Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-17

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Ekorn, kl. 13.10 – 14.40

Beslutande

Övriga deltagande

Ulf Andersson
(S)
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Evert Eklind
(MAP)
Magnus Dimberg
(M)
Björn Nilsson
(S)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot

Åke Lindström
Ewa Sallova

teknisk chef
sekreterare

Utses att justera

Evert Eklind

Justeringens plats och tid

Verksamhet Teknik 17 oktober 2014

Sekreterare

...................................................................

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande

251 - 254

.........................................................................................................................................

Ulf Andersson
Justerande

.........................................................................................................................................

Evert Eklind

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-17

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 251

Godkännande av dagordning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-17

Sida 2

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 252

TN 2014/535

Nedsläckning av gatubelysning i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att släcka gatubelysningen så att endast var tredje
armatur, utanför centrum i Mariestads tätort, tänds vid mörkrets inbrott och lyser fram tills
dagsljuset kommer.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att belysningen släcks ner helt på Marieforsleden
mellan Krontorpsrondellen och Sandbäcksrondellen samt på gång- och cykelvägarna längs
Gummerstadsvägen respektive till Snapen.
Nedsläckningen görs från och med 2014-10-27 och ska utvärderas under våren 2015. Synpunkter ska redovisas löpande till nämnden.
Bakgrund

Tekniska nämnden ansvarar för gatubelysningen i kommunen. Kostnaden för drift och underhåll av gatubelysningen är totalt ca 3 Mkr. Nämnden beslutade 2014-10-07 att släcka ner
del av gatubelysningen utanför centrum som en åtgärd för att minska budgetöverskridandet
2014.
Innan denna åtgärd hålls belysningen tänd på följande sätt utanför Mariestads centrum:
Från mörkrets inbrott och fram till klockan 21, samt mellan klockan 6 och fram tills dagsljuset kommer:

Mellan klockan 21 och 22 samt mellan klockan 05 och 06:

Mellan klockan 22 och klockan 05:

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik
______________________________________________________

Expedieras till:
Vänerenergi AB
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-17

Sida 3

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 253

TN 2013/101

Begäran om ytterligare investeringsmedel för projektet Maria Nova
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige avsätter ytterligare 800 tkr som investeringsmedel för projektet Maria Nova under innevarande år.
Bakgrund

Kommunen har tidigare beslutat (bl. a KF 2012-12-17) att investera totalt 12 000 tkr i projektet Maria Nova.
Projektet har utvecklats på ett bra sätt tillsammans med berörda verksamheter och har blivit
något mer omfattande än den första bedömningen angav och med anledning av detta behövs ytterligare 800 tkr för att finansiera köksutrustning, nytt ventilationsaggregat samt ombyggnad i undercentral.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse verksamhet Teknik.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Kommunfullmäktige Mariestad)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 254

TN 2014/320

Omdisponering till fastighetsunderhåll i Töreboda kommun år 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Tekniska nämnden

Tekniska nämnden omdisponerar totalt 1 000 000 kronor till fastighetsunderhåll i Töreboda
kommun år 2015. Medlen omdisponeras från städverksamheten med 400 000 kronor och
från fastighetsverksamhetens övriga driftkostnader med 600 000 kronor.
Bakgrund

Verksamhet Teknik överlämnade en konsekvensbeskrivning till budgetbredningen i Töreboda. Budgetberedningen beslutade 2014-10-08 att inte acceptera minskade kostnader inom
städverksamheten. Verksamhet Teknik anser att beslutet fattades på delvis fel grunder. Bl a
hade inte information getts om hur städningen utförs idag. Detta redovisas mer utförligt
nedan.
Konsekvensbeskrivningen togs fram med anledning av att Kommunfullmäktige beslutat att
ytterligare 1 000 000 kronor ska avsättas till fastighetsunderhåll. I beslutet angavs inte hur
detta ska finansieras utan tekniska nämnden förväntas lösa detta inom den totala budgetramen.
Tekniska nämndens kostnader avser i huvudsak tre verksamheter fastighetsavdelningen, gatuavdelningen samt städavdelningen varför det är inom dessa verksamheter omdisponering
kan ske i tillräckligt stor omfattning. I handläggningen av ärendet har städenheten och fastighetsenheten samt Töreboda kommuns verksamhet Utbildning och Kultur medverkat.
Städverksamheten kostar ca 5 000 000 kronor/år. Erfarenhet från effektiviseringsåtgärder
inom städverksamheten i Mariestads kommun visar att det finns möjlighet att minska kostnaderna med ca 400 000 kronor/år i Töreboda. Åtgärderna innebär att städning nu kommer
att ske i enlighet med MTG:s gällande städrutin (se bilagor). Eventuell skillnad i upplevelsen
av städkvalitet bedöms bli begränsad och acceptabel.
Verksamheten Utbildning och Kultur har stämt av med Gullspångs och Mariestad kommuns skolverksamheter och dessa anser att den angivna städnivån fungerar.
Verksamhet Teknik anser att det är rimligt att minska kostnaden för städverksamheten av
följande skäl:


Justerandes signatur

Gällande städrutiner (se bilagor) i Töreboda har gällt sedan år 2011 för skola respektive
förskola. Information om städrutinen har varit bristfällig både inom skolverksamheten
och inom städverksamheten. Budgetdialog har skett mellan städverksamhet och fastighetverksamhet (betalar städningen) och fastighetsunderhållet har då fått stå tillbaka till
förmån för städverksamheten.
Utdragsbestyrkande
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Sida 5

Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 254






TN 2014/320

Synpunkter på städningen anmäls till städavdelningen som vidtar eventuell åtgärd.
Storstädning som tidigare utfördes av separat grupp ingår i årsplaneringen för respektive
verksamhet.
Allergistädning ingår vid behov.
Avstämning har skett mellan städavdelningen och skolverksamheten. Ytterligare information kommer att ges till rektorsgruppen i november.

Kostnadsbesparingen betyder lägre personalkostnader och förutsätter att bemanningen
minskas med motsvarande ca en tjänst.
Fastighetsverksamheten kostar ca 12 000 000 kronor/år. Verksamheten omfattar driftkostnader typ energi, vatten- och avlopp, försäkringar etc, kostnader för verksamhetsvaktmästeri samt underhåll. Möjlighet finns att effektivisera verksamhetsvaktmästeriet. En effektivisering av verksamhetsvaktmästeriet kan komma att påverka även bl a skolverksamheten.
Eventuella prioriterade korrigerande åtgärder får vidtas i samverkan mellan skol- och fastighetsverksamheterna. Kostnadsbesparingen betyder lägre personalkostnader och förutsätter
att bemanningen minskas med ca två tjänster.
Åtgärderna ska även bidra till att täcka ofinansierade lönekostnadsökningar.
Underlag för beslut

Beslutad driftbudget i Töreboda kommun år 2015.
Bilaga: Städrutiner för skola respektive förskolor.
______________________________________________________

Expedieras till:
(Barn- och utbildninschef i Töreboda kommun Marita Friborg)
(Städchef Ann-Christine Gustavsson)
(Fastighetschef Bo Theorén)
(Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson)
(Ekonomienheten Töreboda kommun)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-10-17

Anslagsdatum

2014-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet Teknik

Underskrift

Anslag tas ner

2014-11-11

...............................................................................................................

Ewa Sallova
___________________________________________________________________________________________________________

