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 Ingalill Lindblad 

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

 Ulf Andersson  

 
Justerande  ..........................................................................................................................................  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 199  

Fastställande av dagordning 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Tillkommande ärende: 

 Förslag till ändring av debiteringsperioder för VA-abonnenter i Töreboda kommun. 

__________________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 200 TN2011/0023 

Fördelning av budget 2012, Mariestads kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Ett enigt arbetsutskott föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag till fördelning 
av budget 2012 med följande tillägg. 

 Tekniska nämnden har enligt ett tidigare beslut i Kommunstyrelsen fått minskad 
ram gällande avvecklingsfastighet Bjurliden med 3 621 tkr i budget 2012. Detta 
anser nämnden ska återföras till tekniska nämndens budget för 2012. 

 Uppdra till gatuchef Matz Hasselbom att ta fram förslag till ett mer 
kostnadseffektivt arbetssätt i syfte att minimera underskott. Detta ska redovisas vid 
redovisning av den första prognosen under 2012. Uppdraget avser samtliga tre 
kommunerna i MTG-samarbetet. 

 Vidhåller att tidigare beslut med besparing från syntetiskt till dieselbränsle med 300 
tkr ska fortsätta att gälla. 

Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Förvaltningen redovisade förslag, daterat 2011-12-14, till fördelning av tekniska nämndens 
budget 2012 för den skattefinansierade och taxefinansierade verksamheten i Mariestads 
kommun. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till fördelning av budget 2012 daterat 2011-12-14. 

____________________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 201 TN2011/0024 

Fördelning av budget 2012, Töreboda kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av 
budget 2012. 

Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Förvaltningen redovisade förslag, daterat 2011-12-14, till fördelning av tekniska nämndens 
budget 2012 för den skattefinansierade och taxefinansierade verksamheten i Töreboda 
kommun. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till fördelning av budget 2012 daterat 2011-12-14. 

______________________________ 

 

 

. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 202 TN2011/0086 

Fördelning av budget 2012, Gullspångs kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av 
budget 2012. 

Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Förvaltningen redovisade förslag, daterat 2011-12-14, till fördelning av tekniska nämndens 
budget 2012 för den skattefinansierade och taxefinansierade verksamheten i Gullspångs 
kommun. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till fördelning av budget 2012 daterat 2011-12-14. 

______________________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 203 TN2011/0086 

Prioritering av investeringsbudget 2012 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen i Gullspång gjort en 
prioritering av Tekniska nämndens tidigare förslag till investeringsbudget 2012.  

Vid Tekniska nämndens sammanträde 2011-11-29 bordlades ärendet till nästkommande 
sammanträde. 

Underlag för beslut 

T.f. förvaltningschef Leif Anderssons skrivelse daterat 2011-11-09. 

______________________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 204 TN2011/0024 

Tekniska förvaltningens budget i Töreboda kommun. Skattefinansierad 
verksamhet 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens skrivelse till Kommunstyrelsen i Töreboda 
kommun och föreslår nämnden att stödja skrivelsen. 

Bakgrund 

Förvaltningen har i skrivelse daterat 2011-12-14 redovisat de ekonomiska effekterna av 
utebliven kompensation för löneökningar, materialkostnader och kostnader för el, vatten 
och värme under perioden 2008 till 2011. 

Förvaltningen har i budgetram 2012 fått en ramökning med 800 000 kronor för att bygga 
ikapp eftersatt underhåll av kommunens fastigheter och kompensation för löneökningar 
och ökade elkostnader. 

Med anledning av de redovisade ekonomiska effekterna har förvaltningen tagit fram 
följande förslag till Kommunstyrelsen i Töreboda: 

 Att Töreboda kommun kompenserar Tekniska förvaltningen för kommande 
löneökningar år 2013 och framåt. 

 Att Töreboda kommun har målsättningen att genom ramökning i budget 2013 och 
framåt stärka Tekniska förvaltningens möjlighet att underhålla kommunens 
fastigheter och möta kostnadsökningar i samhället. 

Underlag för beslut 

T.f. förvaltningschef Leif Anderssons skrivelse daterat 2011-12-14. 

______________________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 205 TN2011/0086 

Tekniska förvaltningens budget i Gullspångs kommun.  
Skattefinansierad verksamhet 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens skrivelse till Kommunstyrelsen i Gullspång 
kommun och föreslår nämnden att stödja skrivelsen med en viss redaktionell ändring. 

Bakgrund 

Förvaltningen har i skrivelse daterat 2011-12-14 redovisat de ekonomiska effekterna av 
utebliven kompensation för löneökningar, materialkostnader och kostnader för el, vatten 
och värme under perioden 2008 till 2011. 

