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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-06-12
Ärendenummer
2018/3

Tekniska nämnden

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

Anmälningsärenden
Ärendet
Kommunfullmäktige
Beslut om ombyggnation av omklädningsrum i Forshallen
Kommunfullmäktige har beslutat att gå vidare med projektet samt att uppdra åt
tekniska nämnden att göra en projektering samt att genomföra upphandling.
Kostnader för projektering ingår i det totala anslaget.
Avsätta 700 000 kr för investeringsprojektet ”Ombyggnation av omklädningsrum Forshallen”.
Att budgetmedel flyttas från investeringsreserven till tekniska nämndens
investeringsbudget.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar lägga anmälda ärenden med kännedom till
handlingarna.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-06-12
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
23
24

Ärende
Beviljade ansökningar om
om delat kärl för sophämtning
nr 25945
Beviljade uppehåll i sophämtning
och slamtömning nr 21159,
22040, 26393, 27468, 25441.
Beviljade förlängningar nr 25945.
Avslag nr 26985, 20226

Beslutsdatum Ansvarig
Assistent
Assistent

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

2018-06-07

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/125

§ 63 Beslut angående fördelning av resterande medel för tillfälligt
stöd med anledning av flyktingsituationen - Lekplatser Tidaholms
kommun
Sammanfattning av ärendet
Fråga har väckts angående resterande medel avseende tillfälligt stöd med
anledning av flyktingsituationen och där tekniska nämnden tilldelades en
summa på 1 miljon kronor.
Tekniska nämnden anslog, 2017-09-14 § 91, 500 000 kronor ur dessa medel
för anläggande av minigolfbana vid Tidaholms camping.
Behov finns inom Tidaholms kommun att underhålla samt uppgradera
lekplatserna. Förlag på prioriteringsordning finns framtaget.
Följande lekplatser föreslås ta del av resterande medel, 500 000 kronor för
underhåll och uppgradering:
-Madängsholm 350 000 kronor : Släntrutchbana, större gungställning med
kompisgunga, klätterställning, nya gungdjur och linbana mm.
-Stadsparken 150 000 kronor : Underhållsaktiviteter.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Fördelning av medel avseende tillfälligt stöd med
anledning av flyktingsituationen – Lekplatser Tidaholms kommun”,
parkansvarig Kristian Bertilsson, 2018-05-23
 Tekniska nämndens beslut § 91/2017, ”Beslut angående
anläggningskostnad för minigolfbana Tidaholms campingplats”,
2017-09-14
 Kommunstyrelsens beslut § 80/2016, ”Beslut om fördelning av medel
avseende tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen”,
2016-04-06
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att använda resterande medel till lekplatser enligt förvaltningens förslag
ovan.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att 350 000 kronor avsätts till Madängsholm enligt förslag och 150 000
kronor avsätts för iordningställande av ytor för utegym i form av
grusytor.
Sändlista
Tekniska nämnden
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-23
Ärendenummer
2018/125

Tekniska nämnden

Kristian Bertilsson
0502-60 67 22
kristian.bertilsson@tidaholm.se

Fördelning av medel avseende tillfälligt stöd med anledning av
flyktingsituationen - Lekplatser Tidaholms kommun
Ärendet
Fråga har väckts angående resterande medel avseende tillfälligt stöd med
anledning av flyktingsituationen och där tekniska nämnden tilldelades en
summa på 1 miljon kronor.
Tekniska nämnden anslog, 2017-09-14 § 91, 500 000 kronor ur dessa medel
för anläggande av minigolfbana vid Tidaholms camping.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens beslut § 91/2017, ”Beslut angående
anläggningskostnad för minigolfbana Tidaholms campingplats”,
2017-09-14
 Kommunstyrelsens beslut § 80/2016, ”Beslut om fördelning av medel
avseende tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen”,
2016-04-06
Utredning
Behov finns inom Tidaholms kommun att underhålla samt uppgradera
lekplatserna. Förlag på prioriteringsordning finns framtaget.
Barnrättsbedömning
Viktigt ur barnens synpunkt att ha tillgång till lekplatser inom närområdet.
Utredningens slutsatser
Följande lekplatser föreslås ta del av resterande medel, 500 000 kronor för
underhåll och uppgradering:
-Madängsholm 350 000 kronor : Släntrutchbana, större gungställning med
kompisgunga, klätterställning, nya gungdjur och linbana mm.
-Stadsparken 150 000 kronor : Underhållsaktiviteter.
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
använda resterande medel till lekplatser enligt förvaltningens förslag ovan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-07

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/128

§ 64 Beslut angående omfördelning av investeringsmedel 93042
"Campingen, brygga och åtgärder strand"
Sammanfattning av ärendet
Projekt 93042 ”Campingen, brygga och åtgärder strand” är avslutad.
Överskjutande medel flyttas från projekt 93042 ”Campingen, brygga och
åtgärder strand” till projekt 90071 ”Friluftsbad, bryggor mm”.
Överskjutande medel att flytta är 51 tkr.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Omfördelning av investeringsmedel 93042
”Campingen, brygga och åtgärder strand”, förvaltningsekonom Mats
Olsson, 2018-05-28
 Investeringsuppföljning enligt Tertialrapport 1 samt finansieringsbehov
av brygga Madängsholm (ca 100 tkr).
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
föreslå kommunstyrelsen besluta om att omfördela 51 tkr från projekt
93042 till 90071 för att finansiera bryggan vid Madängsholm
(ca 100 tkr). (Avvikelser justeras eventuellt inför 2019.)
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta om att omfördela 51 tkr från
projekt 93042 till 90071 för att finansiera bryggan vid Madängsholm ca
100 tkr. (Avvikelser justeras eventuellt inför 2019.)
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-29
Ärendenummer
2018/128

Tekniska nämnden

Mats Olsson
0502-60 60 24
mats.olsson@tidaholm.se

Omfördelning av investeringsmedel 93042 "Campingen, brygga
och åtgärder strand"
Ärendet
Proj 93042 ”Campingen, brygga och åtgärder strand” är avslutad.
Beslutsunderlag
 Investeringsuppföljning enligt Tertialrapport 1 samt finansieringsbehov
av brygga Madängsholm (ca 100 tkr).
Utredning
Barnrättsbedömning
Utredningens slutsatser
Överskjutande medel flyttas från proj 93042 ”Campingen, brygga och åtgärder
strand” till proj 90071 ”Friluftsbad, bryggor mm”.
Överskjutande medel att flytta är 51 tkr.
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
föreslå kommunstyrelsen besluta om att omfördela 51 tkr från projekt 93042 till
90071 för att finansiera bryggan vid Madängsholm (ca 100 tkr). (Avvikelser
justeras eventuellt inför 2019.)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-07

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/130

§ 65 Beslut om månadsrapport maj 2018
Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport maj 2018 redovisas.
Beslutsunderlag
 Ekonomirapport
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att utförlig redovisning
lämnas på tekniska nämndens sammanträden den 20 juni.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-29
Ärendenummer
2018/130

Tekniska nämnden

Mats Olsson
0502-60 60 24
mats.olsson@tidaholm.se

Månadsrapport maj 2018
Ärendet
Månadsrapport maj 2018 har upprättats.
Beslutsunderlag
 Ekonomirapport
Utredning
Barnrättsbedömning
Utredningens slutsatser
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
godkänna upprättad månadsrapport maj 2018 och översända densamma till
kommunstyrelsen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-07

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/113

§ 66 Beslut angående förstudie funktionsrenovering
Bibliotekshuset bottenplan och Godsmagasinet
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har i uppdrag att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden genomföra en enkel förstudie där kostnader för en renovering
och verksamhetsanpassning av Godsmagasinet för att uppfylla
verksamhetens krav på funktion, och tillgänglighet. Parallellt ska utredas
kostnader för att anpassa Bibliotekets källare så att Godsmagasinets
verksamhet kan flyttas hit.
Följande åtgärder behöver göras i Godsmagasinet för att uppfylla
verksamhetens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö:














Utvändigt installeras en handikapphiss
Utvändiga ytor iordningställs
Övriga hinder för rörelsehindrade tas bort in- och utvändigt
Vägg mellan Musikstudio och Spellokal ska tas bort.
Vägg mellan Musikstudio och övrig lokal öppnas upp med ett valv
Handikappanpassning av Wc:n
Alla nödutrymningsdörrar ska ses över
Ytrenovering av golv och invändiga väggar
Elinstallationer och invändig belysning byts eller renoveras
Köksinrede ska bytas
Planlösning och anpassning av personalutrymmen ska ses över
Brandlarm kompletteras
FTX-ventilation installeras

