Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-03-27

Sida 0

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl 15.30-16.55

Beslutande

Övriga deltagande

Ulf Andersson
Evert Eklind
Magnus Dimberg
Sune Jansson

(S)
(MAP)
(M)
(C)

Annika Kjellkvist
Ingalill Lindblad
Matz Hasselbom
Johan Bengtsson
Eva Berdenius
Lars Arvidsson

Avfallschef
Sekreterare
Gatuchef
Projektledare, Gatuavd
Trafikutredare
Kommunchef, § 64

Utses att justera

Sune Jansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen 2012-04-03
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 64

TN2011/0225

Antagande av entreprenör – Ombyggnad av Österåsens skola till
förskola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

 Arbetsutskottet antar anbud nr 1 för ombyggnad av Österåsens skola till ny förskola
till en kostnad av 18 200 000 kronor.
 Beslutet gäller under förutsättning att Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut
om igångsättning och att Barn- och utbildningsnämnden godkänner ny internhyra.
Bakgrund

Som ett led i skollokalutredningen från 2008 har byggnadsavdelningen på uppdrag av
Kommunstyrelsen och tillsammans med verksamhetsföreträdare utfört projektering och
infordrat anbud för ombyggnad av Österåsens skola till förskola med sex nya avdelningar.
Kommunfullmäktige har 2012-02-27 beslutat att anslå totalt 9 700 000 kronor. I samband
med ombyggnaden utförs underhållsarbete som finansieras genom uttag ur fastighetsfonden.
Tekniska nämndens arbetsutskott har 2012-03-13 beslutat att återremittera ärendet till förvaltningen för förtydligande av den genomförda utvärderingen av de 2 inkomna anbuden.
Underlag för beslut

Förvaltningen genom kommunchef Lars Arvidssons skrivelse ”Ombyggnad av Österåsens
skola till förskola – Antagande av entreprenör”, daterat 2012-03-06.
Muntlig redovisning av förtydligande av utvärdering.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämnden
Lars Arvidsson, kommunchef
Elisabeth Westberg, förvaltningsekonom
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 65

TN2012/0085

Upprustning av Stampargatan i Gullspång
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

 Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunstyrelsen i Gullspång att anslå
700 000 kronor ur Tekniska nämndens investeringsbudget till upprustning av Stampargatan och att i samband med ombyggnad av gatan utföra föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
 Ovanstående gälller under förutsättning att Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd.
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras.
Bakgrund

Arbetsutskottet har 2012-03-13 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att prioritera åtgärder
för Stampargatan i Gullspång för redovisning till arbetsutskottet vid dagens sammanträde.
Stampargatan är en bostadsgata mellan centrala Gullspång och Gullstenskolan.
Under flera år har tung trafik till industrin samt busstrafik till Gullstenskolan
passerat bostadsområdet via Stampargatan. Gatan är idag så deformerad och
sönderkörd att en omfattande upprustning behövs.
Dagens genomfartstrafik på Stampargatan är dålig även ur trafiksäkerhetssynpunkt. Stampargatan är skolväg för många barn. Tung trafik passerar både genom
bostadsområdet och förbi skolan. Inga tunga fordon bör trafikera gatan.
Gatuavdelningen föreslår att förhöjda farthinder anläggs i båda ändar på Stampargatan och att skyltning sker med rekommenderad hastighet 30km/h. För att skolskjutstrafiken/kollektivtrafiken inte ska trafikera Stampargatan på väg till och från
Gullstensskolan föreslås en lösning som är att bygga den planerade bussvändslingan för vilken statsbidrag beviljats 2012. En annan lösning är att bygga
bussfickor på John Hedins väg med åtgärder som skyddar barnen för den genomgående billtrafiken på John Hedins väg. Eventuellt kan en timglashållplats vara
nödvändig samt att tung trafik inte får trafikera John Hedins väg.
Arbete med att ta fram en alternativ lösning med bussficka samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed John Hedins väg kräver bland annat ett igångsättningstillstånd och en ny projektering samt att Västtrafik kan omprioritera pengar till
den alternativa lösningen.
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Att beakta är även att om en omfattande upprustning av gatan skall ske bör
skicket på VA-ledningarna inventeras och eventuella åtgärder utföras innan beläggningsåtgärden.
Gatan är 400 m lång och består av drygt 3000 kvadratmeter åldrad och skadad asfalt.
Kostnaden för en upprustning landar på drygt 600 000 kronor exklusive kostnader för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder och eventuella VA-arbeten.
Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse ”Upprustning Stamparvägen”, daterat 2012-03-15.
______________________________________________________
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 66

TN2011/0243
TN2011/0213

Torghandel i Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige följande beslut.
 Taxans högsta belopp för fast torgplats kan uppgå till 5 000 kronor/år exklusive
moms och ruta och att taxans högsta belopp för en tillfällig torgplats ska vara 500
kronor/dag inklusive moms.
 Fastställa placering av de fasta och tillfälliga torgplatserna enligt bilagd karta.
 Godkänna de föreslagna lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln.
 Ge tekniska nämnden delegation att utforma detaljbestämmelser för torghandeln.
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras.
Bakgrund

