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KALLELSE
Tekniska nämnden
Dag och tid:

2018-04-19, kl 13:30

Plats:

Sessionssalen Stadshuset

Justerare:

Håkan Daremark

Kallade
Ledamöter
Lennart Rehn (S) ordförande, Håkan Daremark (KD) vice ordförande, Othmar
Fiala (S), Helena Qvick (S), Kent Persson (S), Bill Malm (M), Helena
Gustafsson (M)
Ersättare för kännedom
Cathrine Karlsson (S), Michelle Hjerp (S), Anders Johansson (S, Mikael Hallin
(C), Göran Olofsson (MP)

ÄRENDEN

1

Delegationsbeslut

2018/4

2

Anmälningsärenden

2018/3

3

Beslut angående ansökan om statlig medfinansiering till 2018/38
åtgärder på kommunala gator och vägar 2019 TRV
2018/2406
Emilie Andersson
Beslut angående utformning gång- och cykelväg
2018/82
Villagatan
Emilie Andersson
Beslut om redovisning av pågående investeringsprojekt 2018/84
Kjell Jonsson

4
5
6

Beslut om yttrande över motion om vänthall
Kjell Jonsson

2018/65

7

Beslut angående pris avverkning skog
Kristian Bertilsson

2018/77

8

Beslut angående ansökan om folkhälsomedel
Magnus Svensson

2018/86

9

Information

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Övriga frågor

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-10
Ärendenummer
2018/4

Tekniska nämnden

Siw Strandh
0502-60 60 95
siw.strandh@tidaholm.se

Delegationsbeslut
Ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas
enligt särskild pärm på sammanträdet.
Nr
13
14
15

Ärende
Anställning park
Anställning fastighet
Anställning renhållning

16

Anställning renhållning

17

Uppsägning anställd

2018-03-28

18

Tilldelningsbeslut
värmepump Fröjereds skola
Beviljade uppehåll sophämtning och slamtömning:
nr 21979, 23241, 20571,
samt förlängning: nr 26009,
26925, 27446, 27222, 26504
Beviljat förlängning av
parkeringstillstånd nr
1498-18003-61K-F

2018-04-04

Ansvarig
Arbetsledare
Fastighets förv
Renhålln
ansvarig
Renhålln
ansvarig
Städledare /
Tekn chef
Fastigh förv

2018-04-10

Assistent

2018-04-09

Assistent

19

20

Beslutsdatum

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar lägga anmälda delegationsbeslut med
kännedom till handlingarna.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-10
Ärendenummer
2018/3

Tekniska nämnden

Siw Strandh
0502-60 60 95
siw.strandh@tidaholm.se

Anmälningsärenden
Ärendet
Inkomna skrivelser och beslut till tekniska nämnden vilka ej föranleder
särskilda beslut.
Kommunfullmäktige
TN 2017/99
Beslut om markförvärv Acklingakorset och Suntaksrondellen
Kommunfullmäktige har beslutat ställa sig positiva till förvärv av fastigheter
som bedöms som strategiskt viktiga ur ett framtida exploateringsperspektiv i
de angivna områdena enligt karta.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att inleda
förhandlingar för inköp av lämpliga fastigheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
TN 2017/244
Beslut om försäljning av fastigheten del av Bämmelshed 1:21
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att försälja del av Bämmelshed
1:21 samt ge tekniska nämnden i uppdrag att försälja fastigheten.
Kommunstyrelsen
TN 2017/116
Beslut om projektdirektiv ny idrottshall Rosenberg
Kommunstyrelsen har beslutat att anta projektdirektiv för en ny idrottshall på
Rosenberg samt utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för
projektet.
TN 2018/80
Beslut om förstudie Barnens hus
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i
samverkan med tekniska nämnden göra en förstudie enligt följande direktiv för
förstudie om investering för lokal till Barnens hus:
1) En totalkostnadskalkyl för samtliga förslag av placering av Barnens hus.
- Denna ska innehålla ökade och minskade verksamhetskostnader
- Investeringsutgiften samt driftkostnader för de olika förslagen till placering
2) En konsekvensbeskrivning av hur verksamheten påverkas positivt och
negativt av de olika placeringarna
3) Förslag till placering av verksamheten Barnens hus
4) Redovisas för kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2018 för att
behandlas i samband med Budget 2020-2022.
Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se

4

2/2

Kommunstyrelsen har även beslutat att medel för förstudien på 100 000 kr tas
ur medel för investeringsreserven och ges till kultur- och fritidsnämnden.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar lägga anmälda ärenden med kännedom till
handlingarna.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-05

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/38

§ 42 Beslut angående ansökan om statlig medfinansiering till
åtgärder på kommunala gator och vägar 2019 TRV 2018/2406
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har blivit inbjuden att söka statlig medfinansiering för åren
2019-2021. Ansökan görs för kommande år och med en tidsplan för
kommande ansökningar till och med 2021.
Statlig medfinansiering kan sökas genom Västtrafik eller Trafikverket,
beroende av åtgärdens karaktär.
En ansökan om statlig medfinansiering genom Västtrafik gjordes redan 2017
för en åtgärd som planeras genomföras under 2019. Åtgärden gäller
utbyggnad av Hökensåsskolans busshållplats. Denna ansökan måste skickas
även i ansökningsomgången 2018 för 2019.
Ansökan om statlig medfinansiering genom Trafikverket görs för projekt som
ska stå klara 2019, bifogas görs även en tidsplan för kommande ansökningar
fram till 2021. I tidsplanen från 2017 föreslås ansökningarna för 2019 gälla
trafiksäkerhetsåtgärder på Västra Ringvägen och för 2020 föreslås
GC-vägutbyggnad på Ramstorpsvägen. I och med byggnation av skola och
bostäder på fastigheten Siggestorp 3:1 bedöms dock trafiksäkerhetsåtgärder
vid infarten till Siggestorp 3:1 från Stallängsvägen vara prioriterade över 2017
års tidsplan. De projekt som planerats för 2019 och 2020 föreslås därmed
skjutas fram till 2020 och 2021 och ansökan för 2019 föreslås gälla
trafiksäkerhetsåtgärder på Stallängsvägen, vid infarten till fastigheten
Siggestorp 3:1.
I samband med att Siggestorp 3:1 bebyggs med skola, idrottsanläggning och
bostäder kommer en infartsväg att anläggas som ansluter till Stallängsvägen.
Detta innebär att en fyrvägkorsning uppstår på en vägsträcka med
hastighetsbegränsning om 70 km/h. Befintlig ÅDT är 2237, denna siffra
förväntas öka med 500-1000 ÅDT som en effekt av resor till och från bostad
och skola. Infarten kommer även att trafikeras av skolbussar.
För att skapa en säker trafiksituation behöver fyrvägskorsningen omformas till
cirkulationsplats, enligt VGU:s riktlinjer för hastighetsbegränsning 50 km/h.
Hastighetsbegränsningen bör också sänkas till 50 km/h i anslutning till
cirkulationsplatsen.
Ansökan om stadsbidrag genom Västtrafik gällande ombyggnad av
Hökensåsskolans busshållplats som skickades 2017 för 2019, bör skickas in
även 2018 för 2019.
Ansökan om stadsbidrag genom Trafikverket för 2019 bör gälla
trafiksäkerhetsåtgärder på Stallängsvägen. Tidsplan för kommande
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-05

