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Sune Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-08

Beslutande organ

Sida 1

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 81

Fastställande av dagordning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar.
Följande ärenden tillkommer:





Energibesparande åtgärder på Ekuddens tempererade utebad.
Belysning Storgatan i Gullspång.
Asfaltering av Industrivägen i Otterbäcken, etapp 2.
Skrivelse med namnunderskrifter gällande trädäcket vid Café Nya Torget.

Följande ärende tas bort från ärendelistan:


Handlingar att anmäla

______________________________________________________
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Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 82

TN2012/0101

Angående underskott ekonomisk prognos 1, Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde den 15
maj.
Bakgrund

Med anledning av att tekniska nämnden redovisat ett underskott i prognos 1, deltog
tekniska nämndens presidium och representanter från förvaltningen vid kommunstyrelsens
arbetsutskott den 26 april. Vid sammanträdet presenterades dock ingen åtgärdsplan som
visar en budget i balans år 2012.
Med anledning av detta har Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att kalla tekniska
nämndens presidium den 24 maj för att tydliggöra vilka åtgärder som nämnden ämnar vidta
för att uppnå en budget i balans.
Underlag för beslut

Muntlig redovisning under sammanträdet.
______________________________________________________
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TN2012/0106

Energibesparande åtgärder på Ekuddens tempererade utebad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut



Arbetsutskottet beslutar att fullfölja energieffektivisering vid Edkuddens utebad.



För att finansiera energibesparande åtgärder på Ekuddens utebad, beslutar
arbetsutskottet att omdisponera 340 000 kronor ur Tekniska nämndens
investeringsbudget 2012 från projekt 2440 ”Energisparåtgärder” till projekt 2460
”Installation av solfångare”.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2012-01-30 att utomhusbassängen på Ekudden och
badhuset ska tillhöra tekniska förvaltningens fastighetsavdelning från årsskiftet.
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har i skrivelse daterat 2012-03-28 föreslagit
tekniska nämnden att omdisponera medel ur egen investeringsbudget för energibesparande
åtgärder på Ekuddens utebad. Åtgärden innefattar nytt bassängtäcke, reparation av befintlig
solvärmeanläggning och installation av ny solvärmeanläggning. Den föreslagna åtgärden
innebär en årlig besparing med ca 120 000 – 130 000 kronor per år.
Förvaltningen har genom energirådgivaren skickat in ansökan för investering av solvärme
till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har beviljat ansökan och kommunen erhåller ett bidrag med
137 000 kronor för investering av solvärme vid Ekuddens utebad.
Med anledning av att det tillkommit uppgifter om en eventuell försäljning av utebadet,
återremitterade Tekniska nämnden ärendet 2012-04-24 till Kommunstyrelsen för utredning.
Kommunledningen har därefter meddelat att det inte är aktuellt med försäljning.
Underlag för beslut

Skrivelse från Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning, daterat 2012-03-28.
______________________________________________________

Expedieras till:
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom
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TN2012/0028

Belysning Storgatan i Gullspång
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att anslå 210 000
kronor till att höja kvalitén på belysningen utmed Storgatan. Pengarna tas ur tekniska
förvaltningens budget för ombyggnad av Storgatan.
Bakgrund

I samband med planerad ombyggnation av Storgatan har kostnaderna av ekonomiska skäl
varit tvungna att hållas låga. Trafikverket har i förfrågan eftersträvat att särskilja
Trafikverkets gatubelysning från kommunens. I upphandlingen har en enhetlig belysning av
standardkaraktär föreskrivits. Stolpar och fundament har återanvänts och kompletterats
med nya för att kunna hålla ner kostnaderna.
Från kommunen har önskemål om att kunna skjuta till extra pengar för att höja kvalitén på
belysningsstolpar och armaturer funnits. I samband med upphandlingen har ett mer
påkostat alternativ med svartlackerade belysningsstolpar av eftergivlig typ samt en snygg
armatur tagits fram.
Aktuell sträcka där belysningen blir helt ny är från väg 26 fram till Bussterminalen. Antalet
stolpar är 15 stycken. Merkostnaden för ny belysning beräknas till 210 000 kronor.
Underlag för beslut

Gatuavdelningens skrivelse ”Belysning Storgatan i Gullspång”, daterat 2012-05-03.
______________________________________________________
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TN2012/0150

Asfaltering av Industrivägen i Otterbäcken, etapp 2
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut



Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att bevilja
igångsättningstillstånd för asfaltering av Industrivägen i Otterbäcken, etapp 2.



Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen att anslå ytterligare
290 000 kronor till att utföra resterande beläggningsåtgärd för etapp 2 på
Industrivägen utöver ombudgetering från 2011.

Bakgrund

Under år 2010 utfördes beläggning av första etappen på Industrivägen i Otterbäcken med
särskilt driftsbidrag från Trafikverket. Den andra etappen, västra delen av sträckan kunde
inte utföras som planerat under år 2011 eftersom Trafikverket fått minskade anslag.
Entreprenören har räknat om kostnaden för att utföra resterande del av Industrivägen.
Budgetpris för beläggningsåtgärden för återstående sträcka är 1 320 000 kronor.
Under 2012 är resterande anslag från Trafikverket för beläggning av etapp 2, Industrivägen i
Otterbäcken beviljat. Bidraget på 563 000 kronor är återstående belopp av bidraget som
beviljades under 2010. För att kompensera kostnadsökningar har Trafikverket beviljat
tilläggsanslag på 100 000 kronor.
I tekniska nämndens investeringsbudget för Industrivägen finns ca 365 000 kronor att
ombudgetera till 2012 för åtgärden.
I enlighet med det som redovisats behövs det ytterligare 292 000 kronor för att kunna
utföra resterande beläggningsåtgärd för etapp 2 på Industrivägen.
Underlag för beslut

Gatuavdelningens skrivelse ”Asfaltering av Industrivägen i Otterbäcken etapp 2”, daterat
2012-04-26.
______________________________________________________
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TN2012/0141

Angående inkommen skrivelse med namnunderskrifter gällande
trädäck vid Café Nya Torget i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut



Arbetsutskottet beslutar att ärendet ska beslutas i enlighet med tekniska nämndens
antagna ”Råd och riktlinjer för uteserveringar”, antagna 2012-01-31.



Arbetsutskottet ger Trafikutredaren i uppdrag att använda sin delegationsrätt för att
besluta i ärendet.

Bakgrund

Till tekniska nämnden inkom det 2012-04-30 en skrivelse med namnunderskrifter gällande
önskemål om att Café Nya Torget ska få ha kvar trädäcket vid sin uteservering.
Av de riktlinjer som antogs av Tekniska nämnden 2012-01-31 framgår att:
”Uteserveringen ska vara en del av gatan och finnas på plats på gatans villkor. Av den
anledningen ska möblerna placeras direkt på marken. Om gatan är ojämn får nivåskillnader
göras, detta ska då utföras med ofärgat virke. Tryckimpregnerat virke ska undvikas. Samråd
om utförandet ska ske med Tekniska kontoret.”
Det trädäck som nu har uppförts uppfyller inte kraven på tillgänglighet och användbarhet
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Utöver detta är dess
utformning olämplig på grund av sin placering framför in- och utgång. Den ramp som
byggts i anslutning till trädäcket uppfyller heller inte gällande föreskrifter.
Tidigare år har uteserveringen vid Café Nya Torget fungerat utan trädäck. Berörd yta har en
exklusiv slät markbeläggning som kommunen bekostat för att ge denna del i centrum en fin
gestaltning. Kommunen har dessutom genom personal vid tekniska kontoret varit
behjälpliga med anslutning i markplattor för uppsättande av staket vid tidigare års
uppsättning av uteserveringen.
Utöver de ovan angivna skälen till att uteserveringen ska utföras enligt gällande riktlinjer har
kommunen ansvarsfrågan att ta ställning till.
Underlag för beslut

Trafikutredare Eva Berdenius skrivelse ”Förslag till åtgärder gällande trädäck vid gatumark”,
daterat 2012-05-07. Bygglovarkitekt Charlotte Paulssons skrivelse ”Angående uppfört
trädäck på Gamla Staden 6:1”, daterat 2012-05-07.
______________________________________________________
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Eva Berdenius, trafikutredare
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Information
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ärendegång

Avfallschef Annika Kjellkvist och Ingalill Lindblad gick igenom hur ärenden som ska tas
med på ärendelistan till tekniska nämndens sammanträden ska beredas.
______________________________________________________

Extra arbetsutskott den 29 maj

Med anledning av att ekonomisk prognos 2 fram till och med den sista maj ska redovisas
innan maj månads utgång kallas arbetsutskottet till ett extra sammanträde innan tekniska
nämnden den 29 maj.
______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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