Den totala ytan är ca 216m2 och en grov uppskattning ger att kostnaden för
ovanstående hamnar på ca 1,7 – 1,9Mkr.
Efter slutförda åtgärder kommer internhyran att behöva justeras för att täcka
internhyresenhetens ökade kapitalkostnader.
Tillkommande internhyra beräknas enligt:
Bedömd investering 1,7 – 1,9 Mkr.
Internränta 1,75%
Avskrivningstid 20 år
Vilket innebär att internhyreshöjningen år 1 blir ca 120 000kr.
Följande åtgärder behöver göras i Bibliotekshusets källare för att möjliggöra
en flytt av verksamheten i Godsmagasinet hit:

Ordförandes sign

Utvändigt och invändigt skapas en handikapp ramp

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-07

Tekniska nämndens arbetsutskott











Entrédörr förses med automatik och passagesystem
En ny handikapptoalett för verksamheten
Ny öppen planlösning skapas vid entré
Med ny öppen planlösning skapas ett café vid köket
Befintligt kök renoveras och kompletteras för att passa verksamheten
Personalytor med omklädning och toalett
Passager och dörrar kompletteras så att avgränsningar och
utrymningsvägar bibehålls
Brand- och inbrottslarmfunktioner kompletteras
Ventilation och elinstallationer och belysning anpassas till ny
verksamhet och planlösning

Observera att den tänkta funktionen medför en begränsning av kökets funktion
vid uthyrning av bland annat Stora Salen i Bibliotekshuset.
Den totala ytan är ca 300 m2 varav 90 m2 är nyligen ytrenoverade. En grov
uppskattning ger att kostnaden för ovanstående hamnar på ca 1,5 – 1,6Mkr
Efter slutförda åtgärder kommer internhyran att behöva justeras för att täcka
internhyresenhetens ökade kapitalkostnader.
Tillkommande internhyra beräknas enligt:
Bedömd investering 1,5 – 1,6 Mkr.
Internränta 1,75%
Avskrivningstid 20 år
Vilket innebär att internhyreshöjningen år 1 blir ca 105 000kr.
Kostnad för att iordningställa Godsmagasinet enligt krav och önskemål
bedöms till ca 1,7 – 1,9 Mkr. Internhyran till KoF behöver efter slutfört projekt
höjas med ca 120 000 kr/år.
Kostnad för att iordningställa Bibliotekshusets källare för att möjliggöra en flytt
av Godsmagasinets verksamhet hit bedöms till ca 1,5 – 1,6 Mkr. Internhyran
till KoF behöver efter slutfört projekt höjas med ca 105 000kr/år.
Beräkningarna av kostnader och internhyreshöjningar är en preliminär
bedömning, verkliga kostnad och hyreshöjning kan sättas först när projektet är
färdigställt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie funktionsrenovering Bibliotekshusets
bottenplan och Godsmagasinet, fastighetsförvaltare Johan Claesson,
2018-05-02
 Ritning bibliotekshuset bottenplan
 Ritning godsmagasinet
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-07

Tekniska nämndens arbetsutskott

 Kommunstyrelsens beslut § 42/2018 ”Beslut om kostnadsberäkning
renovering godsmagasinet och bibliotekshusets bottenplan,
2018-02-07 (inkom till tekniska kontoret 2018-04-24)
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden
godkänna förstudien vad avser fastigheternas erforderliga åtgärder och
kostnader.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

18

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-02
Ärendenummer
2018/113

Tekniska nämnden

Johan Claesson
0502-60 60 22
johan.claesson@tidaholm.se

Förstudie funktionsrenovering Bibliotekshuset bottenplan och
Godsmagasinet
Ärendet
Tekniska nämnden har i uppdrag att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden genomföra en enkel förstudie där kostnader för en renovering
och verksamhetsanpassning av Godsmagasinet för att uppfylla
verksamhetens krav på funktion, och tillgänglighet. Parallellt ska utredas
kostnader för att anpassa Bibliotekets källare så att Godsmagasinets
verksamhet kan flyttas hit.
Beslutsunderlag
 Ritning bibliotekshuset bottenplan
 Ritning godsmagasinet
 Kommunstyrelsens beslut § 42/2018 ”Beslut om kostnadsberäkning
renovering godsmagasinet och bibliotekshusets bottenplan,
2018-02-07 (inkom till tekniska kontoret 2018-04-24)
Utredning
Följande åtgärder behöver göras i Godsmagasinet för att uppfylla
verksamhetens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö:














Utvändigt installeras en handikapphiss
Utvändiga ytor iordningställs
Övriga hinder för rörelsehindrade tas bort in- och utvändigt
Vägg mellan Musikstudio och Spellokal ska tas bort.
Vägg mellan Musikstudio och övrig lokal öppnas upp med ett valv
Handikappanpassning av Wc:n
Alla nödutrymningsdörrar ska ses över
Ytrenovering av golv och invändiga väggar
Elinstallationer och invändig belysning byts eller renoveras
Köksinrede ska bytas
Planlösning och anpassning av personalutrymmen ska ses över
Brandlarm kompletteras
FTX-ventilation installeras

Den totala ytan är ca 216m2 och en grov uppskattning ger att kostnaden för
ovanstående hamnar på ca 1,7 – 1,9Mkr.
Efter slutförda åtgärder kommer internhyran att behöva justeras för att täcka
internhyresenhetens ökade kapitalkostnader.
Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
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Tillkommande internhyra beräknas enligt:
Bedömd investering 1,7 – 1,9 Mkr.
Internränta 1,75%
Avskrivningstid 20 år
Vilket innebär att internhyreshöjningen år 1 blir ca 120 000kr.
Följande åtgärder behöver göras i Bibliotekshusets källare för att möjliggöra
en flytt av verksamheten i Godsmagasinet hit:











Utvändigt och invändigt skapas en handikapp ramp
Entrédörr förses med automatik och passagesystem
En ny handikapptoalett för verksamheten
Ny öppen planlösning skapas vid entré
Med ny öppen planlösning skapas ett café vid köket
Befintligt kök renoveras och kompletteras för att passa verksamheten
Personalytor med omklädning och toalett
Passager och dörrar kompletteras så att avgränsningar och
utrymningsvägar bibehålls
Brand- och inbrottslarmfunktioner kompletteras
Ventilation och elinstallationer och belysning anpassas till ny
verksamhet och planlösning

Observera att den tänkta funktionen medför en begränsning av kökets funktion
vid uthyrning av bland annat Stora Salen i Bibliotekshuset.
Den totala ytan är ca 300 m2 varav 90 m2 är nyligen ytrenoverade. En grov
uppskattning ger att kostnaden för ovanstående hamnar på ca 1,5 – 1,6Mkr
Efter slutförda åtgärder kommer internhyran att behöva justeras för att täcka
internhyresenhetens ökade kapitalkostnader.
Tillkommande internhyra beräknas enligt:
Bedömd investering 1,5 – 1,6 Mkr.
Internränta 1,75%
Avskrivningstid 20 år
Vilket innebär att internhyreshöjningen år 1 blir ca 105 000kr.
Förtydligande:
Beräkningen av internhyreshöjningen i båda fallen är en preliminär
bedömning, den verkliga hyresnivån kan sättas först när projektet är
färdigställt.
Barnrättsbedömning
Här skrivs en sammanfattning av resultatet av barnrättsbedömningen.

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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Utredningens slutsatser
Kostnad för att iordningställa Godsmagasinet enligt krav och önskemål
bedöms till ca 1,7 – 1,9 Mkr. Internhyran till KoF behöver efter slutfört projekt
höjas med ca 120 000 kr/år.
Kostnad för att iordningställa Bibliotekshusets källare för att möjliggöra en flytt
av Godsmagasinets verksamhet hit bedöms till ca 1,5 – 1,6 Mkr. Internhyran
till KoF behöver efter slutfört projekt höjas med ca 105 000kr/år.
Beräkningarna av kostnader och internhyreshöjningar är en preliminär
bedömning, verkliga kostnad och hyreshöjning kan sättas först när projektet är
färdigställt.
Förslag till beslut
Här lämnas förslag till beslutsförslag. Detta återges automatiskt i protokollet.