Tekniska nämndens arbetsutskott

ansökningar till och med 2021 bör innefatta trafiksäkerhetsåtgärder på Västra
Ringvägen (2020) och GC-vägutbyggnad på Ramstorpsvägen (2021).
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om statlig medfinansiering för åren 20192021”, 2018-03-27, gatuingenjör Emilie Andersson
 Ansökan om statlig medfinansiering, trafikverket
 Bilaga 1, Översiktskarta stadsbidrag 2019-2021
 Tidsplan Stadsbidrag 2018-2021
 Statsbidrag Projekt sammanställning 2019-2021
 Statsbidrag Trafikverket Projekt 1, 2 och 3
 Ansökan om statlig medfinansiering, Västtrafik
 Ansökan Hökensåsskolan Tidaholms kommun Bilaga 1 utformning
 Statsbidrag Västtrafik Hökensåsskolan
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden tillstyrka föreslagna
ansökningar om statlig medfinansiering.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden tillstyrka
föreslagna ansökningar om statlig medfinansiering.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-27
Ärendenummer
2018/38

Tekniska nämnden

Emilie Andersson
0502-606209
emilie.andersson@tidaholm.se

Ansökan om statlig medfinansiering för åren 2019-2021
Ärendet
Tidaholms kommun har blivit inbjuden att söka statligmedfinansiering för åren
2019-2021. Ansökan görs för kommande år och med en tidsplan för
kommande ansökningar t.om. 2021.
Beslutsunderlag
 Ansökan om statlig medfinansiering, trafikverket
 Bilaga 1, Översiktskarta stadsbidrag 2019-2021
 Tidsplan Stadsbidrag 2018-2021
 Stadsbidrag Projekt sammanställning 2019-2021
 Stadsbidrag Trafikverket Projekt 1, 2 och 3
 Ansökan om statlig medfinansiering, Västtrafik
 Ansökan Hökensåsskolan Tidaholms kommun Bilaga 1 utformning
 Stadsbidrag Västtrafik Hökensåsskolan
Utredning
Statligmedfinansiering kan sökas genom Västtrafik eller Trafikverket,
beroende av åtgärdens karaktär.
En ansökan om statlig medfinansiering genom Västtrafik gjordes redan 2017
för en åtgärd som planeras genomföras under 2019. Åtgärden gäller
utbyggnad av Hökensåsskolans busshållplats. Denna ansökan måste skickas
även i ansökningsomgången 2018 för 2019.
Ansökan om statlig medfinansiering genom Trafikverket görs för projekt som
ska stå klara 2019, bifogas görs även en tidsplan för kommande ansökningar
fram till 2021. I tidsplanen från 2017 föreslås ansökningarna för 2019 gälla
trafiksäkerhetsåtgärder på Västra Ringvägen och för 2020 föreslås GCvägutbyggnad på Ramstorpsvägen. I och med byggnation av skola och
bostäder på fastigheten Siggestorp 3:1 bedöms dock trafiksäkerhetsåtgärder
vid infarten till Siggestorp 3:1 från Stallängsvägen vara prioriterade över
2017års tidsplan. De projekt som planerats för 2019 och 2020 föreslås
därmed skjutas fram till 2020 och 2021 och ansökan för 2019 föreslås gälla
trafiksäkerhetsåtgärder på Stallängsvägen, vid infarten till fastigheten
Siggestorp 3:1.
I samband med att Siggestorp 3:1 bebyggs med skola, idrottsanläggning och
bostäder kommer en infartsväg att anläggas som ansluter till Stallängsvägen.
Detta innebär att en fyrvägkorsning uppstår på en vägsträcka med
hastighetsbegränsning om 70km/h. Befintlig ÅDT är 2237, denna siffra
Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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förväntas öka med 500-1000 ÅDT som en effekt av resor till och från bostad
och skola. Infarten kommer även att trafikeras av skolbussar.
För att skapa en säker trafiksituation behöver fyrvägskorsningen omformas till
cirkulationsplats, enligt VGU:s riktlnjer för hastighetsbegränsning 50km/h.
Hastighetsbegränsningen bör också sänkas till 50km/h i anslutning till
cirkulationsplatsen.
Barnrättsbedömning
Åtgärderna förbättrar säkerheten för barn och ungdom.
Utredningens slutsatser
Ansökan om stadsbidrag genom Västtrafik gällande ombyggnad av
Hökensåsskolans busshållplats som skickades 2017 för 2019, bör skickas in
även 2018 för 2019.
Ansökan om stadsbidrag genom Trafikverket för 2019 bör gälla
trafiksäkerhetsåtgärder på Stallängsvägen. Tidsplan för kommande
ansökningar t.om. 2021 bör innefatta trafiksäkerhetsåtgärder på Västra
ringvägen (2020) och GC-vägutbyggnad på Ramstorpsvägen (2021).
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden tillstyrka föreslagna ansökningar
om statlig medfinansiering.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Bilaga 1
2

Teckenförklaring
Cirkulation Stallängsvägen
Korsning V.ringv.
Cykelväg Ramstorp
Utbyggnad under 2018
Befintliga gång- och cykelvägar

Prioriteringsordning

1. Trafiksäkrad korsning,
Stallängsvägen
2. Trafiksäkrad korsning,
Västra Ringvägen
3. Utbyggnad av GC-nät,
Idrottsg. - V:a Ringv.

0

125

250

500
Meter

TIDAHOLMS KOMMUN
Tekniska kontoret

°

1

Koordinatsystem: SWEREF99 13 30

Översiktskarta
Planerade åtgärder inom trafiksäkerhet
2019-2021
Datum

10

Höjdsystem: RH2000

2018-03-29

Skala A3

1:8 000

Ritad av

eman0914

Tidplan 2018-2021
Ansökan om medfinansiering till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator och vägar
Ärendenr TRV 2018/

Projektprioritet
1
2
3
4

Projektnamn

Beskrivning

2018

Villagatan
Stallängsvägen
Ringvägen
Ramstorpsvägen

Utbyggnad av GC-nät, V:a Ringv - V:a Drottningv
Trafiksäkrad korsning Stallängsv.
Trafiksäkrad korsning V:a Ringv - Ramstorpsv
Utbyggnad av GC-nät, Idrottsg - V:a Ringv

2019

2020

2021
750
2 000 000
1 200 000
300 000

Bilaga 2
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Bilaga 2
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Ansökan om statlig medfinansiering – inte namngiven åtgärd
Ansökan sker enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Ansökan avser åtgärd i regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för trafiksäkerhet och miljö på det kommunala
vägnätet som inte är namngiven. Av respektive plan för regional transportinfrastruktur framgår om det finns ett område
avsatt för åtgärdstypen.
För ytterligare information hänvisas till förbättrad Hantering av statlig medfinansiering till regionala
kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för miljö- och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet Publikation
(2016:169), eller till Trafikverkets handläggare, företrädesvis i den region där den tänkta åtgärden är belägen.

SÖKANDENS KONTAKTUPPGIFTER
Sökande organisation
Tidaholms kommun
Adress och postadress
Tidaholms kommun Tekniska kontoret 522 83 Tidaholm

Organisationsnummer
Telefonnummer
212000-1736
0502-60 60 00
Organisationens e-postadress
tekniska.kontoret@tidaholm.se

Kontaktperson 1: namn, telefonnummer, e-postadress
Emilie Andersson, 0502-606209, emilie.andersson@tidaholm.se
Kontaktperson 2: namn, telefonnummer, e-postadress
Kjell Jonsson, 0502-60 60 85, kjell.jonsson@tidaholm.se

ALLMÄNT OM ÅTGÄRDEN
Åtgärdens namn (så att det framgår åtgärdens syfte och lokalisering)
Trafiksäkrad korsning, Stallängsvägen

År för genomförande
2019

TMALL 0754 Statlig medfinansiering inte namngivna åtgärder v 1.0.

