
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum  
2012-01-31 
 
 
 
 
 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön, kl 14.00-16.50 

 

Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande 
 Staffan Starringer (S) 1:e vice ordförande 

Evert Eklind (MAP) 2.e vice ordförande 
 Magnus Dimberg (M) Ledamot 
 Sune Jansson (C) Ledamot 

 

 

Övriga deltagande Ingalill Lindblad Sekreterare 
 Göran Persson Kart- och mätchef 
 Elisabeth Westberg Förvaltningsekonom 
 Matz Hasselbom Gatuchef 
 Kenneth Jensen VA-chef 
 Leif Andersson Byggnadschef 

 

 

Utses att justera Magnus Dimberg  

 

Justeringens plats och tid Stadshuset 2012-02-07 

         

Sekreterare  ...................................................................  Paragrafer  § 18-30 
 Ingalill Lindblad 

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

 Ulf Andersson  

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

 Magnus Dimberg  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 18  

Fastställande av dagordning 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar. 
 
Följande ärende har tillkommit: 
 

 Förslag på ärenden till kommande arbetsutskott/teknisk nämnd. Nyväckta frågor 
 

 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 19 TN2012/0025 

Bokslut 2011 – Tekniska nämnden, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och överlämnar förvaltningens redovisade bokslut till 
nämnden med följande förslag. 
 

 Ändring i texten under kommentarer för fastighetsavdelningen. ”Underskotten kan 
härledas till”; 

            I första raden i stycket byts företagsnamnet Sill & Dynamit ut till fastighets- 
            beteckningen. 
            Sista raden i stycket ändras till akuta reparationer, service och som en följd av detta    
            ökade underhållskostnader 
 

 Nämnden har för avsikt att under året ha tätare uppföljningar och bättre rutiner för 
att tidigare kunna upptäcka avvikelser mot budget. 

 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Förvaltningen har sammanställt det ekonomiska resultatet för tekniska nämndens verksam-
heter i Mariestads kommun för år 2011. 
 
Den skattefinansierade verksamheten visar ett underskott med 5 313 000 kronor. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens årsbokslut för 2011, daterat 2012-01-31. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 20 TN2012/0026 

Bokslut 2011 – Tekniska nämnden, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner förvaltningens redovisade bokslut och föreslår nämnden att göra 
detsamma. 
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Förvaltningen har sammanställt det ekonomiska resultatet för tekniska nämndens verksam-
heter i Töreboda kommun för år 2011. 
 
Den skattefinansierade verksamheten visar ett överskott med 55 000 kronor. 
 
Den avgiftsfinansierade verksamheten mot fond visar ett underskott med 1 391 000 kronor. 
 

Underlag för beslut 

Förvaltningens årsbokslut för 2011, daterat 2012-01-31. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 21 TN2012/0027 

Bokslut 2011 – Tekniska nämnden, Gullspångs kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner förvaltningens redovisade bokslut och föreslår nämnden att göra 
detsamma. 
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Förvaltningen har sammanställt det ekonomiska resultatet för tekniska nämndens verksam-
heter i Gullspångs kommun för år 2011. 
 
Den skattefinansierade verksamheten visar ett underskott med 1 796 000 kronor. 
 
Den avgiftsfinansierade verksamheten mot fond visar et underskott med 1 685 000 kronor. 
Arbetsutskottet vill ge VA-avdelningen en eloge för att utförda åtgärder har gett effekt. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens årsbokslut för 2011, daterat 2012-01-31. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 22 TN2011/0102 

Uppföljning av plan för internkontroll 2011 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av och överlämnar förvaltningens uppföljning av internkon-
trollplan till nämnden. 
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Förvaltningen har under det gångna året gjort löpande kontroller och stickprov av de ruti-
ner som planen innefattar. Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade resultatet 
som visar både förbättringar och brister. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens uppföljning av internkontrollplan 2011, daterat 2012-01-31. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 23 TN2011/0103 

Uppföljning av målstyrningsdokument, Mariestads kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av den redovisade uppföljningen av målstyrningsdokumentet 
och överlämnar den till nämnden. 
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2010 om mål för den tekniska verksamheten i 
övergångsmodellen för Mariestads kommun. 
 
Tekniska nämnden har därefter beslutat att en uppföljning av dokumentet ska redovisas vid 
varje ekonomiskt redovisningstillfälle. 
 
Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade en uppföljning av varje uppdrag i mål-
styrningsdokumentet. 

Underlag för beslut 

Skrivelsen ”Mål för den tekniska verksamheten år 2011 i övergångsmodellen i Mariestad. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 24 TN2011/0104 

Uppföljning av målstyrningsdokument, Töreboda kommun 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av den redovisade uppföljningen av målstyrningsdokumentet 
och överlämnar den till nämnden. 
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har den 1 februari 2011 beslutat om mål för den tekniska verksamheten 
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2010-11-29, om verksamhetsmål för åren 2011-
2013. 
 