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

2018-02-07

Kommunstyrelsen

2016/401

§ 42 Beslut om kostnadsberäkning renovering godsmagasinet och
bibliotekshusets bottenplan
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har efter uppdrag från sin nämnd inventerat
kommunala lokaler som skulle kunna vara möjliga och lämpliga att bedriva
öppen ungdomsverksamhet i. Nuvarande lokal har brister i form av
tillgänglighet, brandsäkerhet, ljudnivå med mera.
Kraven på lokalerna är bland annat att dessa ska vara flexibla, innehålla ett
dubbelkök, en stor öppen yta för olika aktiviteter samt en ”hängyta” för att
umgås. Målgruppen är ungdomar i åldern sju till tjugo år och verksamhet
kommer att bedrivas såväl dag- som kvällstid under större delen av veckan
året runt.
I den inventering som kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört är det
främst AGA-huset som uppfyller de krav förvaltningen ställer och som bedöms
som det bästa alternativet. Därefter har nämnden emellertid bedömt att AGAhuset ska utgå ur planeringen. Istället ska bibliotekshusets bottenplan utredas
som alternativ lokal för ungdomsverksamheten.
Kultur- och fritidsnämnden här med anledning av detta uppdragit åt
förvaltningen att ta fram en kostadsberäkning för verksamhetsanpassad
funktionsrenovering av godsmagasinet och bibliotekshusets bottenplan.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § §8/2018 ”Beslut om
kostnadsberäkning renovering godsmagasinet och bibliotekshusets
bottenplan”, 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse ”Kostnadsberäkning renovering godsmagasinet och
bibliotekshusets bottenplan”, utredare Thomas Lindberg, 2018-01-11.
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 105/2017 ”Beslut om lokal för
öppen ungdomsverksamhet”
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta
att ge tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden genomföra en enklare förstudie där kostnader för en
verksamhetsanpassad funktionsrenovering avseende bibliotekshusets
bottenplan och Godsmagasinet framgår. Tekniska nämndens
redovisning av förstudien ska vara kommunledningskontoret tillhanda
senast 1 mars 2018.
- Runo Johansson (L) yrkar på att ändra beslutet till:
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att i
samverkan med kultur- och fritidsnämnden genomföra en enklare
förstudie där kostnader för en verksamhetsanpassad
funktionsrenovering avseende bibliotekshusets bottenplan och
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Godsmagasinet framgår. Tekniska nämndens redovisning av
förstudien ska vara kommunledningskontoret tillhanda snarast.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att i
samverkan med kultur- och fritidsnämnden genomföra en enklare
förstudie där kostnader för en verksamhetsanpassad
funktionsrenovering avseende bibliotekshusets bottenplan och
Godsmagasinet framgår. Tekniska nämndens redovisning av
förstudien ska vara kommunledningskontoret tillhanda snarast.
Sändlista
Kultur- och fritidsförvaltningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/116

§ 67 Beslut angående projektering ombyggnad Smedjegatan 11
Sammanfattning av ärendet
Uppdraget består i att tillsammans med BUN utföra en projektering gällande
en ombyggnation av Smedjegatan 11, Plan 2 så att lokalerna kan utnyttjas till
fullo. Detta skulle medföra att hyrda lokaler på Vårdcentralen och vissa delar
av moduler vid Forsenskolan kan sägas upp.
Tekniska kontorets projektledare har i samverkan med BUN utarbetat ett
förslag till en fungerande och flexibel planlösning. Baserat på denna
planlösning har tekniska kontorets projektledare beräknat att kostnaden för
ombyggnationen hamnar på ca 3 Mkr.
När byggnationen är klar kommer internhyran att behöva justeras så att
internhyresenhetens ökade kapitalkostnader täcks.
Tillkommande internhyreskostnader har beräknats enligt nedanstående:
Kapitalkostnader beräknas enligt:
Bedömd investering 3 Mkr
Internränta 1,75%
Avskrivningstid för byggnadsdelar bedöms till 1,5 Mkr på 40 år.
Avskrivningstid för installationer mm bedöms till 1,5 Mkr på 20 år.
Baserat på ovanstående fördelas kapitalkostnaden år 1 enligt:
Ränta:
ca 52 000kr
Avskrivning byggnad:
ca 37 500kr
Avskrivning installationer: ca 75 000kr
Totalt år 1:
ca 164 500kr
Ingen tillkommande kostnad bedöms uppstå för drift.
Förtydligande:
Beräkningen av kapital och driftskostnader är en preliminär bedömning, den
verkliga hyresnivån kan sättas först när projektet är färdigställt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Projektering ombyggnad Smedjegatan 11,
fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2018-05-22
 Ritning Smedjegatan 11 överplan
 Kommunstyrelsens beslut § 104/2018 ”Beslut om förstudie
ombyggnation Smedjegatan” 2018-05-02
Förslag till beslut
- Att följa barn- och utbildningsnämndens beslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna föreliggande handlingar och kostnadsredovisning.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-22
Ärendenummer
2018/116

Tekniska nämnden

Johan Claesson
0502-60 60 22
johan.claesson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Projektering ombyggnad Smedjegatan 11
Ärendet
Uppdraget består i att tillsammans med BUN utföra en projektering gällande
en ombyggnation av Smedjegatan 11, Plan 2 så att lokalerna kan utnyttjas till
fullo. Detta skulle medföra att hyrda lokaler på Vårdcentralen och vissa delar
av moduler vid Forsenskolan kan sägas upp.
Beslutsunderlag
 Ritning Smedjegatan 11 överplan
 Kommunstyrelsens beslut § 104/2018 ”Beslut om förstudie
ombyggnation Smedjegatan” 2018-05-02
Utredning
Tekniska kontorets projektledare har i samverkan med BUN utarbetat ett
förslag till en fungerande och flexibel planlösning. Baserat på denna
planlösning har tekniska kontorets projektledare beräknat att kostnaden för
ombyggnationen hamnar på ca 3 Mkr.
När byggnationen är klar kommer internhyran att behöva justeras så att
internhyresenhetens ökade kapitalkostnader täcks.
Tillkommande internhyreskostnader har beräknats enligt nedanstående:
Kapitalkostnader beräknas enligt:
Bedömd investering 3 Mkr
Internränta 1,75%
Avskrivningstid för byggnadsdelar bedöms till 1,5 Mkr på 40 år.
Avskrivningstid för installationer mm bedöms till 1,5 Mkr på 20 år.
Baserat på ovanstående fördelas kapitalkostnaden år 1 enligt:
Ränta:
ca 52 000kr
Avskrivning byggnad:
ca 37 500kr
Avskrivning installationer: ca 75 000kr
Totalt år 1:
ca 164 500kr
Ingen tillkommande kostnad bedöms uppstå för drift.
Förtydligande:
Beräkningen av kapital och driftskostnader är en preliminär bedömning, den
verkliga hyresnivån kan sättas först när projektet är färdigställt.
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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Barnrättsbedömning
Frågan hanteras av barn- och utbildningsnämnden.
Förslag till beslut
Att följa barn- och utbildningsnämndens beslut.

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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2018-05-02

Kommunstyrelsen

2018/60

§ 104 Beslut om förstudie ombyggnation Smedjegatan
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en förfrågan om att få
uppdraget att tillsammans med tekniska nämnden utföra en förstudie gällande
en ombyggnation av Smedjegatan.
Barn- och utbildningsnämnden hyr idag olika lokaler för att kunna bedriva sin
verksamhet. Två av dessa externt hyrda lokaler är moduler som är placerade
vid Forsenskolan samt lokaler på vårdcentralen. Barn- och
utbildningsnämnden har som mål att kunna säga upp hyresavtalet på dessa
lokaler under 2018. De vill istället nyttja kommunens egna lokaler och har där
sett andra våningen på Smedjegatan som ett alternativ. Detta våningsplan
måste dock byggas om för att kunna fungera för det nya ändamålet.
Barn- och utbildningsnämnden anser att lokalerna på Smedjegatan idag inte
utnyttjas till fullo. De anser att för att kunna nyttja dessa lokaler flexibelt utifrån
verksamhetens behov så bör de byggas om.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 37/2018 ”Beslut om
förstudie ombyggnation Smedjegatan”, 2018-04-18
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie ombyggnation Smedjegatan”,
kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-04-09
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 12 ”Beslut om förstudie
ombyggnation Smedjegatan”, 2018-01-25
 Tjänsteskrivelse ”Ombyggnation Smedjegatan”, projektledare Ci
Olofsson, 2018-01-09
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd med
tekniska nämnden utföra en förstudie gällande ombyggnation av
Smedjegatan.
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till barn- och
utbildningsnämnden att i samråd med tekniska nämnden utföra en
förstudie gällande ombyggnation av Smedjegatan.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/80

