 
Det har framställts önskemål om tätare ekonomiska rapporter. Förvaltningen har en för-
hoppning om att kunna genomföra detta. Men den nuvarande situationen med vakanta 
tjänster bland annat inom ekonomifunktionen innebär att förvaltningens resurser för eko-
nomiredovisning minskar. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 46  

Information – Nytt höjdsystem, Töreboda och Gullspångs kommuner 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Det statliga lantmäteriet har genomfört en uppdatering och avvägning av landets höjdfix-
punkter vilket har utmynnat i nytt nationellt höjdsystem RH 2000.  
 
Den 1 mars 2011 gick Mariestads kommun över till det nya nationella höjdsystemet. Nu är 
utredningar och kontrollmätningar genomförda i Töreboda och Gullspång avseende avvi-
kelser mellan de gamla lokala höjdsystemen och det nya nationella höjdsystemet.  
 
Från och med den 1 mars 2012 kommer alla höjder i Töreboda och Gullspångs kommun att 
redovisas i det nya nationella höjdsystemet RH 2000.   
 
Införandet av det nya höjdsystemet innebär en viktig kvalitetshöjande åtgärd. 

Underlag för beslut 

Tekniska förvaltningens Kart- och mätavdelnings skrivelse ”Infoblad Nytt höjdsystem i  
Töreboda och Gullspångs kommun”. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 47  

Handlingar att anmäla 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

1. Protokoll från Tillgänglighetsrådets möte i Töreboda 2011-12-01. TN2012/0012. 
 

2. Protokoll från Kommunstyrelsen i Töreboda, Ks § 2, 2012-01-11. Färdigställande av 
exploateringsområden (i Gastorpsområdet). TN2011/0261 
 

3. Remissvar: Angående problem med förbuskning utmed stranden längs Strandvägen, 
KS 2011/0176. TN2011/0142 
 

4. Miljö- och byggnadsförvaltningen. Bygglov för uppförande av utrymningstrappa på 
Skolbyggnad Skolläraren 11, Töreboda kommun. 
 

5. Protokoll från Kommunfullmäktige i Töreboda Kf § 7, 2012-01-30. Energieffektivi-
seringsstrategin ”Ett grönt och skönt MTG”. TN2012/0036 

 
 
 

 ______________________________________________________  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2012-02-14 
 
Anslagsdatum 2012-02-22 Anslag tas ner 2012-03-15 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