Tekniska nämnden har därefter beslutat att en uppföljning av dokumentet ska redovisas vid 
varje ekonomiskt redovisningstillfälle. 
 
Förvaltningsekonom Elisabeth Westberg redovisade en uppföljning av varje uppdrag i mål-
styrningsdokumentet. 

Underlag för beslut 

Skrivelsen ”Mål för den tekniska verksamheten år 2011 i Töreboda. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 25 TN2012/0025 
 TN2012/0026 
 TN2012/0027 

Tekniska nämndens text till årsredovisningen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av den föreslagna texten och överlämnar ärendet till nämnden. 
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Förvaltningen har tagit fram tekniska nämndens text som ska finnas med i respektive  
kommuns årsredovisning för år 2011. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens sammanfattning av tekniska nämndens verksamheter under 2011. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 26 TN2012/0028 

Genomförandeavtal för gång- och cykelväg och tätortsåtgärder ut-
med väg 2981, Storgatan i Gullspång 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen i Gullspång att god-
känna framtaget genomförandeavtal för gång- och cykelväg och tätortsåtgärder ut-
med väg 2981, Storgatan i Gullspång. 

 

 Kommunens kostnad beräknas uppgå till 250 000 kronor för gång- och cykelväg 
samt 250 000 kronor för tillgänglighetsanpassning. 

 

 Kommunstyrelsen anvisar medel i investeringsbudget 2012 för genomförande av 
ovanstående. 

 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Under 2010 påbörjade gatuavdelningen, på uppdrag av Gullspångs kommun att i samarbete 
med Trafikverket, arbetet med projektering för en ombyggnad av Storgatan. Kostnaderna 
för projekteringsarbetet har fördelats 25/75 mellan kommunen och Trafikverket enligt av-
tal. Trafikverket är väghållare. 
 
Gatumiljön i Gullspångs centrum är idag sliten. En upprustning och anpassning efter nuti-
dens krav på en trygg och säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter har arbetats fram med 
omfattande planerad ombyggnation som följd. 
 
I projekteringen har trafikmiljön genom centrum blivit trängre för biltrafiken med förhöjd 
körbana förbi torget. Sträckan inramas med träd med stamskydd mot torget samt med  
pollare på norra sidan. 
 
Ett förfrågningsunderlag är färdigställt för att gå ut för upphandling med Trafikverket som 
beställare. 

Underlag för beslut 

Gatuchef Matz Hasselbom och projektledare Johan Bengtssons skrivelse, daterat  
2012-01-17. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 27 TN2011/0239 

Motion om utredning av fast förbindelse över Göta Kanal i Töreboda 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att överlämna förvaltningen skrivelse, daterat 2012-01-17, 
som svar till kommunstyrelsens utvecklingsutskott. 
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har i § 179, 2011-11-09, överlämnat motion från  
Mikael Faleke (M) gällande utredning av fast förbindelse över Göta Kanal till tekniska 
nämnden. I motionen föreslås det att färjan Lina ska ersättas med en fast förbindelse (bron 
eller tunnel) eftersom kapaciteten är för liten. 
 
Gatuchef Matz Hasselbom har i skrivelse daterat 2012-01-17, föreslagit nämnden att be 
kommunfullmäktige i Töreboda att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att precisera kost-
naderna för anläggning av bro- eller tunnelförbindelse. 

Underlag för beslut 

Gatuchef Matz Hasselboms skrivelse daterat 2012-01-17. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 28  

Information - Återrapportering av inkomna remisser, gatuavdelningen 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Gatuchef Matz Hasselbom har tagit fram en lista över inkomna remisser och övriga upp-
drag som ställts till tekniska nämnden/tekniska förvaltningen avseende gatuavdelningens 
verksamhetsområde. 
 
Arbetsutskottet har 2012-01-17 återremitterade ärendet till dagens sammanträde. 

Underlag för beslut 

Muntlig redovisning av gatuavdelningens skrivelse ”Politiska uppdrag” med kopior på in-
komna remisser med uppdrag. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 29 

Nyväckta frågor 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärenden ska behandlas på kommande sammanträden: 
 
Information om Västra skogen – fjärrvärmeutbyggnad 
 
Prioritering av anläggning av busshållplats på Nygatan i Mariestad. 
 
Plan över platser för sammanträden, alternera mellan de tre kommunerna. 
 
 
 ______________________________________________________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 30  

Information – Höjning av båtplatsavgifter i Mariestad 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Gatuchef Matz Hasselbom informerade att i enlighet med kommunens besparingsåtgärder 
har förvaltningen genomfört en höjning av båtplatsavgifterna med 150 kronor. 
 
 ______________________________________________________  

 
 
 
 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2012-01-31,  
Anslagsdatum 2012-02-07 Anslag tas ner 2012-02-29 
 
Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen 
 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