Med anledning av de redovisade ekonomiska effekterna har förvaltningen tagit fram 
följande förslag till Kommunstyrelsen i Gullspång, i enlighet med arbetsutskottets förslag 
till redaktionell ändring. 

 Att Gullspångs kommun kompenserar Tekniska förvaltningens budgetram för 
utebliven höjning av löneökningar under perioden 2008 – 2011 med 1,2 miljoner 
kronor, genom ramökning i budget 2013 och framåt. 

 Att Gullspångs kommun kompenserar Tekniska förvaltningen för utebliven 
kompensation av materialkostnader och kostnader för el, vatten och värme med 1,5 
miljoner kronor genom ramökning i budget 2013 och framåt, och på detta sätt 
stärka Tekniska förvaltningens möjlighet att underhålla kommunens fastigheter och 
möta kostnadsökningar i samhället. 

Underlag för beslut 

T.f. förvaltningschef Leif Anderssons skrivelse daterat 2011-12-14. 

______________________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 206 TN2011/0230 

Antagande av entreprenör för energisparåtgärder i Vadsboskolan i  
Mariestad 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet antar anbud nr 2 som entreprenör för utbyte av två 
ventilationsaggregat på Vadsbogymnasiet i Mariestad, till en kostnad av 808 000 
kronor 

 Att kostnader för projektet, ca 970 000 kronor, tas från investeringskonto 2451. 

 Att ytterligare 170 000 kronor omdisponeras från investeringskonto 2440 till 
investeringskonto 2451. 

Bakgrund 

Tekniska förvaltningens byggnadsavdelning har infordrat anbud för energisparåtgärder på 
Vadsbogymnasiet genom byte av två ventilationsaggregat. 

Vid anbudstidens utgång hade två anbud inkommit varav anbud nr 2 bedöms vara det mest 
ekonomiskt fördelaktiga för kommunen. 

Kostnaden för projektet beräknas till ca 970 000 kronor varav 800 000 kronor täcks av 
anslag från investeringskonto 2451, ”Vadsbogymnasiet, energisparåtgärder” och ca 170 000 
kronor täcks av investeringskonto 2440, ”Energisparåtgärder”. 

Investeringen innebär att det erhålls ett bättre inomhusklimat och en lägre energikostnad 
motsvarande ca 120 000 kronor/år. 

Underlag för beslut 

Projektledare Ulf Johanssons skrivelse daterat 2011-12-13. 

______________________________ 
Expedieras till: 
Ulf Johansson, projektledare 
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom 
Ekonomiavdelningen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 207 TN2011/0261 

Färdigställande av exploateringsområdet Gastorp i Töreboda 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningens skrivelse till Kommunstyrelsen i 
Töreboda gällande färdigställande av exploateringsområdet Gastorp i Töreboda. 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att stödja förvaltningens förslag till 
Kommunstyrelsen i Töreboda att bevilja anslag om 300 000 kronor för att dränera 
marken i Gastorpsområdet. 

Bakgrund 

I samband med att hus och trädgårdar i Gastorpsområdet färdigställts har fastighetsägare 
hört av sig till Töreboda kommun med önskemål om att området ska dräneras eftersom det 
samlas stora mängder vatten i och kring fastigheterna. 

Kostnaden för att dränera området uppskattas till 300 000 kronor. Förvaltningen anser att 
denna kostnad ska belasta exploateringen eftersom problemen uppkommit som en följd av 
detta. 

Underlag för beslut 

T.f. förvaltnings- och gatuchefens skrivelse daterat 2011-11-29. 

______________________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 208 TN2011/0262 

Indexuppräkning av VA-taxa för Töreboda kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag till höjning av VA-
taxan i Töreboda kommun med en indexuppräkning på 3.7 %. 

Ändringen föreslås träda i kraft 2012-01-01. 

Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

VA-taxan i Töreboda kommun antogs i fullmäktige 2009-02-23, och har sedan dess inte 
justerats. Vid budgetarbetet för 2012 visar verksamheten ett underskott med ca 450 tkr. I 
VA-taxan finns det enligt § 10 och § 22 möjlighet att indexuppräkna taxan. 
Indexuppräkningen avser §§ 5 och 6, anläggningsavgifter och § 14, brukningsavgifter. 

Eftersom tekniska nämnden är utövaren av huvudmannaskapet för vatten och 
avloppsfrågor i Töreboda kommun kan beslut om indexuppräkning tas av tekniska 
nämnden.  

Vid införandet av taxan baserades avgifterna på KPI, Konsumentprisindex från juli 2008 
med indextalet 302,11. Avgiftshöjningen baseras på KPI från oktober 2011 med indextalet 
313,42, vilket ger en höjning av 3,7 %. 