§ 68 Beslut angående förstudie Barnens Hus
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen
gjort en inledande studie kring vilka åtgärder som krävs i Tidaholms muséum
för att möjliggöra en flytt av barnens hus verksamhet hit.
Följande åtgärder behöver enligt förstudie göras för att kunna inhysa
barnens hus verksamhet i muséets lokaler:
 Befintligt café och scen rivs
 Aktuell golvyta, ca 450 m2 beläggs med flytande, ventilerad
golvkonstruktion samt med plast- eller textilmattor
 Tilläggsisolering av tak i den aktuella ytan, ca 450 m2
 Befintliga wc och handikapp wc behålls
 Allmänbelysningen i aktuell lokal behålls, verksamheten kompletterar
med egen punktbelysning
 Diverse anpassningar av elinstallationer
 Anpassning av ventilationsanläggning
 Komplettering av lås- och larmanläggning
 Ett café med öppning mot bakgården skapas i ”Eddierummet”
 Wc städ och omklädning för personal och kökspersonal
 Kontors- och personaldelen i plan 1 renoveras och byggs om, för att
kunna inrymma även den utökade personalstyrkan.
 Omklädningsrum för personal
 Kallförråd ska isoleras och kompletteras med en aerotemper
 Snickeriet ska ha ändamålsenliga lokaler
Baserat på studien ovan bedöms att kostnaden för åtgärderna hamnar på
ca 3 Mkr. När ombyggnaden är klar kommer internhyran att behöva höjas så
att internhyresenhetens ökade kapitalkostnader täcks.
Tillkommande internhyreskostnader har beräknats enligt nedanstående:
Bedömd investering 3 Mkr
Internränta 1,75 %
Avskrivningstid byggnader 40 år, 1 Mkr
Avskrivningstid installationer och övrigt 20 år, 2 Mkr
Baserat på ovanstående fördelas kapitalkostnaden enligt:
Ränta:
ca 52 000 kr/år
Avskrivning byggnad
ca 25 000 kr/år
Avskrivning övrigt:
ca 100 000 kr/år
Totalt, år 1:
ca 177 000 kr/år
Barnens hus
Kultur- och fritid hyr idag Barnens hus till en årlig kostnad av 482 000 kr.
Byggnaden har nyligen fått ett nytt tak, för övrigt föreligger ett stort
upprustningsbehov, för att kunna möta dagens krav på tillgänglighet, komfort
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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och säkerhet. Om kultur- och fritidsnämnden säger upp hyresavtalet behöver
lokalerna snarast möjligt, i första hand avyttras alternativt hyras ut till annan
kommunal verksamhet. Detta för att undvika att underskott uppstår hos
internhyresenheten.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie Barnens Hus”, fastighetsförvaltare Johan
Claesson, 2018-05-28
 Kommunstyrelsens beslut § 54/2018 ”Beslut om förstudie Barnens
hus”, 2018-03-07
Förslag till beslut
- Att tekniska nämnden följer kultur- och fritidsnämndens beslut.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna föreliggande handlingar och kostnadsredovisning samt
därefter avvakta kultur- och fritidsnämndens beslut om eventuell
verksamhetsflytt.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018-05-28
Ärendenummer
2018/80

Tekniska nämnden

Johan Claesson
0502-60 60 22
johan.claesson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Förstudie Barnens Hus
Ärendet
Tekniska förvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen
gjort en inledande studie kring vilka åtgärder som krävs i Tidaholms muséum
för att möjliggöra en flytt av barnens hus verksamhet hit.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 54/2018 ”Beslut om förstudie Barnens
hus”, 2018-03-07
Utredning
Följande åtgärder behöver enligt förstudie göras för att kunna inhysa
barnens hus verksamhet i muséets lokaler:
 Befintligt café och scen rivs
 Aktuell golvyta, ca 450m2 beläggs med flytande, ventilerad
golvkonstruktion samt med plast- eller textilmattor
 Tilläggsisolering av tak i den aktuella ytan, ca 450m2
 Befintliga wc och handikapp wc behålls
 Allmänbelysningen i aktuell lokal behålls, verksamheten kompletterar
med egen punktbelysning
 Diverse anpassningar av elinstallationer
 Anpassning av ventilationsanläggning
 Komplettering av lås- och larmanläggning
 Ett café med öppning mot bakgården skapas i ”Eddierummet”
 Wc städ och omklädning för personal och kökspersonal
 Kontors- och personaldelen i plan 1 renoveras och byggs om, för att
kunna inrymma även den utökade personalstyrkan.
 Omklädningsrum för personal
 Kallförråd ska isoleras och kompletteras med en aerotemper
 Snickeriet ska ha ändamålsenliga lokaler
Baserat på studien ovan bedöms att kostnaden för åtgärderna hamnar på
ca 3 Mkr. När ombyggnaden är klar kommer internhyran att behöva höjas så
att internhyresenhetens ökade kapitalkostnader täcks.
Tillkommande internhyreskostnader har beräknats enligt nedanstående:
Bedömd investering 3Mkr
Internränta 1,75%
Avskrivningstid byggnader 40 år, 1Mkr
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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Avskrivningstid installationer och övrigt 20 år, 2Mkr
Baserat på ovanstående fördelas kapitalkostnaden enligt:
Ränta:
ca 52 000kr/år
Avskrivning byggnad
ca 25 000kr/år
Avskrivning övrigt:
ca 100 000kr/år
Totalt, år 1:
ca 177 000kr/år
Barnens hus
Kultur- och Fritid hyr idag Barnens hus till en årlig kostnad av xxxxxx kr.
Byggnaden har nyligen fått et nytt tak, för övrigt föreligger ett stort
upprustningsbehov, för att kunna möta dagens krav på tillgänglighet, komfort
och säkerhet. Om Kultur- och Fritidsnämnden säger upp hyresavtalet behöver
lokalerna snarast möjligt, i första hand avyttras alternativt hyras ut till annan
kommunal verksamhet. Detta för att undvika att underskott uppstår hos
internhyresenheten.
Barnrättsbedömning
Frågan hanteras av kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut
Att tekniska nämnden följer kultur- och fritidsnämndens beslut.

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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2017/392

§ 54 Beslut om förstudie Barnens Hus
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit över ansvaret för Barnens hus och fått
i uppdrag att ha en tydligare inriktning mot besöksnäring. För att fullfölja detta
uppdrag anser de att en flytt av Barnens hus är nödvändig. Barnens hus
nuvarande lokaler är i stort behov av kostsamma renoveringar. Deras förslag
är istället flytta verksamheten till museilokalen på Vulcanön för att ytterligare
förstärka Vulcanön som kulturellt besökscentrum i Tidaholm.
Nu vill kultur- och fritidsnämnden att kommunstyrelsen avsätter medel samt
uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med tekniska nämnden
genomföra en förstudie om investering för lokal till Barnens hus.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 13/2018 ”Beslut om
förstudie Barnens hus”, 2018-02-21
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Beslut om förstudie Barnens Hus”,
kommunsekreterare Elin Eklöf, 2018-01-31
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 132/2017 ”Beslut om förstudie
Barnens Hus”, 2017-12-14.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om förstudie om Barnens hus lokal”, kulturoch fritidschef Pema Malmgren, 2017-11-20
 Investeringsprojekt Barnens hus
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslut att uppdra till
kultur- och fritidsnämnden att i samverkan med tekniska nämnden att
göra en förstudie enligt följande direktiv för förstudie om investering för
lokal till Barnens hus.
- En totalkostnadskalkyl för samtliga förslag av placering av Barnens
hus
- Totalkostnadskalkylen ska innehålla ökade samt minskade
verksamhetskostnader
- Investeringsutgiften samt driftkostnader för de olika
förslagen till placering
- En konsekvensbeskrivning av hur verksamheten påverkas positivt
och negativt av de olika placeringarna.
- Förslag till placering av verksamheten Barnens hus
- Redovisas för Kommunstyrelsen senast 31 oktober 2018 för att
behandlas i samband med Budget 2020-2022.
- Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att medel för
förstudien på 100 000 kr tas ur medel för investeringsreserven och ges
till kultur- och fritidsnämnden.
- Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar 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.
- En totalkostnadskalkyl för samtliga förslag av placering av Barnens
hus
- Totalkostnadskalkylen ska innehålla ökade samt minskade
verksamhetskostnader
- Investeringsutgiften samt driftkostnader för de olika
förslagen till placering
- En konsekvensbeskrivning av hur verksamheten påverkas positivt
och negativt av de olika placeringarna.
- Förslag till placering av verksamheten Barnens hus
- Redovisas för Kommunstyrelsen senast 31 oktober 2018 för att
behandlas i samband med Budget 2020-2022.
 Kommunstyrelsen beslutar att medel för förstudien på 100 000 kr tas
ur medel för investeringsreserven och ges till kultur- och
fritidsnämnden.
Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Tekniska nämndens arbetsutskott