Har samråd med berörda grupper (till exempel intresseorganisationer, skolor och boende) genomförts?
Nej ✔ Nej, men är planerat med följande berörda grupper: skol
Ja, datum:
med följande berörda grupper/kontaktpersoner:

ANSÖKAN AVSER
Instruktion: Kryssa i ”Typ av åtgärd”, flera alternativ är möjliga. Fyll alltid i information i punkterna 1, 2, 3 och 5. Lämna
även särskilda uppgifter enligt hänvisning i kolumn ”Särskilda uppgifter” om det begärs.
Exempel 1: Ansökan avser cykelvägvisning. Kryssa i ”Trafiksäkerhet och cykel”, ”Annan åtgärd för förbättrad
trafiksäkerhet och cykling” samt fyll i fälten 1, 2, 3 och 5 samt 4.1 och 4.2 om det bedöms relevant.
Exempel 2: Ansökan gäller korsning för motortrafik och förbättrad luftkvalitet. Kryssa i både ”Trafiksäkerhet och cykel”
och ”Korsning för motortrafik” samt ”Miljö” och ”Luft”, fyll i information i punkterna 1, 2, 3 och 5 i ansökan samt lämna
uppgifter i punkterna 4.1, 4.2 och 4.7.

Åtgärdsområde

Typ av åtgärd

Trafiksäkerhet och
cykel
✔

Miljö

Särskilda uppgifter

Gångbana/gångväg
Gång- och cykelbana/gång- och cykelväg
Cykelbana/cykelväg/cykelfält
Cykelparkering
Gång-/cykel-/mopedpassage
Hastighetssäkrad sträcka/nya hastighetsgränser
Korsning för motortrafik
Annan åtgärd för förbättrad trafiksäkerhet och cykling
Buller
Luft
Vattentäkt/Vattenförekomst
Landskap
Annan åtgärd för förbättrad miljö

13

Punkt 4.1 + 4.2
Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
Punkt 4.1 + 4.2 + 4.3
Punkt 4.4
Punkt 4.1 + 4.2
Punkt 4.1 + 4.2
Punkt 4.1 + 4.2
Punkt 4.1 + 4.2
Punkt 4.1 + 4.5
Punkt 4.1 + 4.6
Punkt 4.1 + 4.7
Punkt 4.1 om relevant

Kollektivtrafik

Framkomlighet kollektivtrafik
Station
Hållplats eller brygga
Infartsparkering bil/cykel
Flygplatsanläggning
Sjöfart
Tillgänglighetsanpassning hållplats
Annan åtgärd för förbättrad kollektivtrafik

Punkt 4.8
Punkt 4.9
Punkt 4.9
Punkt 4.10
Punkt 4.11
Punkt 4.11
Punkter som bedöms relevanta

1. ÅTGÄRDENS BAKGRUND och SYFTE
Instruktion: Beskriv vilka brister eller problem som åtgärden ska lösa, varför åtgärden är angelägen samt övriga
relevanta förhållanden såsom viktiga målpunkter och planeringsläge. Den här informationen är obligatorisk.

På fastigheten Siggestorp 3:10 byggs en F-6 skola under åren 2018-2020. På samma fastighet
byggs även två bostadsområden med totalt 77 bostäder. Byggnationen innebär en ökad mängd
transporter på Stallängsvägen till och från skola och bostad, dessutom innebär anläggandet av en
infartsväg till bostäder och skola att det blir en fyrvägskorsning på sträckan. Stallängsvägen är idag
en lång raksträcka som inbjuder till höga hastigheter, för att skapa en god trafiksituation på
sträckan krävs därför att korsningen omformas till cirkulationsplats.

2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN
TMALL 0754 Statlig medfinansiering inte namngivna åtgärder v 1.0.

Instruktion: Konkretisera vad som ska göras och hur det ska utföras/utformas. Den här informationen är obligatorisk.

I och med anläggning av infart till fastigheten Siggestorp 3:1 uppstår en fyrvägskorsning på
Stallängsvägen, denna ska omformas till en rondell som efterföljer VGU:s ritlinjer vid
hastighetsbegränsning 50km/h.

3. DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
Instruktion: Beskriv hur åtgärden bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen. Ange också i förekommande fall om
åtgärden motverkar de transportpolitiska målen. De transportpolitiska målen finns återgivna längst ner i
ansökningsblanketten tillsammans med länk. Den här informationen är obligatorisk.
Funktionsmålet:
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Hänsynsmålet:

4. SÄRSKILDA UPPGIFTER
Instruktion: Lämna de särskilda uppgifter som angivits ovan i ”ansökan avser”. Finns inga uppmätta värden ska ett
uppskattat värde anges.
4.1 Plats och
Plats och/eller sträcka
Skyltad hastighet (km/h)
trafikdata
70
Stallängsvägen
Trafikmätningar
Mätningar finns, ange uppmätta värden nedan. Mätningens år och enhet1: 2017 ÅDT
Mätningar saknas, ange uppskattade värden nedan
ÅDT personbil (antal fordon): 2125
Medelhastighet på plats/sträcka (km/h): 59
ÅDT tung trafik (antal fordon): 112
85-percentilen (km/h)2: 70
Antal berörda trafikanter
Typ av kommunalt vägnät
Berörs barns skolväg?
2500
huvudvägnät ✔ lokalvägnät
Nej ✔ Ja, antal berörda barn: 500
Huvudsaklig målgrupp för åtgärd
Resultat av åtgärden
Antal förbättrade platser och/eller meter:
Gående Cyklister Motorcyklister
Mopedister ✔ Personbilister
Lastbilsförare Antal förbättrade gång-/cykel-/mopedpassager:
och passagerare ✔ Bussförare och passagerare Antal korsningsåtgärder: 1
Berörs regionalt cykelstråk?
✔ Nej
Ja. Sträcka kommer efter åtgärd uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan
Ja. Sträcka kommer efter åtgärd inte att uppfylla standardbeskrivning i regional cykelplan pga:
✔

4.2 Vägnät och
målgrupp för
åtgärd
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4.3 Gång- och
cykel/cykelåtgärder

4.4
Cykelparkering

Fortsätter åtgärd i grannkommuner?
Nej Ja, följande:

Är åtgärd samrådd med grannkommuner?
Nej Ja, med följande:

Cykelräkningar
Inga cykelräkningar finns, ange uppskattat antal:
Cykelräkningar finns för cyklister i blandtrafik, ange uppmätt antal:
Cykelräkningar finns på befintlig gång- och cykelväg/cykelväg, ange uppmätt antal:
Bedömt antal tillkommande cyklister på sträcka3
Längd (m):
Plats

Antal nya cykelparkeringsplatser

Är planerad utformning i enlighet med cykelplan?
Ja, i enlighet med regional cykelplan Ja, i enlighet med egen cykelplan
Nej, pga:
Finns cykelparkering idag?
Nej Ja, den är inte överbelagd Ja, den är överbelagd
Beskriv uppskattade effekter på cykling/ökat kollektivtrafikåkande
4.5 Buller

Antal personer som bedöms skyddas genom åtgärd4
Finns beräkning/mätning av bullernivåer innan
åtgärd? (bifoga rapport)
Ja, beräkning Ja, mätning

1

Finns beräkning av bullernivåer efter åtgärd?
Ja (bifoga rapport)
Nej (ange bedömning)

Enhet för mätning är ofta ÅDT eller fordon per dygn
Den hastighet som 85 procent av fordonen håller eller underskrider och som därmed 15 procent av fordonen överskrider
3 Använd gärna gc-kalk för beräkning, se www.trafikverket.se, sökord ”gc-kalk”
4 Schablon som kan användas är 2,1 personer per bostad
2
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4.6
Luftkvalitet