Riksdagen har beslutat att alla enkelt avhjälpta hinder ska tas bort från den offentliga miljön
senast år 2010. För ökad tillgänglighet vill Tekniska förvaltningen utforma torghandeln efter
det rutsystem som finns idag på Nya Torget.
I samband med förslaget att fastställa placering av torgplatserna har förvaltningen också
lämnat förslag på höjning av torgplatstaxan och ändring i de lokala ordningsföreskrifterna
för torghandeln.
Underlag för beslut

Tekniska förvaltningen skrivelse ”Torghandel i Mariestad”, daterat 2012-03-15.
______________________________________________________
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 67

TN2012/0091

Förslag till försök med restaurangtorg på Gamla Torget sommaren
2012
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att:
 Tillfälligt upplåta allmän platsmark för uteserveringar på Gamla Torget för
Mariestads etablerade restauratörer. Upplåtelsen görs i enlighet med bifogad
situationsplan över Gamla Torget, med början lördag 28 april, förbi Torsö Runt och
fram till och med skördefesten i september. Avtal om upplåtelse av allmän platsmark ska tecknas i vanlig ordning med tilläggsavtal om hyra av bod till
självkostnadspris. Debitering ska för övrigt ske enligt ordinarie taxa för allmän
platsmark.
 Tillfälligt ställa upp vattentoalettvagnar för uteserveringarna och för övriga gäster i
centrum.
 Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ombesörja de praktiska detaljerna i genomförandet.
 Föreslå Kommunstyrelsen att skjuta till delar av erforderliga medel för hyra,
städning och tillfällig anslutning till kommunens VA-system. Kostnad i enlighet med
separat kostnadsberäkning.
 Beslutet om försök med restaurangtorg gäller under förutsättning att Kommunstyrelsen skjuter till erforderliga medel.
 Uteblivna intäkter för de parkeringsplatser som försvinner på Gamla Torget ska
ersättas genom tillfälliga parkeringsplatser vid Fisktorget. Detta syftar till att gynna
näringsidkarna i centrum.
Paragrafen beslutas att omedelbart justeras.
Bakgrund

Tekniska förvaltningen har tillsammans med Stadsarkitekt Ingrid Järnefelt tagit fram förslag
till att på försök upplåta delar av Gamla Torget för uteserveringar för de etablerade
restaurangerna i Mariestad under sommaren 2012.
Varje restaurang som väljer att delta i försöket får mot ordinarie ersättning för allmän
platsmark disponera cirka 50 till 70 kvadratmeter plats för uteservering.
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 67, forts.

För att säkra en hygienisk hantering får varje krögare mot ersättning även disponera en bod
med sommarvatten och avlopp för uppställning av diskbänk/diskmaskin och kylförvaring.
Dessutom anvisas plats för uppställning av eget grillbord mitt på torget för de restauranger
som deltar i försöket. För att garantera ett prydligt och inbjudande intryck ska serveringarna
utformas lika de uteserveringar som finns idag.
Förslaget är att restaurangerna ska ha möjlighet att ha öppet varje dag från kl 11.00 till
24.00, men det är polisen som har det slutgiltiga avgörandet i frågan om öppettider.
Den nedre delen av torget närmast Esplanaden hålls öppet för parkering, bland annat för
besökare till kommunhuset och den boendeparkering som idag tillåts på torget. Parkeringsplatserna för rörelsehindrade flyttas tillfälligt till denna del och till Kyrkogatan strax norr om
entrén till kommunhuset. Parkeringsplats för butiken Colorama måste också hållas öppen.
Varje deltagande restauratör finansierar sin egen uteservering, serveringsbod och förbrukningsavgifter. Kostnaderna för tillfällig anslutning av vatten, avlopp och el täcks av
intäkterna från upplåtelse av allmän platsmark, om deltagande blir tillräckligt stort.
Återstående kostnad för hyra av toalettvagnar och städning av dessa föreslås finansieras genom att tekniska nämnden ber att kommunstyrelsen skjuter till extra utvecklingsmedel.
Tekniska förvaltningen föreslår sammanfattningsvis att nämnden beslutar upplåta delar av
Gamla Torget för uteserveringar för Mariestads etablerade restauratörer med början i maj
och fram till och med skördefesten i september.
Avtal om upplåtelse av allmän platsmark ska tecknas i vanlig ordning med tilläggsavtal om
hyra av bod till självkostnadspris. Debitering ska för övrigt ske enligt ordinarie taxa för
allmän platsmark.
Underlag för beslut

Tekniska förvaltningen tillsammans med stadsarkitekt Ingrid Järnefelts skrivelse ”Mariestad
Gamla Staden 6:1 – Förslag till försök med restaurangtorg sommaren 2012”, daterat
2012-03-15.
______________________________________________________
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 68

Information om det pågående arbetet med husbilsparkering i
Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Trafikutredare Eva Berdenius informerade om det pågående arbetet med husbilsparkering i
Mariestads hamnområde.
Ett förslag har tagits fram som innebär att delar av norra hamnområdet används till utbyggnad av husbilsparkering.
______________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2012-03-27

Anslagsdatum

2012-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift

Anslag tas ner

2012-04-26

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

Ingalill Lindblad
___________________________________________________________________________________________________________