2017/116

§ 69 Beslut angående projektering ny idrottshall - Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden att tillsammans med
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera
byggnation av dels idrottshall samt idrottshall med komplementyta för
gymnastik.
Idrottshall för skolans behov önskas stå klar i samband med skolstart 2020,
tidpunkt för Rosenbergsskolans idrifttagande. Med hänsyn till den korta tid
som återstår och önskemål om prissättning före beslut om vägval kommer
projektet att drivas i form av totalentreprenad. Ett förfrågningsunderlag
utgående från förstudien är under framtagande där option om gymnastikdel
kan prissättas gör att efter intagna anbud beslut kan tas och detaljprojektering
och byggande ta vid.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Projektering Idrottshall Rosenberg”, projektledare
Peter Eriksson, 2018-05-30
 Kommunfullmäktiges beslut § 25/2018 ”Beslut om idrottshall”,
2018-02-26
 Kommunstyrelsens beslut § 58/2018 ”Beslut om projektdirektiv ny
idrottshall Rosenberg”, 2018-03-07
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
godkänna föreliggande projektering av handlingar för totalentreprenad
och föreslå kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige uppdra till
tekniska nämnden att inhämta anbud för desamma.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna föreliggande projektering av handlingar för
totalentreprenad och föreslå kommunstyrelsen respektive
kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden att inhämta anbud för
desamma.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Peter Eriksson
0502-60 60 87
peter.eriksson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Projektering Idrottshall Rosenberg
Ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden att tillsammans med
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera
byggnation av dels idrottshall samt idrottshall med komplementyta för
gymnastik.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut § 25/2018 ”Beslut om idrottshall”,
2018-02-26
 Kommunstyrelsens beslut § 58/2018 ”Beslut om projektdirektiv ny
idrottshall Rosenberg”, 2018-03-07
Utredning
Idrottshall för skolans behov önskas stå klar i samband med skolstart 2020,
tidpunkt för Rosenbergsskolans idrifttagande. Med hänsyn till den korta tid
som återstår och önskemål om prissättning före beslut om vägval kommer
projektet att drivas i form av totalentreprenad. Ett förfrågningsunderlag
utgående från förstudien har tagits fram där option om gymnastikdel kan
prissättas gör att efter intagna anbud beslut kan tas och detaljprojektering och
byggande ta vid.
Barnrättsbedömning
Under byggnation och projektering kommer barnens behov att utredas via
verksamhetsnämnderna Barn och fritid.
Utredningens slutsatser
Att godkänna föreliggande och projekterade underlag för totalentreprenad och
annonsera desamma för infordrande av anbud.
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
godkänna föreliggande projektering av handlingar för totalentreprenad och
föreslå kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige uppdra till tekniska
nämnden att inhämta anbud för desamma

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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2017/195

§ 25 Beslut om idrottshall
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut 2017-01-30 att avsätta 150 miljoner kronor
för att bygga en ny F-6 skola på Rosenbergsområdet. I samband med att den
nya skolan byggs har barn och utbildningsnämnden inkommit med behov av
att en ny idrottshall behövs för idrottsundervisning. I Tidaholms kommun är det
kultur och fritidsnämnden som ansvarar för idrottshallarna inom kommunen.
Kultur och fritidsnämnden har i beslutet § 50/2017 att i egenskap av ansvarig
verksamhetsnämnd inkommit med begäran att få genomföra en förstudie
omfattande två nya idrottshallar som täcker barn och utbildningsnämndens
behov av idrottsundervisning och TGS (Tidaholms gymnastik sällskap) behov.
Underlaget för beslutet i kultur och fritidsnämnden bygger på en utredning
med fem olika alternativ.
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med ett reviderat förslag innebärande
byggnation av 1,5-hall, det vill säga en fullstor hall på 20*40 m samt en halv
hall med storleken 25*20 m, detta för att kunna tillgodo se Tidaholms
gymnastiksällskaps behov till en hall för deras verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av nämndens skrivelse och ser
mot bakgrunden av dagens utnyttjandegrad på 67% inget behov av nya
hallytor. Denna analys bygger på hela föreningslivets efterfrågan.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en bedömning utifrån kommunens
ekonomiska läge och framtida prognoser avseende befolkningsprognoser
samt behovsanalys avseende utnyttjandegraden.
Kommunledningsförvaltningen har utifrån sin bedömning kommit fram till att
behovet är att bygga en ny idrottshall med en hallyta på 20*40 m.
Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att någon ytterligare förstudie
inte behöver genomföras. Utredningen från kultur och fritidsnämnden fyller
detta behov. Ställningstagandet nu gäller huruvida projektet kan gå vidare i
investeringsprocessen till projektering av en ny fullstor idrottshall.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut § 43/2018 ”Beslut om idrottshall”, 2018-0207
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 11/2018 ”Beslut om byggnation ny
idrottshall”, 2018-01-24
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Byggnation av ny idrottshall”,
ekonomichef Henrik Johansson, 2017-01-19
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 16/2016 ”Beslut om
byggnation av en F-6 skola samt ombyggnation av Hökenssåskolan”,
2017-02-23
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse- Ansökan om förstudie för ny
idrottshall”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2017-04-03
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 50/2017, ”Beslut om ansökan om
förstudie för ny idrottshall”, 2017-05-18
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 84/2017, ”Beslut om komplettering
ny idrottshall”, 2017-09-14
 Kostnadskalkyl investeringsprojekt ny idrottshall Rosenberg
 Tjänsteskrivelse ”Ytterligare komplettering angående byggnation av ny
idrottshall”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 2018-01-12
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 4/2018 ”Beslut om projektering av
ny idrottshall”, 2018-01-18
 Kultur och fritidsnämndens beslut § 130/2017 ”Beslut om ansökan om
förstudie för ny idrottshall”, 2017-12-14
Förslag till beslut
- Kommunstyrelens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
- att uppdra till tekniska nämnden att tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden genomföra en projektering av en idrottshall
med en hallyta på 20*40 m i anslutning till F-6 skolan på
Rosenbergsområdet. Investeringskostnaden är beräknad till 30
miljoner kronor. Idrottshallen ska täcka barn och
utbildningsnämndens behov samt ge föreningslivet i Tidaholms
kommun möjligheter till ökat utnyttjande.
- att uppdra till tekniska nämnden att tillsammans med kulturoch fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden
projektera för en ny idrottshall på södra Rosenberg i enlighet
med upprättat förslag till utformning. Investeringskostnaden är
beräknad till 50 miljoner kronor inklusive omgivande
markarbeten, parkering mm.
- att medel för projektering finns avsatta i investeringsbudget
2018 i projektet tillkommande skolinvesteringar.
- Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
- Ingemar Johansson (L) yrkar att uppdraget till tekniska
nämnden att projektera för idrottshall med yta om 20*40 meter
ska utgå, det vill säga att kommunfullmäktige beslutar att
endast det större alternativet ska projekteras.
- Peter Friberg (M) framför ett tilläggsyrkande till
kommunstyrelsens förslag om att ordet ”hallyta” byts ut mot
”spelyta”.
- Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till Peter Fribergs (M)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
beslut och Ingemar Johanssons (L) samt ett tilläggsyrkande till
kommunstyrelsens förslag från Peter Friberg (M).

Ordförandes sign

Justerandes sign
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Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag och Ingemar Johanssons
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
JA: Bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ: Bifall till Ingemar Johanssons (L) förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 21
NEJ: 18
Kommunfullmäktige har därmed beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Följande röstar JA:
Erik Ezelius (S), Zelal Yesildeniz (S) vice ordförande, Anna-Karin Skatt (S),
Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Helena Qvick (S), Othmar Fiala (S),
Per-Erik Thurén (S), Lena Andersson (S), Christer Johansson (S), Ann-Sofie
Hagenvind (S), Jesper Calman (S), Ulla Brissman (S), Cathrine Karlsson (S),
Susanne Lindgren (S), Nils-Åke Johansson (S), Berndt Gustafsson (S), Ulla
Johansson (S), Lennart Rehn (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V)
Följande röstar NEJ:
Ingemar Johansson (L), Halina Gustavsson (L), Runo Johansson (L), Anneli
Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Ulf Persson (C), Torgny Hedlund (KD),
Charlotte Daremark (KD), Peter Friberg (M), Fredrik Kvist (M), Gunilla
Dverstorp (M), Ida Davidsson (M), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn
(M), Per Bromander (-), Tomas Vestin (-), Annica Snäll (MP)
Ordföranden ställer därefter proposition på Peter Fribergs (M) tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
- att uppdra till tekniska nämnden att tillsammans med barn- och
utbildningsnämnden genomföra en projektering av en idrottshall
med en spelyta på 20*40 m i anslutning till F-6 skolan på
Rosenbergsområdet. Investeringskostnaden är beräknad till 30
miljoner kronor. Idrottshallen ska täcka barn och
utbildningsnämndens behov samt ge föreningslivet i Tidaholms
kommun möjligheter till ökat utnyttjande.
- att uppdra till tekniska nämnden att tillsammans med kulturoch fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden
projektera för en ny idrottshall på södra Rosenberg i enlighet
med upprättat förslag till utformning. Investeringskostnaden är
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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-

beräknad till 50 miljoner kronor inklusive omgivande
markarbeten, parkering mm.
att medel för projektering finns avsatta i investeringsbudget
2018 i projektet tillkommande skolinvesteringar.
Att ordet ”hallyta” byts ut mot ”spelyta”