4.7
Skydd av
vattenförekomst

4.8
Framkomlighet
kollektivtrafik
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4.9
Station,
Hållplats och
Brygga

4.10
Infartsparkering
bil

4.11 Flygplats
och fartyg

Ange uppmätta eller beräknade bullernivåer
Ange beräknade eller bedömda bullernivåer
(dBA) innan åtgärd nedan
(dBA) efter åtgärd nedan
Ekv nivå utomhus/ inomhus:
/
dBA
Ekv nivå utomhus/ inomhus:
/
dBA
Max nivå natt inomhus:
dBA Max nivå natt inomhus:
dBA
Har beräkning/mätning av luftkvaliteten innan åtgärd genomförts? Om ja, bifoga
Ja, beräknad halt
Ja, uppmätt halt
Nej, endast bedömd halt
Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet innan åtgärd
Kvävedioxid (NO2):
Partiklar (PM10):
Annat, ange vad:
Har beräkning av luftkvaliteten efter åtgärd genomförts? Om ja, bifoga denna
Ja, beräknad halt
Nej, endast bedömd
Ange beräknad/uppmätt/bedömd luftkvalitet efter åtgärd
Kvävedioxid (NO2):
Partiklar (PM10):
Annat, ange vad:
Typ av vattenförekomst
Ytvatten eller grundvatten?
Om vattentäkt, ange antal
anslutna hushåll:
Skydd av vattentäkt
Ytvatten, namn:
Annan vattenförekomst
Grundvatten, namn:
Vattenförekomstens läge:
Beskriv under punkt 1 och 2: Vattenförekomstens
Vägar/områden som belastar
ekologiska och kemiska status, samt förväntad
vattenförekomst
reningseffekt/minskad risk till följd av åtgärden
Plats och/eller sträcka
Antal resenärer på sträckan per dygn
Vilken kollektivtrafik avser åtgärden?
Prioriterat nät5 eller stombuss, linjenummer:
Övrigt bussnät, linjenummer:
Namn på samtliga stationer/hållplatser/bryggor som avses och nummer

Förväntad restidsvinst

Vilken kollektivtrafik avser åtgärden?
Prioriterat nät1 eller stombuss, linjenummer:
Övrigt bussnät, linjenummer:
Påstigande station/hållplats/brygga per dygn

Kostnad per station/hållplats/brygga (kronor):

Plats och/eller sträcka

Antal nya parkeringsplatser

Vilken kollektivtrafik ansluter infartsparkeringen till?
Stombuss/spårtrafik, ange vilken/vilka:
Övrig linje, ange vilken/vilka:
Plats och/eller sträcka
Passagerarvolym inom flygplatsen/på fartyget

5. SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADSUNDERLAG
Instruktion: Kostnaderna ska avspegla beskrivningen av åtgärden och anges exklusive moms.
Om åtgärden finansieras med andra statliga medel eller EU-medel minskas underlaget med motsvarande belopp.

5

Kostnader för åtgärden

Kronor
(prisnivå år månad
ååååmm)

1a Byggkostnader
1b Kostnader för utsmyckning
1c Övriga åtgärder
1. Summa Kostnader direkt hänförliga till genomförande av åtgärden
2a Marklösen

1,600,000 kr

Se karta och beskrivning i Länsplan för transportinfrastruktur 2014-2025, sid 22f
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1,600,000 kr

2b Ersättning för skada
2. Summa Ersättning för mark och intrång
3. Förvaltningskostnad (högst 9 % av total kostnad för punkterna 1 och 2)
4. Total kostnad (kostnader för punkterna 1, 2, 3)
5. Beviljad annan statlig/överstatlig finansiering (t.ex. från myndigheter eller EU)
6. Kostnadsunderlag för statlig medfinansiering (punkt 4 med avdrag för punkt 5)
7. Sökt belopp för statlig medfinansiering (upp till 50 % av kostnadsunderlaget)

0 kr
1,600,000 kr

0 kr
1,600,000 kr

800,000 kr

BIFOGADE BILAGOR
Instruktion: Övriga bilagor tillåts endast om det klart och tydligt i ansökan framgår vad t ex en rapport är tänkt att
stödja, företrädesvis med angivande av sidhänvisning

Foto, namn på bilaga:
Karta, namn på bilaga:
Ritning/skiss, namn på bilaga:
Övriga bilagor:

UNDERSKRIFT
Instruktion: Ansökan skrivs under av person behörig att företräda sökanden.
Ange datum för underskrift och förtydliga vem som skriver under och i egenskap av vilken roll/titel.

Datum (År-mån-dag)
18-04-25

Underskrift

TMALL 0754 Statlig medfinansiering inte namngivna åtgärder v 1.0.

Förnamn Efternamn, roll/titel

DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
”Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet har regeringen
också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden.
Funktionsmålet: Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet: Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett hållbart
transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att
miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.”
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Ange
minustecken
före belopp

ANSÖKNINGSMALL AVSEENDE SMÄRRE KOLLEKTIVTRAFIKÅTGÄRDER
(En mall per objekt ifylles och skickas in tillsammans med följebrev/ansökan till Västtrafik)

Projektets namn:
Projektetbeskrivning
Syfte
Bakgrund
Omfattning

BUSSANGÖRING
Projektansvarig:
Ofelia Kullerstedt
HÖKENSÅSSKOLAN
Syfte:
Förbättra framkomlighet och säkerhet vid bussangöring framför Hökensåsskolan.
Bakgrund:
Kommunen har under en längre tid fått in klagomål på trafiksituationen vid
Hökensåsskolan från både skola och föräldrar. Ytan framför skolan används idag för
bussangöring samt parkeringsplats för personal och i viss mån besökande. Stressade
föräldrar stannar till vid busshållplatserna framför skolan istället för att lämna på
anvisade platser.
Infarten till angöringsytan är idag trång och att en hållplats är förlagd alltför nära kurvan
vid infarten för att bussarna ska få plats på ett bra sätt.
År 2009 gjordes en mindre ombyggnation av busshållplatsen då förhöjd kantsten sattes
längs befintliga busshållplatser samt att dessa kompletterades med ledstråk och
stopplatta.
Politiskt beslut har tagits om att göra Hökenssåskolan till Tidaholms enda
högstadieskola, istället för att ha två F-9 skolor i tätorten som man har idag. På grund av
detta kommer sannolikt antalet resande till hållplatsen att öka, eftersom samtliga i
årskurs 7-9 som bor utanför tätorten kommer att gå på denna skola. Idag finns ca 150
elever i Tidaholms kommun i årskurs 7-9 som är skolskjutsberättigade.
Åtgärder:
Biltrafiken behöver separeras från busstrafiken för att öka framkomligheten och
trafiksäkerheten. Genom infartsförbud för bilar på sträckan närmast skolan får bussarna
mer utrymme och det blir färre riskmoment vid busshållplatsen. Den planerade
avlämningsytan förses med ett räcke och markerad passage över bussfilen för att barnen
inte ska riskera att kliva ut framför bussarna på oväntade platser. De snedställda
platserna skyltas upp med endast personal 07-16 för att undvika att bilar backar ut från
parkeringsplatser mot bussarna.
Hållplatsen förlängs med ca 30 meter för att ge bättre utrymme för dagens busstrafik
och rymma ytterligare en buss. Den nya delen av busshållplatsen förses med 17 cm hög
kantsten och orienteringsplatta. Belysningen på området ses över.
Omfattning:
Projektet beräknas kosta totalt: 1 250 000 kr
Utbyggnad planerad under år 2019

Genomförandetidpunkt

År 2019
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ANSÖKNINGSMALL AVSEENDE SMÄRRE KOLLEKTIVTRAFIKÅTGÄRDER
(En mall per objekt ifylles och skickas in tillsammans med följebrev/ansökan till Västtrafik)

Ritning och karta över området samt foto/fotomontage
Dagens utformning med ortofoto från 2010 i bakgrunden

Planerad utformning med ortofoto från 2015 i bakgrunden
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ANSÖKNINGSMALL AVSEENDE SMÄRRE KOLLEKTIVTRAFIKÅTGÄRDER
(En mall per objekt ifylles och skickas in tillsammans med följebrev/ansökan till Västtrafik)

Planerad utformning

Kostnadsberäkning

1 250 000 kr

Ansökan avser pott samt
en beskrivning av hur väl
den föreslagna åtgärden
uppfyller potten

Tillgänglighet: Ytan tillgänglighetsanpassas med 17 cm hög kantsten och
orienteringsplattor. Samtliga passager tillgänglighetsanpassas med bland annat en del
med 0 cm kantsten samt godkända lutningar.
Pendelparkeringar:
Framkomlighet: Busstrafiken separeras från biltrafiken genom att ytan närmast
skolan görs om till busskörfält.

