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Plats och tid Gjutaren, Töreboda, måndag 17 december 2018, kl. 15.00–15.40 
 
Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande 

Anne-Marie Lundin (M) 
Magnus Dimberg (M) för Mikael Faleke (M) 
Marlene Näslin (M) 
Karl-Johan Gustafson (C) 
Marianne Asp-Henrysson (C) 
Pernilla Johansson (C), förste vice ordförande 
Gunilla Fransson (L) 
Lars-Åke Bergman (S) 
Hans Thorsell (S) för Anne-Charlotte Karlsson (S) 
Jörgen Karlsson (M) för Johan Cord (S) 
Berit Bergman (S) 

 
Övriga närvarande Per-Ola Hedberg, kommunchef 
 Mariana Frankén, kommunsekreterare 

Michael Nordin, teknisk chef 
 
 

Justerare Marianne Asp-Henrysson (C) 
 

Justeringens Kommunledningskontoret 
plats och tid     

                                     Paragrafer 447-448 
Underskrifter  
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………... 
  Mariana Frankén 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………… 
  Bengt Sjöberg 
 
 Justerare ……………………………………………………………………………………… 
 Marianne Asp-Henrysson  
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2018-12-17 
 
Datum då   Datum då 
anslaget sätts upp   anslaget tas ned  
    
Förvaringsplats för  

protokollet Kommunledningskontoret 
 
Underskrift ………………………………………………… 
 Evelina Hermansson 



TÖREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-12-17 726 

_______________________________________________________________________________________________ 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ks § 447 
 

Justering 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Marianne Asp-
Henrysson (C) med Pernilla Johansson (C) som ersättare. 
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Ks § 448 Dnr KS 2018/0088 
 

Utökning av investeringsbudget 2019 för bro över Göta kanal 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Investeringsprojektet för uppförande av bro över Göta kanal samt flytt 

av färjan Lina avbryts. 
 
2. Inför ekonomiberedningen i februari får kommunledningskontoret i 

uppdrag att ta fram en kvalitetssäkrad budget. 
 
3. Beredning för beslut om utökad investeringsbudget samt fjärrman-

övrering av bron flyttas till budgetprocessen för 2020 års investe-
ringsbudget med planerad start september/oktober 2019 och färdig-
ställande april/maj 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
I 2018 års investeringsbudget fanns ett beslutat investeringsprojekt för 
uppförande av bro över Göta kanal samt flytt av färjan Lina. Budgeterat 
belopp uppgick till 7 miljoner kronor. Olika alternativ till bro har varit fö-
remål för utredning och utgiften för det alternativ som valdes kalkylerades 
till 9,3 miljoner kronor. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26, § 152, att genom omdispone-
ring utöka 2018 års investeringsbudget för gång- och cykelbro över Göta 
Kanal med 2,3 miljoner kronor (totalt 9,3 miljoner kronor). 
 
Utvecklingsutskottet fick 2018-12-04 information om att detaljprojekte-
ring genomförts och att utgiften nu beräknades till 10,3 miljoner kronor 
(”medelrisk”). 
 
Om kommunfullmäktige 2018-12-17 beslutar att tilldela projektet den 
budget som krävs för byggnation så är det fortfarande möjligt men ris-
kerna har ökat på grund av att vissa arbeten kommer att få utföras efter 
det att kanalen fyllts med vatten. Arbetet måste forceras, vilket ökar inve-
steringsutgiften. Enligt NCC försenas driftsättning av Lina och planerat 
vattenpåsläpp kan behöva senareläggas någon vecka. Osäkerhet om pro-
jektet kan färdigställas i tid kvarstår trots ovanstående åtgärder. 
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forts. Ks § 448 
 
Om produktionsstart flyttas till hösten 2019 så är framtagna handlingar 
klara och projektet kan starta så snart vattennivån sänkts. Slutförandet 
blir då våren 2020 eftersom vissa arbeten inte kan slutföras under vinter-
perioden. Index och valutarisker är svårbedömda men kan eventuellt kom-
penseras av minskad risk för vinterkostnader. Att förskjuta starten till 
hösten 2019 innebär också möjligheten att prissätta projektet på färdig-
projekterade handlingar, vilket ger en mer säker budget, men det skapar 
också utrymme för att hitta och arbeta in förändringar som kan leda till 
kostnadsbesparingar. Göta Kanalbolaget säger att de även nästa vinter 
kommer att tömma kanalen på grund av åtgärder vid Wassbacken. 
Fjärrmanövrering av broöppning och brostängning ingår inte i projektets 
kalkyl. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunfullmäktiges protokoll den 18 juni 2018, § 85 
Sjöfartsverkets yttrande den 9 november 2018 
Kommunfullmäktiges protokoll den 26 november 2018, § 151 och 152 
Skrivelse GC-överfart Töreboda upprättad av NCC den 30 november 2018 
Kostnadsbedömning upprättad av NCC den 27 november 2018 
Tekniska chefens och projektledarens PowerPoint presentation, visad på 
Utvecklingsutskottets sammanträde den 4 december 2018 
Utvecklingsutskottets protokoll den 4 december 2018, § 228 
Kommunchefens och tekniska chefens tjänsteskrivelse den 14 december 
2018 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bengt Sjöberg (M): Investeringsprojektet för uppförande av bro över Göta 
kanal samt flytt av färjan Lina avbryts. Inför ekonomiberedningen i febru-
ari får kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en kvalitetssäkrad 
budget. Beredning för beslut om utökad investeringsbudget samt fjärr-
manövrering av bron flyttas till budgetprocessen för 2020 års investe-
ringsbudget med planerad start september/oktober 2019 och färdigstäl-
lande april/maj 2020. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Tekniska nämnden 
Kommunchefen 
Plan- och exploateringschefen 
Ekonomikontoret 