Reservation
Peter Friberg (M), Torgny Hedlund (KD), Ida Davidsson (M), Ambjörn
Lennartsson (M), Tomas Vestin (-) och Gunilla Dverstorp (M) med
motiveringen ”Reservation till förmån för Ingemar Johansson”.
Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden

Ordförandes sign
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2018/64

§ 58 Beslut om projektdirektiv ny idrottshall Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Företag och andra organisationer väljer i allt större utsträckning att organisera
delar av sin verksamhet som projekt. Projekt förkommer på alla nivåer i en
organisation, omfattar en eller flera personer och pågår olika länge.
Projekt skiljer sig från löpande verksamhet genom att den löpande
verksamheten är just löpande medan ett projekt är något som är temporärt
och unikt. Inför varje nytt projekt byggs en organisation som ska klara av de
krav som ställs i just det projektet. För att kunna styra ett projekt behövs en
modell för att tydliggöra vad projektet är och vad det är som ska göras.
Kommunstyrelsen bör utfärda projektdirektivet för en ”Ny idrottshall på
Rosenberg”. Kommunstyrelsen bör också utse en styrgrupp för projektet,
vilket skulle kunna vara kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
 Tjänstskrivelse ”Projektstyrning- Ny idrottshall på Rosenberg”,
kommunchef Eva Thelin, 2018-02-27
 Projektdirektiv, Ny idrottshall Rosenberg
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att:
- anta projektdirektiv för en ny idrottshall på Rosenberg
- utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för projektet
Kommunstyrelsens beslut
 Kommunstyrelsen beslutar att:
- Anta projektdirektiv för en ny idrottshall på Rosenberg
- Utse kommunstyrelsens arbetsutskotts till styrgrupp för
projektet
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign
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§ 70 Beslut angående trafiksituationen på Norra Kungsvägen
Sammanfattning av ärendet
Håkan Daremark (KD) har väckt fråga om trafiksituationen på Norra
Kungsvägen.
Under 2016-2017 anlades en gång- och cykelbana på Norra kungsvägen.
Gång- och cykelbanan tar en del av vägbanan i anspråk, vilket lett till att
trafikanter uppfattar vägen som för smal när bilar står parkerande på
vägbanans östra sida.
På vägbanans östra sida finns inga markerade parkeringsplatser. Genom att
måla parkeringsrutor och sätta upp kompletteringsskylt ”endast markerade
platser”, kan problematiken med smal vägbana minskas.
Genom att måla parkeringsrutor och sätta upp kompletteringsskylt ”endast
markerade platser”, kan problematiken med smal vägbana minskas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Trafiksituationen på Norra Kungsvägen”,
gatuingenjör Emilie Andersson, 2018-05-24
 Tekniska nämnden, övriga frågor, § 58/2018, 2018-04-19
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta att måla
parkeringsrutor och sätta upp kompletteringsskylt ”endast markerade
platser” på Norra Kungsvägens östra sida.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att måla parkeringsrutor och sätta upp kompletteringsskylt ”endast
markerade platser” på Norra Kungsvägens östra sida.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign
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Ärendenummer
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Namn

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

Trafiksituationen på Norra Kungsvägen
Ärendet
Håkan Daremark (KD) har väckt fråga om trafiksituationen på Norra
Kungsvägen.
Beslutsunderlag
 Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden § 58 Övriga frågor
Utredning
Under 2016-2017 anlades en gång- och cykelbana på Norra kungsvägen.
Gång- och cykelbanan tar en del av vägbanan i anspråk, vilket lett till att
trafikanter uppfattar vägen som för smal när bilar står parkerande på
vägbanans östra sida.
På vägbanans östra sida finns inga markerade parkeringsplatser. Genom att
måla parkeringsrutor och sätta upp kompletteringsskylt ”endast markerade
platser”, kan problematiken med smal vägbana minskas.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.
Utredningens slutsatser
Genom att måla parkeringsrutor och sätta upp kompletteringsskylt ”endast
markerade platser”, kan problematiken med smal vägbana minskas.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta att måla parkeringsrutor
och sätta upp kompletteringsskylt ”endast markerade platser” på Norra
Kungsvägens östra sida.

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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§ 71 Beslut angående otillfredsställande trafiksituation elevers
skolväg till Hökensåsskolan
Sammanfattning av ärendet
Samfälligheten Forsen har inkommit med klagomål om otillfredsställande
trafiksituation vid Hökensåsskolan, skolbarn passerar genom samfällighetens
häck och korsar Östra Ringvägen utanför anvisade övergångsställen.
Samfälligheten Forsen har noterat att skolbarn passerar genom deras häck
och korsar Östra Ringvägen bortom anvisade övergångsställen. Detta menar
de är en trafikfara. Samfälligheten uppmanar kommunen att sätta upp ett
staket längs med den häck som omgärdar bostadsområdet.
I det särskilda utlåtandet till detaljplan för Furulund 2:1 och Helliden 2:9
nämner boende i samfälligheten Forsen att det finns en risk att elever
använder villagångar och parkeringar för att ta sig till skolan. Kommunens svar
var; ”Om det uppstår problem med spring och genvägar via radhusområdet
Forsen är kommunen (Tekniska kontoret) villig att komma fram till en lösning i
samråd med fastighetsägarna”.
Kommunen har med andra ord tagit på sig ansvar för att lösa eventuella
problem med spring genom bostadsområdet. I framtiden kommer dock
Hökensåskolan att husera endast högstadieelever, varför ett staket som
avskräcker dessa elever från att gena genom bostadsområdet behöver vara
minst 1,5 meter.
Ett första steg för att få eleverna att använda anvisade gång- och cykelvägar
samt övergångsställen är information genom skolan. Magnus Svensson
informerar om säkra skolvägar och ska göra ett extra besök på skolan för att
informera om var och hur eleverna ska, och får, ta sig till skolan.
Kommunen har också informerat samfälligheten Forsen om att Östra
Ringvägen är en statlig väg, samfälligheten har därför kontaktat Trafikverket
och uppmärksammat dem om den rådande trafiksituationen.
Kommunen bör i första hand informera eleverna om säkra skolvägar, Magnus
Svensson besöker skolan och informerar under vår och höst 2018. Om
problemet kvarstår kan ett staket längs bostadsområdet vara aktuellt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Otillfredsställande trafiksituation elevers skolväg till
Hökensåsskolan”, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-05-28
 Inkommen skrivelse: Otillfredsställande trafiksituationer för elevers
skolväg till Hökensåsskolan.
 Inkommen mail: Till Emilia eller Johan från Samfälligheten Forsen.
 Inkommen komplettering till handling om otillfredsställande
trafiksituation för elevers skolväg till Hökensåsskolan: Särskilt
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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utlåtande. Detaljplan för del av Furulund 2:1 och del av Helliden 2:9,
Hökensåskolan, Tidaholms kommun.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
i första hand informera eleverna om säkra skolvägar.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att i första hand informera eleverna om säkra skolvägar.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Marit Elmhagen on behalf of Kundtjänst TK
15 May 2018 07:41:29 +0200
Emilie Andersson;Johan Larsaeus;Siv Strand
anne-lie@tidakok.se
VB: Till Emilia eller Johan från Samfälligheten Forsen
20180514140130.pdf

Från: Anne-Lie Kjellander [mailto:anne-lie@tidakok.se]
Skickat: den 14 maj 2018 15:06
Till: Kundtjänst TK
Kopia: berit.m.oom@gmail.com; runeastrom@telia.com; Michael Lidberg; sten@mullsjobrunn.se
Ämne: Till Emilia eller Johan från Samfälligheten Forsen

Hej Emilia/Johan!
Bifogar särskilt utlåtande från 1998 när Hökensåsskolan planerades.
Om Ni tittar på synpunkt Forsen 32 så är kommentaren från kommunen (Tekniska kontoret) att vi ska
lösa eventuella problem i radhusområdet i samråd.
Vi var i kontakt med Er den 2 maj då Ni hänvisade till Trafikverket men Ni lovade återkomma då delar av
marken tillhör kommunen.
Har Ni någon lösning på ovanstående?
Vi har ett ärende nummer hos Trafikverket och de ska återkomma inom c:a 5 veckor.
Med vänlig hälsning
Styrelsen i Samfälligheten Forsen genom
Anne-Lie Kjellander
070-5910315

Virusfritt. www.avast.com

Tidaholms kommuns IT-avdelning informerar:
Detta e-postmeddelande har genomsökts efter virus och spam. Om du tycker att meddelandet borde
stoppats av våra filter, klicka på följande länk för att rapportera detta Rapportera spam
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TrnauoLMS KoMMUN
Milj ô- och byggkontaret

sÄRSKTLT UTL.A.TANNN
Detatjplan för del av Furulund2:l och del av Helliden 2:9
HOKENSÅSSKOI.aN, Tidaholms kommun

Miljö- och byggnadsnämnden har

av tekniska kontoret fått i uppdrag atf ändra detaljplan

enligt ovanstående.