Förväntade effekter

* Bättre framkomlighet för busstrafik genom separation av de olika trafikslagen samt
genom utökad yta för bussangöring för att undvika befintliga problem med att
busshållplatserna är för korta.
* Förenklad hämtning och lämning av barn, som inte stör busstrafiken
* Förhöjd trafiksäkerhet genom separation av trafikslag
Objektet ligger på kommunal mark med infart från den statligt ägda Östra
Drottningvägen, väg 193. Åtgärden utförs helt på kommunal mark.

Objektet ligger på
kommunalt vägnät, vägnr:
Kontaktperson hos
kommunen, namn, mail
och tel.nr.
Ansökan
upprättad av och
datum
-

godkänd av och
datum

Ofelia Kullerstedt
ofelia.kullerstedt@tidaholm.se
0502-60 62 09
Ofelia Kullerstedt, Gatuingenjör
2017-04-25
Kjell Jonsson, Teknisk chef
2017-04-25
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2018-04-03
Trafikverket
Ärendemottagningen, Region Väst
Maria Haglund
Box 810
781 28 Borlänge

Ansökan om statlig medfinansiering
till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator år 20192021
Med stöd av TRV 2016/2841 och med Trafikverkets Handbok för statsbidrag ansöker Tidaholms
kommun härmed om statlig medfinansiering i projekt för trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator
år 2017.
Tidaholms kommun budgeterar varje år två miljoner kronor för trafiksäkerhetsåtgärder och utbyggnad
av gång- och cykelvägnätet längs det kommunala gatunätet. Nedan ser ni en sammanställning av de
projekt som är planerade under den närmaste treårsperioden.

Projekt

Beskrivning

Planerad utbyggnad

Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3

Trafiksäkerhetsåtgärder, korsning Stallängsvägen
Trafiksäkerhetsåtgärder, korsning Västra Ringvägen
Utbyggnad av GC-nätet, Ramstorpsvägen

2019
2020
2021

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Översiktskarta ”Planerade åtgärder inom trafiksäkerhet”
Tidplan 2018-2021
Tekniska nämndens beslut om prioritering av trafiksäkerhetsåtgärder
Trafiknätsanalys 2010: GC-passager, GC-vägar och olycksstatistik
Planerad utformning korsning Stallängsvägen
Principskiss utformning av korsning Västra Ringvägen

TIDAHOLMS KOMMUN
Tekniska kontoret

…………………………………
Emilie Andersson

2017-04-20
………………………………
Datum

Gatuingenjör

Postadress
522 83 TIDAHOLM

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A

Telefon
0502-60 60 00 vx

Telefax
0502-60 63 50
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Plusgiro
12 14 20-4

E-post
tidaholms.kommun@tidaholm.se
Hemsida
www.tidaholm.se
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2018-04-05

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/82

§ 43 Beslut angående utformning gång- och cykelväg Villagatan
Sammanfattning av ärendet
Under 2018 kommer en GC-väg att byggas på Villagatan. Utbyggnaden har
beviljats statlig medfinans om 50% av beräknad total kostnad 750 000 kr.
I samband med projektering av GC-vägen har det inkommit förslag om att
utforma en sträcka som gångfartsområde, kostnaden för detta är inte inräknat
i den sökta medfinansieringen.
Utbyggnad av GC-väg på Villagatan kräver en avsmalning av vägbanan. Den
nuvarande trottoaren på gatans Nordöstliga sida är 1,5 meter och kommer att
breddas till 3 meter, vilket innebär att det återstår 6,5 meter körbana. För att
ge plats åt parkeringsrutor krävs därmed att gatan enkelriktas om gatan
utformas för hastighetsgräns 50 km/h.
Sträckan mellan infart till Gamla Torget och Fredsgatan genomgår idag en
omfattande förändring i och med byggnation av ett flerfamiljshus på
fastigheten Järnskog 6. Byggnationen medför att en större mängd människor
kommer att röra sig på den berörda sträckan, till och från bostad och
centrum/transportmedel. Det finns också planer på att riva en del av
fastigheten Innerstaden 2:23, vilket skulle innebära att en öppen yta skapas
mellan Gamla Torget och Villagatan. Det senare ingår i Magnus Larssons
(Sig. Larssons Byggnads AB) vision för sina fastigheter.
Delar av Gamla Torget, Torggatan och Kyrkogatan är idag utformade som
gångfartsområde. De befintliga gångfartsområdena skapar en förlängning av
torgytan, som i sin tur skapar attraktiva ytor för handel och inbjuder till
alternativa resesätt. Att utforma även sträckan mellan Gamla Torget och
Fredsgatan, på Villagatan, som gångfartsområde blir ett naturligt steg för att
skapa ett enhetligt och attraktivt centrum, som lockar till utomhusvistelse och
bidrar till handeln i Tidaholm. Genom att utforma sträckan som
gångfartsområde kan några parkeringsplatser dessutom behållas utan att
gatan enkelriktas.
Lägre hastigheter bidrar även till lägre bullernivåer och gångfartområdens
utformning motverkar ”buskörning”, vilket gynnar boende i området.
Kostanden för utformning av gångfartsområdet på Villagatan beräknas till
925 459 kronor, Magnus Larsson (Sig. Larssons byggnads AB) har ställt sig
positiv till medfinansiering.
Gångfartsområde på Villagatan, mellan Gamla Torget och Fredsgatan, gynnar
centrumutvecklingen genom att ge upphov till en attraktiv utomhusmiljö, som
lockar till utomhusvistelse och bidrar till att stärka handeln i Tidaholm.
Gångfartsområde sänker även hastigheten, vilket ger upphov till mindre buller
och skapar en lugnare centrummiljö.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-05

Tekniska nämndens arbetsutskott

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Utformning GC-väg Villagatan, 2018-03-27,
gatuingenjör Emilie Andersson
 Ritning GC-väg Villagatan
 Ritning Gångfartsområde Villagatan
 Kostnadskalkyl Gångfartsområde
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta tillstyrka förslag om
gångfartsområde på Villagatan.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
tillstyrka förslag om gångfartsområde på Villagatan.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-27
Ärendenummer
2018/82

