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§ 10

Verksamhetsinformation

Planerare/utredare väghållning Emil Forslund, överlämnar information gällande.
- Avesta kommuns upphandling, Markarbeten 2019 - 000116.
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Avesta kommuns lokala trafikföreskrifter 2084
2020:00005 40 km/h i Folkärna

Dnr KK 2020–000101 511
Teknisk service arbetar med översyn av gällande hastighetsnivåer inom kommunens trafiknät
och därför lämnas förslag på nya lokala trafikföreskrifter i Folkärna.
Avesta kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3§ första stycket
trafikförordningen
(1998:1276) följande:
På markerade sträckor enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 40
kilometer i timmen.

Teknisk service förslag till beslut
- Med stöd av 10 kap. 1§ andra stycket 15 och 3§ första stycket trafikförordningen 1998:1276
införes lokala trafikföreskrifter med löpnummer 2084 2020:00005.
- Lokala trafikföreskrifter med löpnummer 2084 2020:00005 träder i kraft den 14 april 2020.
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§ 11 (forts).
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 16.20.
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar
- Med stöd av 10 kap. 1§ andra stycket 15 och 3§ första stycket trafikförordningen 1998:1276
införes lokala trafikföreskrifter med löpnummer 2084 2020:00005.
- Lokala trafikföreskrifter med löpnummer 2084 2020:00005 träder i kraft den 14 april 2020.
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§ 12

Avesta kommuns lokala trafikföreskrifter 2084
2020:00004 60 km/h på väg 697

Dnr KK 2020-000102 511
Teknisk service arbetar med översyn av gällande hastighetsnivåer inom kommunens trafiknät
och därför lämnas förslag på nya lokala trafikföreskrifter på väg 697.
Avesta kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:
På markerade sträckor enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 60
kilometer i timmen.

Teknisk service förslag till beslut
- Med stöd av 10 kap. 1§ andra stycket 15 och 3 § första stycket trafikförordningen
1998:1276 införes lokala trafikföreskrifter med löpnummer 2084 2020:00004.
- Lokala trafikföreskrifter med löpnummer 2084 2020:00004 träder i kraft den 14 april 2020.
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§ 12 (forts).
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 15.20.
Vid kommunstyrelsens tekniska utskotts behandling av ärendet yrkar Gunilla Berglund (C)
och Johan Thomasson (M) att hastigheten ska vara oförändrad, 70 km/h.
Lars Isacsson (S) yrkar bifall till teknisk service förslag.
Efter fastställd proposition beslutar kommunstyrelsens tekniska utskott enligt Lars Isacssons
(S) förslag.
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar
- Med stöd av 10 kap. 1§ andra stycket 15 och 3 § första stycket trafikförordningen
1998:1276 införes lokala trafikföreskrifter med löpnummer 2084 2020:00004.
- Lokala trafikföreskrifter med löpnummer 2084 2020:00004 träder i kraft den 14 april 2020.
Reservationer
Gunilla Berglund (C) och Johan Thomasson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Nationell Väg Data Bas

UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll

Sida 8

2020-03-23

Kommunstyrelsens tekniska utskott

§ 13

Månadsrapport februari 2020 för Teknisk service

Dnr KK 2020-000000087 043
Resultatenhetschef Mikael Jansson, överlämnar teknisk service månadsrapport 2020-02-29 för
teknisk service verksamheter.
Ekonomi
Aktuellt läge
Januari och februari har kännetecknats av mycket milt väder och ingen snö, vilket inneburit
låga kostnader för vinterväghållningen. Efter februari redovisar den verksamheten ett
överskott på 2,6 Mkr. Även övrig verksamhet inom teknisk service redovisar ett överskott
med 1,0 Mkr. Totalt överskott uppgår till 3,6 Mkr.
Årsprognos
Kostnader för kraftiga snöfall i början av mars beräknas tyvärr minska överskottet för
vinterväghållningen. Det är mycket svårt i nuläget att bedöma årsutfallet för den verksamheten
men vår prognos i nuläget är plus 1 Mkr. När det gäller övrig verksamhet inom teknisk service
räknar vi med att årsbudgeten ska hållas.
Det betyder i nuläget att vår totala årsprognos är ett överskott med 1 Mkr.
Teknisk service förslag till beslut
- Månadsrapport februari för tekniskt utskott/teknisk service godkänns.
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 18.20.
Förslag till kommunstyrelsen
- Månadsrapport februari 2020 för tekniskt utskott/teknisk service godkänns.
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Rabatt gatuvärmeavtal för 2020

KK 2020-000088 311
I dagsläget finns två olika typer av avtal med de fastighetsägare som finns runt gågatan
gällande den gatuvärmeanläggning som idag värmer upp gatan och håller den snö- och isfri
vintertid.
Den ena avtalstypen upprättades i början 1980-talet och priset i avtalet indexeras med 2/3 av
KPI med utgångspunkt från juni 1983. Grundpriset i det avtalet var 34 kr per kvm, nu 2020 är
priset efter indexering 79,89 kr per kvm enligt det avtalet.
Den andra avtalstypen som gäller fr o m 2013 har en ny konstruktion och där är priset 97,54
kr per kvm för 2020.
För att inte olika priser ska gälla för samma tjänst (gatuvärme), föreslås att en rabatt ges med
17,64 kr per kvm för det nya avtalet för år 2020, vilket då innebär att båda avtalen får ett pris
på 79,89 kr per kvm för 2020.
Teknisk service förslag till beslut
- Rabatt om 17,64 kr per kvm för 2020 ges till de fastighetsägare som tecknat det nya avtalet
för gatuvärme.
Beredning
- Teknisk service skrivelse nr 13.20.
Förslag till kommunstyrelsen
- Rabatt om 17,64 kr per kvm för 2020 ges till de fastighetsägare som tecknat det nya avtalet
för gatuvärme.
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§ 15

Remissyttrande – Inga-Britt Widholms
medborgarförslag om skyltning om
maxhastighet (gånghastighet) för cykel-bilpermobil etc. på Kungsgatan-Gågatan

Dnr. KK 2019-000279 912
Inga-Britt Widholm anför följande i sitt medborgarförslag:
Hon önskar att det införs en maxhastighet på Kungsgatan-Gågatan på 7-9 km/tim för
cykel/bil/permobil etc. Hon skriver att vissa tror att det är fri hastighet/rally mellan gående
som gäller och att det finns risk för krockar i lekområdena för barn efter gågatan.
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2019 att medborgarförslaget skickas till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 18 november 2019 att medborgarförslaget skickas
till kommunkansliet/teknisk service för yttrande.
Teknisk service yttrande
Kungsgatan mellan Bryggaregatan och Markusgatan är gågata men har tidigare varit skyltad
som gång- och cykelbana. Nu sitter rätt skylt på plats och det är maxhastigheten gånghastighet
för alla fordonsslag. Väjningsplikt gentemot gående.
Teknisk service förslag till beslut
- Medborgarförslaget är besvarat med teknisk service yttrande.
Beredning
- Inga-Britt Widholms medborgarförslag 14 oktober 2019.
- Kommunfullmäktige 28 oktober 2019, § 169.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 november 2019, § 169.
- Teknisk service skrivelse nr 5.20.
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§ 15 (forts).
Förslag till kommunstyrelsen
- Medborgarförslaget är besvarat med teknisk service yttrande.
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