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Sida 1

Kommunstyrelsen
Tnau § 255

Godkännande av dagordning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-10-28

Sida 2

Kommunstyrelsen
Tnau § 256

TN 2014/535

Nedsläckning av gatubelysning i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott överlämnar, i avvaktan på prognos 4, ärendet till tekniska
nämnden utan eget yttrande
Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att återta tidigare beslut § 252/2014 (2014-10-17)
avseende nedsläckning av gatubelysningen utanför centrum i Mariestad.
Gatubelysningen kommer att tändas i samma omfattning som tidigare så snart som möjligt i
avvaktan på tekniska nämndens behandling av ärendet.
Björn Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund

Tekniska nämnden ansvarar för gatubelysningen i kommunen. Kostnaden för drift och underhåll av gatubelysningen är totalt ca 3 miljoner kronor/år. Tekniska nämnden beslutade
2014-10-07 att släcka ner del av gatubelysningen utanför centrum som en åtgärd för att
minska budgetöverskridandet 2014.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2014-10-17 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 beslutade vidare 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.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-28 att uppmana tekniska nämnden att upphäva beslutet i
tekniska nämndens arbetsutskott 2014-10-17 § 252. Tekniska nämnden uppmanas även att
föreslå alternativa besparingsförslag för att uppnå en budget i balans under innevarande år.
Behandling på sammanträdet

Björn Nilsson (S) yrkar att tekniska nämndens beslut om nedsläckning av gatubelysningen utanför centrum i Mariestad ska kvarstå till dess att nämnden fattar ett annat beslut, alternativt
att kommunstyrelsen i Mariestad tillför ytterligare pengar för att tända gatubelysningen i tidigare omfattning.
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Evert Eklind (MAP) yrkar att arbetsutskottet ska, i avvaktan på prognos 4, överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget yttrande.
Eklind (MAP) yrkar vidare att tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att återta tidigare
beslut § 252/2014 (2014-10-17) avseende nedsläckning av gatubelysningen utanför centrum
i Mariestad samt att gatubelysningen ska tändas i samma omfattning som tidigare så snart
som möjligt i avvaktan på tekniska nämndens behandling av ärendet.
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ställer förslagen under proposition och
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Eklinds (MAP) yrkande.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-28 § 218, Nedsläckning av
gatubelysning i Mariestad
______________________________________________________
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Anslagsbevis
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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