Tekniska nämnden

Emilie Andersson
0502-606209
emilie.andersson@tidaholm.se

Utformning GC-väg Villagatan
Ärendet
Under 2018 kommer en GC-väg att byggas på Villagatan. Utbyggnaden har
beviljats statlig medfinans om 50% av beräknad total kostnad 750 000kr. I
samband med projektering av GC-vägen har det inkommit förslag om att
utforma en sträcka som gångfartsområde, kostnaden för detta är inte inräknat
i den sökta medfinansieringen.
Beslutsunderlag
 Ritning GC-väg Villagatan
 Ritning Gångfartsområde Villagatan
 Kostnadskalkyl Gångfartsområde
Utredning
Utbyggnad av GC-väg på Villagatan kräver en avsmalning av vägbanan. Den
nuvarande trottoaren på gatans Nordöstliga sida är 1,5 meter och kommer att
breddas till 3 meter, vilket innebär att det återstår 6,5 meter körbana. För att
ge plats åt parkeringsrutor krävs därmed att gatan enkelriktas om gatan
utformas för hastighetsgräns 50 km/h.
På sträckan mellan infart till Gamla Torget och Fredsgatan genomgår idag en
omfattande förändring i och med byggnation av ett flerfamiljshus på
fastigheten Järnskog 6. Byggnationen medför att en större mängd människor
kommer att röra sig på den berörda sträckan, till och från bostad och
centrum/transportmedel. Det finns också planer på att riva en del av
fastigheten Innerstaden 2:23, vilket skulle innebära att en öppen yta skapas
mellan Gamla Torget och Villagatan. Det senare ingår i Magnus Larssons
(Sig. Larssons byggnads AB) vision för sina fastigheter.
Delar av Gamla Torget, Torggatan och Kyrkogatan är idag utformade som
gångfartsområde. De befintliga gångfartområdena skapar en förlängning av
torgytan, som i sin tur skapar attraktiva ytor för handel och inbjuder till
alternativa resesätt. Att utforma även sträckan mellan Gamla Torget och
Fredsgatan, på Villagatan, som gångfartsområde blir ett naturligt steg för att
skapa ett enhetligt och attraktivt centrum, som lockar till utomhusvistelse och
bidrar till handeln i Tidaholm. Genom att utforma sträckan som
gångfartsområde kan några parkeringsplatser dessutom behållas utan att
gatan enkelriktas.
Lägre hastigheter bidrar även till lägre bullernivåer och gångfartområdens
utformning motverkar ”buskörning”, vilket gynnar boende i området.
Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Kostanden för utformning av gångfartsområdet på Villagatan beräknas till
925 459 kronor, Magnus Larsson (Sig. Larssons byggnads AB) har ställt sig
positiv till medfinansiering.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Gångfartsområde på Villagatan, mellan Gamla Torget och Fredsgatan, gynnar
centrumutvecklingen genom att ge upphov till en attraktiv utomhusmiljö, som
lockar till utomhusvistelse och bidrar till att stärka handeln i Tidaholm.
Gångfartsområde sänker även hastigheten, vilket ger upphov till mindre buller
och skapar en lugnare centrummiljö.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta tillstyrka förslag om
gångfartsområde på Villagatan.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2018-04-03

KP

Villagatan

1(2)

Kalkylutskrift
Aktivitet/recept/resurs

Antal Enhet

Faktor

Apris

Totalt

834,12

780 736,32

Gångfartsområde
Gatsten -80/10 rak råkilad grå Portugisisk sten

936 m2

Anläggningsarbetare

2,00

2,00

420,00 /tim

420,00

Plattsand

0,08

1,00

264,00 /m3

21,12

Granit Rak, råkilad Grå -80/100

1,00

1,00

375,00 /m2

375,00

Vibratorplatta, diesel

1,00

16,00

288,00 /dag

18,00

vikt 130 kg

Recept
Plantering träd, Högstam K 8-10

25 m2

1 650,00

834,12
41 250,00

Anläggningsarbetare

1,00

3,00

420,00 /tim

140,00

21.2416 Volvo EW 160, vikt 16,6 ton

1,00

3,00

882,00 /tim

294,00

Träd, 8-10, generisk

1,00

1,00

1 216,00 /st
Recept

Montering trädstöd

5 st

249,80

1 216,00
1 650,00
1 249,00

Anläggningsarbetare

1,00

3,00

420,00 /tim

140,00

Trästöd, spetsad impregnerad 150

1,00

1,00

23,00 /st

23,00

Trästöd, spetsad impregnerad 200

1,00

1,00

48,00 /st

48,00

Fixeringstriangel

1,00

1,00

33,00 /st

33,00

Uppbindningsband

1,00

1,00

5,80 /m

5,80

Recept
Cykelställ GASPRA 4 pl, enkel svart

4 st

2 901,51

249,80
11 606,04

Anläggningsarbetare

2,00

2,00

420,00 /tim

420,00

Minigrävare utan förare

1,00

2,00

357,00 /tim

178,50

Betong

0,09

1,00

1 089,00 /fm3

98,01

Cykelställ GASPRA 4 pl, enkel svart

1,00

1,00

2 205,00 /st
Recept

Prisma Eliott 2-32 Remote 4000K Slät kåpa

3 st

13 787,60

2 205,00
2 901,51
41 362,81

Anläggningsarbetare

1,00

0,31

420,00 /tim

1 342,28

Elmontör

1,00

1,00

418,00 /tim

418,00

26.3212 Hydrema 614 vikt 5,6 ton

1,00

0,31

655,00 /tim

2 093,32

Lastbil med korg (elmontering)

1,00

1,00

1 129,00 /tim

1 129,00

Prisma Elliot 2-32 Remote 4000K L=TDWDN

1,00

1,00

2 570,00 /st

2 570,00

Kabel 8 meter, EXQ 3x1,5 monterad

1,00

1,00

185,00 /st

185,00

Rak stolpe H=8 m

1,00

1,00

4 400,00 /st

4 400,00

Fundament till stolpe H=5-8 m

1,00

1,00

1 150,00 /st

1 150,00

Stolpinsats

1,00

1,00

500,00 /st

500,00

26
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KP

Villagatan

2(2)

Kalkylutskrift
Recept
Jordschakt 50 cm

936 m2

Anläggningsarbetare

1,00

61,00

420,00 /tim

6,89

21.1323 Volvo EC160, vikt 16,2 ton

1,00

61,00

1 002,00 /tim

16,43

12.3313 Volvo A25

2,00

61,00

894,00 /tim

29,31

27

52,62

13 787,60
49 255,08

Recept

52,62

Aktivitet summa:

925 459,25

Kalkyl summa:

925 459,25

A

N1

5
A

HERMOD

10

Fr

ed

sg

at

an

Gamla
torget

2:23
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-05

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/84

§ 44 Beslut om redovisning av pågående investeringsprojekt
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av pågående investeringsprojekt tekniska nämnden.
Bilagt kalkylark över ekonomisk status pågående investeringsprojekt.
Pågående investeringsprojekt uppvisar inga oförväntade avvikelser.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Redovisning av pågående investeringsprojekt”,
2018-03-28, teknisk chef Kjell Jonsson
 Pågående investeringsprojekt, bilaga.
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås godkänna föreliggande redovisning och
överlämna densamma till kommunstyrelsen
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden
godkänna föreliggande redovisning och överlämna densamma till
kommunstyrelsen
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-28
Ärendenummer
2018/84

Tekniska nämnden

Kjell Jonsson
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Redovisning av pågående investeringsprojekt
Ärendet
Redovisning av pågående investeringsprojekt tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
 Pågående investeringsprojekt. Bilaga.
Utredning
Bilagt kalkylark över ekonomisk status pågående investeringsprojekt.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Pågående investeringsprojekt uppvisar inga oförväntade avvikelser.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås godkänna föreliggande redovisning och
överlämna densamma till kommunstyrelsen

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Identitet: 9002 Investeringar TN
Projekt

