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Tekniska nämnden  2010-12-14 2 
 
 
Förvaltningsekonomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Tn § 111 Dnr 2010.22 
 
 Ekonomisk rapport 
 
 Månadsrapport har upprättats (Bil.). 
 __________ 
 
 Förvaltningsekonomen redogör för prognosen (Bil.). Underskottet för året  
 avseende tekniska nämndens verksamheter beräknas nu bli lägre än tidigare  
 på grund av mer omfattande intäkter för återställningsarbeten inom gata/ 
 parkavdelningen. Genomförda försäljningar av fastigheter kommer också att 
 påverka resultatet positivt. 
   
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Redogörelsen godkänns och läggs till handlingarna. 
 ___________ 
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Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
VA-chefen 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 112 Dnr 2010.21 
 
 Motion m m angående sjövatten till Solberga IP 
 
 Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 2009-11-18 § 72  
 har inkommit till tekniska förvaltningen (Bil.1). 

 Kommunfullmäktige har 2010-02-22 § 16 remitterat bilagda motion till 
 tekniska nämnden för beredning (Bil.2). 

 Förslag har upprättats av VA-chefen (Bil.3). 
 __________ 
 
 Tekniska chefen redovisar att om arbetena görs i egen regi, kan sjövatten- 
 ledningen tas i bruk tidigast september 2012. Eventuellt kan anläggningen  
 färdigställas tidigare om en extern entreprenör anlitas.  
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. VA-chefens kostnadskalkyl och konsekvensbeskrivning överlämnas  
  till kultur- och fritidsnämnden enligt önskemål 2009-11-28. 

 2. VA-chefens skrivelse och kompletterande uppgifter om tidplan enligt 
   ovan överlämnas till kommunstyrelsen som beredning för  
  ställningstagande till svar på inkommen motion dnr 2010.8 
  Askersund sätter miljön främst. 
 __________ 
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Kommunstyrelsen 
Gatuingenjören 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 113 Dnr 2010.80 
 
 Motion om parkeringsplatser vid bostadsområden 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-03-08 § 59 att överlämna  
 bilagda motion till kommunledningsförvaltningen för beredning (Bil.1). 
 Kommunledningsförvaltningen har lämnat motionen vidare för beredning av  
 gatuingenjören. 

 Gatuingenjören har upprättat förslag (Bil.2). 
 __________ 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Gatuingenjören får i uppdrag att ta fram en trafikstrategi i arbetet 
  med översiktsplanen för att bemöta det aktuella och framtida 
  behovet. Trafikstrategin ska användas som underlag i en långsiktig  
  budget och utförandeplan för trafikåtgärder. Om projekt definieras  
  och planeras in tidigt i budgetprocessen, förbättras möjligheterna att  
  söka statsbidrag. 

 2. Ovanstående beslut överlämnas till kommunstyrelsen som beredning  
  för svar på motionen. 
 ___________ 
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Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Gatuingenjören 
Förvaltningsekonomen 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 114 Dnr 2010.28 
 
 Medborgarförslag om gatubelysning i Åsbro 
 
 Kommunfullmäktige beslutade 2010-03-29 § 56 att överlämna  
 bilagda medborgarförslag till tekniska nämnden för beredning och beslut 
 (Bil.1). 

 Gatuingenjören har upprättat förslag (Bil.2). Förslagsställaren har beretts  
 tillfälle att yttra sig under beredningen. 
 __________ 

 Vid sammanträdet konstateras att uppsättning av föreslagen belysning 
 överensstämmer med antagen belysningsplan.  
 
 Tekniska nämnden beslutar:  

 1. Gatubelysning ska etableras efter Estabovägen där kabel och  
  fundament redan finns. Kostnaden beräknas till 150 000 kr och  
  medel ska äskas för projektet i 2012 års budget. Samtidigt äskas 
   15 000 kr per år för driften av de tillkommande ljuspunkterna. 

 2. Ovanstående beslut överlämnas för kännedom till kommun- 
  styrelsen. 
 __________ 
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Tekniska chefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 115 Dnr 2010.81 
 
 Markupplåtelseavtal Prästgården 4 Askersund 
 
 Askersundsbostäder AB planerar att anlägga en gångväg och trapp vid  
 kvarteret Prästgården i Askersund. Då del av gångvägen samt 1 st  
 belysningsstolpe kommer att placeras på kommunens fastighet, har förslag  
 till markupplåtelseavtal upprättats (Bil.). 
 __________  
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Avtalet godkänns. 
 __________ 
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Länsstyrelsen 
Gatuingenjören 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 116 Dnr 2010.79 
 
 Remiss ansökan om hastighetsbegränsning enskild väg  
 Åmmeberg 
 
 Länsstyrelsen i Örebro län har översänd remiss avseende ansökan  
 om hastighetsbegränsning på väg vid Askersunds GK:s klubbhus i 
 Åmmeberg. Ansökan har delgivits tekniska nämnden med kallelsen till 
 dagens sammanträde 

 Synpunkter ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 2010-12-29 för att  
 kunna beaktas. 
 ____________ 
 
 Tekniska nämnden beslutar: 

 Länsstyrelsen meddelas att ingen erinran finns mot förslaget. 
 __________ 
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Tekniska chefen 
Gatuingenjören 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 117 
 
 Redovisning pågående ärenden 
 
 Sammanställning över ej färdigbehandlade ärenden, som inkommit före 
 december 2010 har upprättats (Bil.). 
 __________ 
 
 Tekniska chefen redogör för del av ärendena. 

 Tekniska nämnden beslutar: 

 1. Ärende dnr 2007.70 Samarbete med Hallsbergs kommun angående  
  VA-verksamhet Tisarens norra strand avskrivs, då diskussionerna 
   har avslutats. Något samarbete är inte aktuellt för närvarande. 

 2. Ärende dnr 2010.53 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Lyktgubbar 
  2010-11-01--02 avskrivs då det är inaktuellt. 

 3. Ärende dnr 2010.59 Arrendeavtal Borgmästarholmen avskrivs då 
  det tillhör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 

 4. I övrigt godkänns redogörelsen och läggs till handlingarna. 
 ____________ 
 
 



ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum  

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Tekniska nämnden  2010-12-14 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tn § 118 Dnr 2010.3 
 
 Anmälan av delegationsbeslut 
 

Ordföranden anmäler följande, på grund av delegationsuppdrag, fattade 
beslut: 
 
tekniska chefens:                                               del nr  81-84, 
fastighetskamrerns:                                                 ”   ”   74-77,  
gatuingenjörens:                                                      ”   ”   154-165. 
__________  
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 Tn § 119 
 
 Meddelanden 
 
 Meddelas och läggs till handlingarna: 
  
 Protokollsutdrag 2010-12-06  § 168  från kommunfullmäktige angående 
 val av teknisk nämnd 2011 - 2014. 
 
  Dnr 2010.2 
 Rapport från tekniska chefen angående uppföljning av sjukfrånvaro och  
 Glädjeindex. 
 __________ 
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