Miljö- och byggnadsnämnden godkände 1997-12-17 framtaget planförslag für samråd,
att enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 28 $ kan tillämpas'

samt

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden Z2januari - 18 februari 1998. Förslaget har
skickats till sakägare enligt fastighetsforteckning, totalt berördes 38 fastigheter fordelade på
59 fastighetsägare. Därutöver har planförslaget skickats till statliga myndigheter och berörda
kommunala nämndef, Hökensås Hem- och skola ftirening samt skolans rektor och lärare.
Samtliga har ñtt fullstrindiga planhandlingar. Berörda sakägare har även fått svarsblankett och
frankerat kuvert. Planforslaget var även utställt i Stadshuset och Hökensåskolan.

Av berörda 38 fastigheter (59 sakägare) har

16 sakägare fiirdelade på 9 fastigheter lämnat

in

svarsblankett utan synpunkter och 16 sakägare ftirdelade på 13 fastigheter iämnat in synpunkter på förslaget.

Redogörelse av inkomna synpunkter

Länsstyrelsen
1998-02-1 8

Synpunkter.' Länsstyrelsen anser inte att det är självklart att
tillämpa enkelt planförfarande. Frågan har ett stort allmänt
intresse både vad det gäller den nya skolbyggnaden som den
nya infarten. Beträffande den nya kopplingen till Ö Ringvägen
ansluter Länsstyrelsen till Vägverkets bedömning att överväga
att endast busstrafik tillåts ansluta från Ringvägen.

Kommentør; Miljö- och byggnadsnämnden har bedömt att
att enkelt planfürfarande kan tiliämpas. Samrådet har skickats ut

till

en bred samrådskrets och bedömts ha fångat de som har ett
intresse av planen. Se även kommentarer under Vägverket.

Postadress
522 83 Tidaholm

Besöksadress

Telefon

Telefax

Stadshuset

0502 - I 60 00 vx
0502 - 160 l0 exp

0502

Torggatøn 26
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Vägverket
1998-02-17

Yttrønde: Ö Ringvagen utgör en övergripande trafikled för
Tidaholm och är dessutom genomfart for primära länsväg 193 med kommunen som väghållare. Det bör anges i
planbeskrivningen. Skolans utbyggnad tar bort nuvarande bussangöring och vändplats och möjliggör ny infart från Ö Ringvägen med utfart mot von Essens väg. Den nya kopplingen till
Ringvägen, vag I93, innebär en standard säkning för denna väg.
Enligt Vägverket iir det angeläget att Ö Ringvägen har hög
standard, ftjr att avlasta andra gator från trafik som ej hör hemma
där. Med denna forutsättning i ifrågasätter vi lämpligheten med
hastighetsbegränsning till 30 km/tim. Vägverket emotsätter sig
inte den visade utformningen men anser att det bör övervägas att
endast tillåta att busstrafik angör från Ö Ringvägen. Övrig trafik
angör endast från von Essens väg, varför angöring till viss del
bör tillåta trafik i båda rikfningarna.
Enligt Vägverkets mening bör frågan om gång- och cykeltrafik utredas och från trafiksynpunkt ser vi det som angeläget att
detaljplanen anger planskild korsning lor gång- och cykeltrafik i
anslutning till von Essens väg.
Kommentar.' Planbeskrivningen kompletteras enligt Vägverkets
yftrande beträffande Ringvägens status. Kommunen anser att
Ringvägen måste tåla till och påfarter om det visar sig absolut
nödvändigt fcir samhällets utbyggnad. Att endast tïllåta att busstrafik angör från Ö Ringvägen och personbilstrafiken dubbelriktas från von Essens väg ser inte kommunen som någon bra
lösning med tanke på trafiksåikerheten på von Essens väg.
Se samrådsmöte med närboende i bilaga. Beträffande planskild korsning
ñr gång- och cykeltrafik har kommunen for avsikt att se över
Ringvägens säkerhet och standard i kommande fördjupning av
översiktspian för centralorten. Sänkning av hastigheten se under
trafìkutskottet.

Vattenfall

Ingen erinran

Lage Rylander

Telia, Borås
S-O Andersson

Synpunkt: Under förutsättning att Telias anläggningar får
bibehålla nuvarande läge f,rnns inget att erirna.
Kommentør.'Irman byggstart tar Tekniska kontoret kontakt med
Telia för att få kabelvisning och exakta lägen på telekablarna.

Trafikutskottet
1998-0L-27

er. B eträffande hasti ghetsnedsättning forbehåiler s i g
trafikutskottet att ta stäilning till sänkning av fastigheten framgent.

Sy np u n kt
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Kommentsr.' Avgörandet ligger hos trafikutskottet.

Barn- och utbildbildningsnämnden

Inga synpunkter.

1998-02-02

Tekniska kontoret
r998-02-06

Inga synpunkter.

Lear Corporation
Lauri Rytkönen

Lear Corporation godtar den föreslagna ändringen av detaljplanen.
Bolaget forutsätter dock att ändringen i detaljplanen inte i framtiden skall kunna anvåindas för ändrade krav gentemot företaget
som kommer att ha sin grund i den nu planerade användningen.
Krav och villkor på företaget som den nu planerade utökningen av
skolverksamheten inom området for detaljplanen kan tänkas ställa
i framtiden, bör vara grundade på den nuvarande detaljplanen och
de nuvarande ftirhållanden såsom transporter till och från foretaget,
parkeringssituationen, utsläpps- och bulleremmissioner m m.

Lear Corporation vill behålla framtida möjlighet att kunna inrätta
in- och utfart till fabriksområdet från von Essens väg.
Kommentør.' Skolans utbyggnad påverkar inte verksamheten für
Lear Corporation. De föreskrifter och riktvärden som finns flor
utsläpp och bulleremmissioner finns reglerade och måste följas
oavsett om skolan byggs ut eller inte. Beträffande in- och utfart
från von Essens väg och anordnande av parkeringsplatser,
prövas det via bygglov.

Galeasen 4
Åsa Lundbäck
Michael Andersson

Synp unkter.' Lanteminema är oproportionerliga och for stora.

Viktigt att idrottshallen blir vackert utformad och pryder sin plats
och inte blir en i ¡aden av lådor.
Kommentar. I planbeskrivningen visades en skiss av skolans
utformning. Den har omarbetas och lanterninerna är nu smäckrare
och bättre anpassade till byggnaden i sin helhet.

Galeasen 5
Rolf Jansson

Synpunkter; Bygg inte skola renovera befintliga skolor.
Trafikkaos råder redan idag vid korsningen Ö Ringvagen/
von Essens väg. Det förslag som föreligger skulle försämra
såikerheten för denna korsning. Önskvärt är atttabort skoltrafiken från korsningen.
Kommentar.'Planen möjliggör en utbyggnad av skolan, däremot
tar den inte ställning tiil om den ska utfüras. Genom att enkel-
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rikta trafiken med endast utfart tillåten mot von Essens väg fär
det anses som en forbättring mot rådande trafikförhållande.

Forsen 17
Sonja och
Bender

Ulf

Synpunkter.' Skolans utbyggnad kommer flor nÈira Ö Ringvagen.
Barnens säkerhet äventyras.
Kommentur.' Tillbyggnaden av skolan, delen utmed Ringvägen
kommer att placeras 45 m fran Ringvägen. Den delen av skolan är
till för de stör¡e barnen årskurs 6-9.

Forsen 2L
Lars Bäck

Synpunkter.'På grund av den höga hastigheten som idag råder på
Ö Ringvagen utanfür skolan önskas fartdämpande åtgärder.
Kommentar.' Östra Ringvägen är genomfartsled och skall ha
en hög framkomlighet, med anledning därav anses det inte lämpligt med fartdämpande åtgärder.