Utfall ack mar, bdgt helår
Utfall

Diff

Budget

90003 Inventarier Tekniska kontoret

0

200

90004 Gata/Park, Maskiner o fordon

410

898

90005 Inventarier Lekplatser

0

23

90007 Städutrustning Tn

0

60

90008 Fordon Fastighetsenheten

0

100

90036 Tillgänglighetsanpassning (fastighet)

0

234

90045 Toppbeläggningar

0

1 524

90049 Broar renovering

0

888

90052 Trafikbel. förnyelse och modernisering

0

316

90055 Expl Nytt område

14

0

0

35

90074 Ny matarled, Marbodal

68

0

90077 GC-väg o trafikreglering enl. program

81

1 375

90071 Friluftsbad, bryggor mm

90084 Expl Hagaomr - Lekplats

0

19

99

120

0

21

93016 Expl Rosenberg - Mark

149

2 000

93017 Expl Rosenberg - Gata

99

0

0

200

90086 Lekutrustning verksamhetslokaler
90092 Expl S Helliden - Gata

93041 Belysning Tidan
93042 Campingen 1, byte brygga, åtgärder strand
93044 Planerat fastighetsunderhåll
93046 Gröna Rum - Parker - div åtgärder utbyte träd och förbättringar
93048 Ombyggnad Stadshus reception mm
93053 Tidan, omläggning kajkant Plaskis

0

51

992

5 762

0

600

0

100

13

0

1 170

6 351

15

0

93062 LSS-boende Stallängsskogen

0

10 081

93063 Förstudie omb omklädnrum för särsk behov Forshallen

0

75

93059 Proj. Nya skollokaler inkl. projektledare
93061 Idrottshallen, entréyta

93064 Kök- och matsal Hökensåsskolan ombyggnation

349

0

93066 Skola Rosenberg

400

50 000

93068 Byte värmekälla, Fröjereds skola

0

1 300

93069 Byte värmekälla, Midgård

0

500

93070 Reservkraftverk

0

600

200
488
23
60
100
234
1 524
888
316
-14
35
-68
1 294
19
21
21
1 851
-99
200
51
4 771
600
100
-13
5 181
-15
10 081
75
-349
49 600
1 300
500
600

2018-04-12 08:55

Not
John Deere gräsklippare

Dikesgrävning

Klätterställning
Konsulttjänster
Konsulttjänster

Se flik 93044

Konsulttjänster

Konsulttjänster
Proj,ledn & adm, internt

1

35

93072 Expl Hägnelund (kv Yxan) - Mark
Totalt

0
3 858

1 000
84 433

1 000
80 575

2018-04-12 08:55

2
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Identitet: 9002 Investeringar TN
Projekt

Ack. 201801 - 201803
Utfall

90003 Inventarier Tekniska kontoret

0

50

90004 Gata/Park, Maskiner o fordon

410

225

90005 Inventarier Lekplatser

0

6

90007 Städutrustning Tn

0

15

90008 Fordon Fastighetsenheten

0

25

90036 Tillgänglighetsanpassning (fastighet)

0

58

90045 Toppbeläggningar

0

381

90049 Broar renovering

0

222

90052 Trafikbel. förnyelse och modernisering

0

79

14

0

0

9

90074 Ny matarled, Marbodal

68

0

90077 GC-väg o trafikreglering enl. program

81

344

0

5

99

30

0

5

93016 Expl Rosenberg - Mark

149

500

93017 Expl Rosenberg - Gata

99

0

0

50

90055 Expl Nytt område
90071 Friluftsbad, bryggor mm

90084 Expl Hagaomr - Lekplats
90086 Lekutrustning verksamhetslokaler
90092 Expl S Helliden - Gata

93041 Belysning Tidan
93042 Campingen 1, byte brygga, åtgärder strand
93044 Planerat fastighetsunderhåll
93046 Gröna Rum - Parker - div åtgärder utbyte träd och förbättringar
93048 Ombyggnad Stadshus reception mm

0

13

992

1 441

0

150

0

25

13

0

1 170

1 588

15

0

93062 LSS-boende Stallängsskogen

0

2 520

93063 Förstudie omb omklädnrum för särsk behov Forshallen

0

19

93053 Tidan, omläggning kajkant Plaskis
93059 Proj. Nya skollokaler inkl. projektledare
93061 Idrottshallen, entréyta

Helår 2018

Diff

Budget

93064 Kök- och matsal Hökensåsskolan ombyggnation

349

0

93066 Skola Rosenberg

400

12 500

93068 Byte värmekälla, Fröjereds skola

0

325

93069 Byte värmekälla, Midgård

0

125

93070 Reservkraftverk

0

150

50
-186
6
15
25
58
381
222
79
-14
9
-68
263
5
-69
5
351
-99
50
13
449
150
25
-13
418
-15
2 520
19
-349
12 100
325
125
150

2018-04-12 08:55

Budget

Not

Förbrukat (ack.)

200
898
23
60
100
234
1 524
888
316
0
35
0
1 375
19
120
21
2 000
0
200
51
5 762
600
100
0
6 351
0
10 081
75
0
50 000
1 300
500
600

0%
46%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
0%
83%
0%
7%
0%
0%
0%
17%
0%
0%
0%
18%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%

John Deere gräsklippare

Dikesgrävning

Klätterställning
Konsulttjänster
Konsulttjänster
Se flik

Konsulttjänster

Konsulttjänster
Proj,ledn & adm, internt

3

37

93072 Expl Hägnelund (kv Yxan) - Mark
Totalt

0
3 858

250
21 108

250
17 250

2018-04-12 08:55

1 000
84 433

0%
5%

4

38

Projekt: 93044 Planerat fastighetsunderhåll
Aktivitet
200 Solkullen

Ack. 201801 - 201803
Utfall
0

1 441

15

0

118

0

209 Forshallen

45

0

217 Hökensåsskolan

39

0

218 Ekedalens skola

4

0

219 Valstads skola

1

0

220 Fröjereds skola

19

0

223 Rudbecksgymnasiet Ön

113

0

224 Rudbecksgymnasiet Smedjegatan

282

0

1

0

32

0

323
992

0
1 441

206 Kommunförråd

235 Midgård
238 Solvik
260 Granaten
Totalt

Helår 2018

Avvikelse

Budget

1 441
-15
-118
-45
-39
-4
-1
-19
-113
-282
-1
-32
-323
449

Budget Förbrukat (ack.)
5 762
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 762

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Not

Takskjutport, draperi
Slamvattentankar
Plattläggning korridor

VVS
Styr- & övervakn.anläggning
Renovering av hiss.
Styr- & övervakn.anläggn akut
Takbyte, gjutning golv, elarb

17%

2018-04-12 08:55

5

39

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-05

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/65

§ 45 Beslut om yttrande över motion om vänthall
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden översänt en motion
inlämnad av nya moderaterna kf-gruppen angående inrättande av en
uppvärmd vänthall med toalett i Stationshuset.
Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar yttrande senast den 1 februari men
detta är inte möjligt då tekniska förvaltningen inte fått ärendet tillsänt sig förrän
den 1 mars.
Vänthallar, busshållplatser och liknande administreras och hanteras på
beställning av Västtrafik, SJ eller annan trafikansvarig.
Kommunen kan efter beställning från trafikansvarig eller huvudman för
beställningstrafiken, i detta fall, Västra Götalandsregionen eller kommunen
själv (kommunstyrelsen) via ansvarig för köpt trafik (för tillfället placerad hos
miljö- och byggnadsnämnden) anordna olika anläggningar.
Frågan om behov bör alltså handläggas av för trafiken ansvarig nämnd
(kommunstyrelsen).
Finner man där ett behov av att vänthall anordnas kan därefter uppdrag och
driftmedel lämnas till förslagsvis tekniska nämnden.
Avseende vänthall i gamla stationshuset kan nu sägas att vänthallen är uthyrd
i sin helhet till Tidaholms Taxi.
Det är dock möjligt att på sikt förändra detta hyresavtal så att en vänthall
möjliggörs.
Detta är samtidigt förenat med vissa driftskostnader som måste finansieras.
Behov om och beslut om inrättande av vänthall bedöms och beslutas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse angående remiss av motion vänthall, 2018-03-28,
teknisk chef Kjell Jonsson
 Mail angående missad distribution av ärendet, 2018-03-01, kommunsekreterare Elin Eklöf
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut ”Beslut om remiss av motion
vänthall”, § 116/2017, 2017-10-18
 Motion ”Väntahall vid Tidaholms busstation”, 2017-08-22, från nya
moderaterna
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besvara
remissen från kommunstyrelsen med att om kommunstyrelsen ser ett
behov om vänthall påkallat kan ett inrymmande av vänthall i gamla
stationshuset på sikt anordnas förutsatt att driftmedel tillställs för denna
verksamhet.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-05