För en fastighetsägare med en normalvilla och med en vattenförbrukning på ca 150 m3/år 
innebär indexuppräkningen en höjning med ca 269 kronor/år. 

Underlag för beslut 

T.f. förvaltnings- och VA-chefens skrivelse daterat 2011-12-13. 

______________________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 209 TN2011/0223 

Förslag till ändring av debiteringsperioder för VA-abonnenter i 
Töreboda kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Arbetsutskottets beslut 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att ändra debiteringsperioden för VA-abonnenter 
i Töreboda kommun från månadsvis till kvartalsvis från 2012-01-01. 

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att återkalla beslut Tn § 142, 2011-10-25, som 
innebar att nämnden överlämnade ovanstående förslag om ändring av 
debiteringsperiod för VA-abonnenter i Töreboda kommun till kommunfullmäktige. 

Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. 

Bakgrund 

Från och med den 1 januari övertar Mariestads kommun fakturahanteringen för VA-
abonnenter i Töreboda kommun från Mariestad Töreboda Energi AB.  

Mariestads kommun har sedan tidigare hanterat faktureringen för VA-abonnenterna i 
Mariestad och Gullspångs kommuner med kvartalsvis debiteringsperiod. För att få en 
rationell hantering av fakturering för VA-abonnenter har förvaltningen föreslagit en 
ändring från nuvarande månadsvis till kvartalsvis debiteringsperiod även i Töreboda 
kommun, med start 2012-01-01. 

Tekniska nämnden godkände i beslut Tn § 142, 2011-10-25, förvaltningens förslag om 
ändrade debiteringsperioder och överlämnade förslaget till kommunfullmäktige i Töreboda 
kommun. 

Efter att förvaltningen varit i kontakt med VA-jurist, har det framkommit att tekniska 
nämnden har behörighet att avgöra ärendet eftersom nämnden är utövare av 
huvudmannaskapet för vatten och avloppsfrågor i Töreboda kommun. 

Med anledning av detta föreslår förvaltningen att ärendet återkallas från 
kommunfullmäktige och att nämnden beslutar att godkänna den föreslagna ändringen av 
debiteringsperioder från månadsvis till kvartalsvis från 2012-01-01. 

Underlag för beslut 

T.f. förvaltnings- och VA-chefens skrivelse daterat 2011-12-16. 

______________________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 210 TN2011/0252 

Samrådsremiss: Detaljplan för Stampen 5 och 6, Gullspångs tätort, 
Gullspångs kommun 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Arbetsutskottet beslut 

 Arbetsutskottet har tagit del av samrådsremiss gällande detaljplan för Stampen 5 
och 6 i Gullspång. 

 Arbetsutskottet har tagit del av och har inget att erinra mot förvaltningens 
synpunkter och överlämnar dem till Kommunstyrelsen i Gullspång. 

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen i Gullspångs kommun har inbjudit tekniska nämnden till 
samråd gällande förslag till ny detaljplan för fastigheterna Stampen 5 och 6 i Gullspångs 
tätort. 

Planens syfte är att möjliggöra inredande av bostäder inom området. 

Tekniska förvaltningens gatu- och VA-avdelning har tagit del av och lämnat synpunkter på 
förslaget. 

Underlag för beslut 

Gatu- och VA-avdelningens skrivelser daterat 2011-13-13 respektive 2011-12-14. 

______________________________ 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun. 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Sida 

 2011-12-20 14 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tnau § 211  

Information 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Möte med revisorerna den 9 november 

Den 9 november var arbetsutskottet tillsammans med representanter från förvaltningen 
kallade till ett möte med revisorerna. 

Förvaltningen hade till mötet tagit fram svar på de frågor som revisorerna meddelat att de 
ville ha svar på. Vid nästkommande möte med revisorerna kommer förvaltningen även att 
skicka en sådan sammanställning till ledamöterna i arbetsutskottet.  

Enligt uppgift från revisionsbyrån återkommer revisorerna under nästa år med att granska 
”Hur man jobbar med investeringar”, med fokus på Marieholmsbron. 

______________________________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 



 

 

  ANSLAGSBEVIS 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2011-12-20 

Anslagsdatum 2011-12-29 Anslag tas ner 2012-01-20 

Förvaringsplats för protokollet  Tekniska förvaltningen, Stadshuset, Mariestad. Protokollet 
finns också på www.mariestad.se,  www.toreboda.se  och 
www.gullspang.se  

 

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

 Ingalill Lindblad 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 

http://www.mariestad.se/
http://www.toreboda.se/
http://www.gullspang.se/

