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Verksamhetsinformation

Dnr KK 2019 - 000016 006
Resultatenhetschef/säkerhetsamordnare Mikael Jansson informerar.
Affischer/Dekaler
Teknisk service produktionsavdelning, arbetar med nedplockning samt rengöring av olovligt
uppsatta dekaler/affischer, i Avesta kommun.
Stadshusparken etapp 3
Teknisk service planerar för en öppningsceremoni under v 26, då Stadshusparken beräknas
kunna öppnas upp för allmänheten efter ombyggnationen.
Visentparken
Säsongsöppning för Visentparken 19 maj, parken är öppen dagligen till 15 september. ( Ej
midsommarafton)
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§ 31

Månadsrapport april för Teknisk service

Dnr KK 2019 – 000082 043
Ekonom Tommy Åhlberg redovisar teknisk service månadsrapport april 2019.
EKONOMI
Ekonomiskt läge
Driftredovisning

Teknisk service redovisar ett underskott mot budget med 108 000 kr efter april månad.
Vintern har dock även i år inneburit större påfrestningar än tidigare för väghållningen.
Investeringar

T o m april uppgår investeringsvolymen till 32 Mkr. Bland större investeringar återfinns:
- nytt äldreboende/förskola Balders Hage
- vägbelysning
- ombyggnad Myrgatan
- bullervallar
- slutförande av Stadshusparkens ombyggnad
Årsprognos
Driftredovisning

Vår prognos för helåret är ett underskott på 3 Mkr för vinterväghållningen. Vi bedömer i
dagsläget att vi kan klara att täcka 1 Mkr av det underskottet via bland annat vakanta tjänster.
Det innebär att vår totala prognos för teknisk service är oförändrad mot marsrapporten, det
vill säga ett underskott på 2 Mkr.
Investeringar

I nuläget beräknas investeringarna till ca 140 Mkr för helåret, varav den allra största delen
gäller nybygget av äldreboende/förskola vid Balders Hage samt infrastruktursatsningar inom
vägområdet.
PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM
Vi föreslår inga nya åtgärder utöver tidigare beslutade.
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§ 31 (forts).
Teknisk service förslag till beslut
- Månadsrapport april för tekniskt utskott/teknisk service godkänns.
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 36.19.
Förslag till kommunstyrelsen
- Månadsrapport april 2019 för tekniskt utskott/teknisk service godkänns.
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§ 32

Remissyttrande – Per Johanssons
medborgarförslag om båtbryggor vid Holmen
och vid Askön

Dnr KK 2017 - 000055 912
Per Johansson anför följande i medborgarförslaget:
Det skulle vara bra om ni fixade en brygga vid Holmen. Det finns nu ingen brygga att lägga till
båten vid längre om man har tänkt att åka och bada vid badplatsen. Gärna en större brygga så
att fler än tre båtar får plats. Även vid Askön så behövs en större brygga för att lägga till båtar.
Per Johanssons förslag:
- Båtbryggor anläggs vid Holmen och vid Askön.
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 maj 2017 att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för yttrande.
Teknisk service yttrande
Att anlägga båtbrygga för angöring till Holmen ses som en möjlighet att utveckla Holmen.
Besökare som anländer med båt ges tillfälle att ta del av centrumnära bad och andra
centrumlokaliserade utbud.
Det negativa med en båtbrygga är att det kan locka till bad utanför den avsedda badplatsen.
Dalälvens vatten strömmar med stor variation pga. kraftverksstationen ett hundratal meter
nedströms.
Vid Askön är inte Avesta kommun markägare.
Teknisk Service förslag till beslut
- Medborgaförslaget tillstyrks i delen med båtbrygga med vid Holmen och hänskjuts till Mål
& Budget 2020-2022.
- Medborgarförslaget avslås i delen om båtbrygga vid Askön.
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§ 32 (forts).
Beredning
- Per Johanssons medborgarförslag 9 februari 2017.
- Kommunfullmäktige 25 april 2017 § 45.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017 § 66.
- Teknisk service skrivelse nr 35.19.
Förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige att
- Medborgaförslaget tillstyrks i delen med båtbrygga med vid Holmen och hänskjuts till Mål
& Budget 2020-2022.
- Medborgarförslaget avslås i delen om båtbrygga vid Askön.
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§ 33

Remissyttrande – Iva Morelius medborgarförslag
och Gunilla Berglunds (C) motion angående
förbättrad infart till Korskrogen

Dnr KK 2018 – 000336 913
Iva Morelius och Gunilla Berglund (C) anför följande i medborgarförslaget/motionen:
Infarten till byn Korskrogen är i behov av uppgradering vad gäller belysning och skyltning. En
hel del fina förbättringar har gjorts efter gamla riksväg 70 ut från Karlbo och fram till Brovallen
och utfarten på riksväg 70 med bland annat separat gång- och cykelbana med belysning.
Det är problem när man kommer norrifrån, från Karlbo, och ska till Korskorgen. Skylten som
anger att man ska svänga vänster in till Korskrogen är placerad mitt för infarten till en hästgård,
cirka 50 meter för tidigt. När man väl lyckats hitta infarten är det helt mörkt, det finns ingen
vägbelysning alls. Vid den andra infarten söder ifrån till Korskrogen finns en vägbelysning cirka
15 meter in på vägen.
Den nya vägmarkering som målats i höst är precis vid den här infarten missvisande och det är
bilister som tror att de ska gå ut i vänsterfil för att svänga. Det uppstår farliga situationer då
bilister norrifrån kommer i samma fil.
Det är relativt många som trafikerar den här vägen eftersom det är infart till bland annat
bygdegård och andra företag, samt till alla som bor i Korskrogen.
För att undvika olyckstillbud och förenkla för trafiken till och från Korskrogen bör dessa
synpunkter beaktas.
Utifrån ovanstående yrkar undertecknade att teknisk service ges i uppdrag att skyndsamt vidta
lämpliga åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet vid infart till Korskorgen.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2018 att remittera medborgarförslaget/
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 21 januari 2019 att remittera
medborgarförslaget/motionen till kommunstyrelsen/teknisk service för yttrande.
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§ 33 (forts).
Teknisk service yttrande
Teknisk service är medvetna om bristerna vid den norra infarten till Korskrogen från
Folkaregatan och har planer på att åtgärda detta.
Angående skylten för trafikanter som kommer norrifrån finns en flytt av denna med i
åtgärdsplanen för 2019.
Angående belysningen, som är en viktig del i att höja trafiksäkerheten i korsningar, jobbar
Teknisk service löpande med att förbättra och effektivisera hela kommunens
belysningsanläggning. I belysningsplanen för 2020 finns åtgärden, som
medborgarförslagsställaren föreslår, med som en punkt. Det kommer att anläggas 4st nya
belysningspunkter från den norra infarten och in mot Korskrogen samt belysningspunkter, vid
både norra och södra infarterna, med spridande ljus för att lysa upp hela korsningarna.
Vägmarkeringen längs Folkaregatan är gjord enligt branschstandard men kan på grund av den
breda vägen uppfattas som missvisande. Under 2020 kommer Folkaregatan få ny beläggning
mellan Karlbo och Brovallen, då kommer även linjemålningen att göras om.
Teknisk service förslag till beslut
- Medborgarförslaget/motionen tillstyrks.
Beredning
- Iva Morelius och Gunilla Berglunds (C) medborgarförslag/motion 7 december 2018.
- Kommunfullmäktige 10 december 2018, § 200.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 januari 2019, § 14.
- Teknisk service skrivelse nr 33.19.
Förslag till kommunstyrelsen
- Föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget/motionen tillstyrks.
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