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besvara
remissen från kommunstyrelsen med att om kommunstyrelsen ser ett
behov om vänthall påkallat kan ett inrymmande av vänthall i gamla
stationshuset på sikt anordnas förutsatt att driftmedel tillställs för denna
verksamhet.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-10-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017/266

§ 116 Beslut om remiss av motion vänthall
Sammanfattning av ärendet
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att
kommunstyrelsens arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering
av motioner och medborgarförslag om inte kommunfullmäktige har beslutat
om annat.
Kommunstyrelsen antog 2016-06-08 riktlinje om beredning av motioner och
medborgarförslag. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som
står i riktlinjen vid beredning och besvarande av motioner och
medborgarförslag.
Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har
fått en motion eller ett medborgarförslag skickat till sig på remiss och som
ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska lämna sin syn på
motionen/medborgarförslaget. Yttrandet ska inkludera information som är
viktig att känna till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet.
Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa
förslagen som redovisas i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det
förslag till beslut som lämnas.
Beslutsunderlag
 Motion ”Vänthall vid Tidaholms busstation”, (M), 2014-08-22
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till tekniska nämnden.
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2018-02-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till tekniska nämnden.
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2018-02-01.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-28
Ärendenummer
2018/65

Tekniska nämnden

Kjell Jonsson
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse angående remiss av motion vänthall
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden översänt en motion
inlämnad av nya moderaterna kf-gruppen angående inrättande av en
uppvärmd vänthall med toalett i Stationshuset.
Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar yttrande senast den 1 februari men
detta är inte möjligt då tekniska förvaltningen inte fått ärendet tillsänt förrän
den 1 mars.
Beslutsunderlag
 Mail angående missad distribution av ärendet, 2018-03-01, kommunsekreterare Elin Eklöf
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut ”Beslut om remiss av motion
vänthall”, § 116/2017, 2017-10-18
 Motion ”Väntahall vid Tidaholms busstation”, 2017-08-22, från nya
moderaterna
Utredning
Vänthallar, busshållplatser och liknande administreras och hanteras på
beställning av Västtrafik, SJ eller annan trafikansvarig.
Kommunen kan efter beställning från trafikansvarig eller huvudman för
beställningstrafiken, i detta fall, Västra Götalandsregionen eller kommunen
själv (kommunstyrelsen) via ansvarig för köpt trafik (för tillfället placerad hos
miljö- och byggnadsnämnden) anordna olika anläggningar.
Frågan om behov bör alltså handläggas av för trafiken ansvarig nämnd
(kommunstyrelsen).
Finner man där ett behov av att vänthall anordnas kan därefter uppdrag och
driftmedel lämnas till förslagsvis tekniska nämnden.
Avseende vänthall i gamla stationshuset kan nu sägas att vänthallen är uthyrd
i sin helhet till Tidaholms Taxi.
Det är dock möjligt att på sikt förändra detta hyresavtal så att en vänthall
möjliggörs.
Detta är samtidigt förenat med vissa driftskostnader som måste finansieras.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms ej i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Behov om och beslut om inrättande av vänthall bedöms och beslutas av
kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besvara
remissen från kommunstyrelsen med att om kommunstyrelsen ser ett behov
om vänthall påkallat kan ett inrymmande av vänthall i gamla stationshuset på
sikt anordnas förutsatt att driftmedel tillställs för denna verksamhet.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-05

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/77

§ 46 Beslut angående pris avverkning skog
Sammanfattning av ärendet
Anbudsinfordran har gjorts för pris(ersättningar) för avverkningsposter,
område Nolängen. Vid anbudstidens utgång har fem anbud inkommit.
Kristian Bertilsson, parkavdelningen, har inhämtat prisuppgifter (ersättningar)
för avverkningsposter.
Ett flertal skogsföretag har lämnat prisuppgifter, se bilaga utvärdering.
Av utvärderingen framgår att anbudsgivare Almnäs Bruk har lämnat det mest
fördelaktigaste anbudet och föreslås få uppdraget för avverkningsposten
ifråga.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2018-03-28, teknisk chef Kjell Jonsson
 Bilaga utvärdering
 Anbudsöppningsprotokoll
 Inkomna anbud
 Anbudsförfrågan
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden
besluta att tilldelningsbeslut skickas ut och under förutsättning att detta
ej överklagas delegera till teknisk chef eller denne sätter i sitt ställe att
teckna beställning.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att tilldelningsbeslut skickas
ut med förbehåll att under förutsättning att detta ej överklagas samt att
tekniska nämnden godkänner detsamma.


Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att delegera till teknisk chef eller denne sätter i sitt ställe att under
förutsättning att nämnden godkänner och att tilldelningsbeslut ej
överklagats, teckna beställning.

Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-28
Ärendenummer
2018/77

Tekniska nämnden

Kjell Jonsson
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse
Ärendet
Anbudsinfordran har gjorts för pris(ersättningar) för avverkningsposter,
område Nolängen. Vid anbudstidens utgång har fem anbud inkommit.
Beslutsunderlag
 Bilaga utvärdering
 Anbudsöppningsprotokoll
 Inkomna anbud
 Anbudsförfrågan
Utredning
Kristian Bertilsson, parkavdelningen, har inhämtat prisuppgifter (ersättningar)
för avverkningsposter.
Ett flertal skogsföretag har lämnat prisuppgifter, se bilaga utvärdering.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Av utvärderingen framgår att anbudsgivare Almnäs Bruk har lämnat det mest
fördelaktigaste anbudet och föreslås få uppdraget för avverkningsposten
ifråga.
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden besluta
att tilldelningsbeslut skickas ut och under förutsättning att detta ej överklagas
delegera till teknisk chef eller denne sätter i sitt ställe att teckna beställning.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/86

§ 47 Beslut angående ansökan om folkhälsomedel
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiska medel söks för projekt under år 2018 enligt bilaga, daterad
2018-03-28. Den totala ansökningssumman är 55 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2018-04-04, teknisk chef Kjell Jonsson
 Skrivelse ”Ansökan om folkhälsomedel”, 2018-03-28, Magnus
Svensson
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att hos Folkhälsorådet ansöka om ekonomiska medel om 55 000
kronor för de aktuella projekten.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att hos Folkhälsorådet ansöka om ekonomiska medel om 55 000
kronor för de aktuella projekten.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-04
Ärendenummer
2018/86

Tekniska nämnden

Kjell Jonsson
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse
Ärendet
Ekonomiska medel söks för projekt under år 2018 enligt bilaga, daterad
2018-03-28. Den totala ansökningssumman är 55 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Skrivelse ”Ansökan om folkhälsomedel”, 2018-03-28, Magnus
Svensson
Utredning
Kommunens trafikinformatör ser tillsammans med skolkontoret behov
ytterligare information kring reflexanvändande kring cykling till och från skola
samt även vid fritidsaktiviteter.
Det finns även ett stort behov av information kring nyanlända barn och
ungdomar avseende trafikfrågor och söker därför bidrag för dessa aktiviteter
hos Folkhälsorådet.
Barnrättsbedömning
Åtgärderna syftar i alla delar till en säkrare miljö för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att hos
Folkhälsorådet ansöka om ekonomiska medel om 55 000 kronor för de
aktuella projekten.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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