Forsen 26
Elsie Lohman

Synpankter.'Nya skolan kommer for nära. Fler barn, mer trafik.
Inte behagligt att siua i trädgården. Störande som det är idag.
Kommentar.' Skolans plaöering med ca 45 m från Ringvägen
och ca 70 m fran radhusbebyggelsen yttre rad anses som ett betryggande avstånd med tanke på störningar från skolans verksamhet. Östra Ringvägen tillhör huvudvägnätet och är genomgenomfartsled, syftet är att styra trafiken till Ringvägen. Visar det
sig att trafiken ökar så mycket att det överstiger rekommenderade
bullernivåer får bullerdämpande åtgärder sättas in. Trafiken till
skolan beräknas inte öka nämnvärt.

Forsen 31
Carina Lohman

Synpunkter: Befarar mer spring genom radhusområdet, mer
oväsen från skolan.Lagg skolan på grönområdet mot ankdammama och inte vid en hårt trafrkerad genomfartsled. Idrottshallen skymmer den fina utsikten mot skogen.
Kommentør.' Bor man i en stad får man vara medveten om att det
kan bli forändringar i stadsbilden. Alternativet att placera skolan
vid fotbollsplaner har utretts och forkastats. Med anledning av att
det utgör en värdefull utemiljö för barnen samt att tillbyggnadens
skulle skymma solljuset for befintliga utegårdar. Det planerade
läget anses vara det mest lämpliga med tanke på att skona de
mindre barnens utemiljö.

Forsen 32
Monica Myrqvist

Synpunkter.'Att nya infarten med bl a cykelställ förläggs mitt for
radhuslängorna. Om det visar sig att det medfür olägenheter på sikt
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önskar jag återkomma ftjr att få hjälp att lösa problemen av kom-

munen. Exempelvis: elever använder villagångar eller parkeringar.

Kommentør. Om det visar sig att det uppstår problem med spring
och genvägar via radhusområdet Forsen ?ir kommunen (Tekniska
kontoret) villig att komma fram till en lösning i samråd med fastighetsägarna.

Forsen 34
Berit Oom

Synpunkter.'Om radhusområdet skulle visa sig bli gang- och
cykelçtråk für personer som söker genvägar till skolans nya infart
vadjìfftili kommunen att vidta åtgärder som hindrar det.
Kommentør.' Se kommentarer

Forsen 35

Forsen 32.

Synpunkter.' Om elever tar genvägar från infarten och vårt område
vill jag att kommunen gör något åt det.
Kommentrtr.' Se kommentarer

Forsen 36
Ella Larsson

till

till

Forsen 32.

Syrtpunkter.'Att ny infart med bl a cykelställ ftirläggs mitt för radhuslängorna. Skulle det visa sig att det medför någon olägenhet
vill jag återkomma till kommunen för att få problemen lösta.
Kommentør.' Se kommentarer till Forsen 32.

Helliden 2:2
Folkhögskola
Clas Sjögren

tillgodoser inte kravet på Hellidens
parkeringsplatser for en så stor arbetsplats/fritidsanläggning. Vi
har under lång tid haft bekymmer med parkeringar på von Essens
väg och befarar att det återkommer. Föredrar att bussar och bilar
som ska till Hökensåsskolan har såväl in- som utfart mot ö
Ringvägen. Det skulle bli säkrare für barn som kommer till fots
eller per cykel att ta sig till skolan utan hindrande trafik.
Sy np unkter.' Planforslaget

K o mme nt ør.' Antalet parkeringspl atser har utökats med ytterli gare
16, med detta tillskott finns det totalt 58 parkeringsplatser för
skolans behov. Dessutom finns det ett stort antal parkeringsplatser
vid Hellidshemmet, dessa ska samutnyttjas med skolan.

Särskilt samrådsmöte
Efter det att samrådstiden gåu ut for detaljplan för del av Furulund 2:! ochdel av Helliden
2:9, har ett samrådsmöte anordnats där de som haft synpunkter på förslaget inbjudits. Se
minnesanteckningar i bilaga.
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Antagande av detaljplanen
Miljö- och byggnadsnåimnden bertiknas att anta detaljplanen fiir del av Furlulund 2:i och del
av Helliden 2:9, Hökensåsskolan, den 11 mars 1998.

Förslag

till beslut

Miljö- och byggnadsnÍimnden

antar detaljplanen

fiir del

av Fwulund

2:I

oeh del av

Helliden

2:9, Hökensåsskolan.

w;:;"'r
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-28
Ärendenummer
2018/119

Tekniska nämnden

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

Otillfredsställande trafiksituation elevers skolväg till
Hökensåskolan
Ärendet
Samfälligheten Forsen har inkommit med klagomål om otillfredsställande
trafiksituation vid Hökensåsskolan, skolbarn passerar genom samfällighetens
häck och korsar Östra Ringvägen utanför anvisade övergångsställen.
Beslutsunderlag
 Inkommen skrivelse: Otillfredsställande trafiksituationer för elevers
skolväg till Hökensåsskolan.
 Inkommen mail: Till Emilia eller Johan från Samfälligheten Forsen.
 Inkommen komplettering till handling om otillfredsställande
trafiksituation för elevers skolväg till Hökensåsskolan: Särskilt
utlåtande. Detaljplan för del av Furulund 2:1 och del av Helliden 2:9,
Hökensåskolan, Tidaholms kommun.
Utredning
Samfälligheten Forsen har noterat att skolbarn passerar genom deras häck
och korsar Östra Ringvägen bortom anvisade övergångsställen. Detta menar
de är en trafikfara. Samfälligheten uppmanar kommunen att sätta upp ett
staket längs med den häck som omgärdar bostadsområdet.
I det särskilda utlåtandet till detaljplan för Furulund 2:1 och Helliden 2:9
nämner boende i samfälligheten Forsen att det finns en risk att elever
använder villagångar och parkeringar för att ta sig till skolan. Kommunens svar
var; ”Om det uppstår problem med spring och genvägar via radhusområdet
Forsen är kommunen (Tekniska kontoret) villig att komma fram till en lösning i
samråd med fastighetsägarna”.
Kommunen har med andra ord tagit på sig ansvar för att lösa eventuella
problem med spring genom bostadsområdet. I framtiden kommer dock
Hökensåskolan att husera endast högstadieelever, varför ett staket som
avskräcker dessa elever från att gena genom bostadsområdet behöver vara
minst 1,5 meter.
Ett första steg för att få eleverna att använda anvisade gång- och cykelvägar
samt övergångsställen är information genom skolan. Magnus Svensson
informerar om säkra skolvägar och ska göra ett extra besök på skolan för att
informera om var och hur eleverna ska, och får, ta sig till skolan.

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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Kommunen har också informerat samfälligheten Forsen om att Östra
Ringvägen är en statlig väg, samfälligheten har därför kontaktat Trafikverket
och uppmärksammat dem om den rådande trafiksituationen.
Barnrättsbedömning
Se bifogad barnrättsbedömning.
Utredningens slutsatser
Kommunen bör i första hand informera eleverna om säkra skolvägar, Magnus
Svensson besöker skolan och informerar under vår och höst 2018. Om
problemet kvarstår kan ett staket längs bostadsområdet vara aktuellt.
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att i
första hand informera eleverna om säkra skolvägar.

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

2018-06-07

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/40

§ 72 Beslut angående genomfart och hög hastighet Vinkelgatan
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen fick av tekniska nämnden § 40/2018, 2018-03-22, i uppdrag att
ta fram lämpligt förslag på farthinder samt kostnadsförslag. Detta presenteras
för arbetsutskottet.
Beslutsunderlag
 Kostnad trafiksäkerhetsåtgärder Vinkelgatan, gatuingenjör Emilie
Andersson
 Tekniska nämndens beslut § 40/2018, 2018-03-22
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 34/2018, 2018-03-08
 Tjänsteskrivelse ”Genomfart och hög hastighet Vinkelgatan”
gatuingenjör Emilie Andersson
 Trafikmätning Tidaholm Vinkelgatan hastighet 20180202
 Trafikmätning Tidaholm Vinkelgatan veckodagar 20180202
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av föreslagna åtgärder
och kostnadsförslag men föreslår tekniska nämnden besluta avvakta
med fysiska åtgärder då trafikmängden och hastigheten enligt
mätningar ej motiverar begränsningar.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-03-22

Tekniska nämnden

2018/40

§ 40 Beslut angående genomfart och hög hastighet Vinkelgatan
Sammanfattning av ärendet
En boende i området vid Vinkelgatan har lämnat en synpunkt/felanmälan i
DF-respons, gällande höga hastigheter på Vinkelgatan. Hon anser att många
använder sträckan som genomfart mellan Norra Kungsvägen och
Egnahemsvägen, vilket leder till hastigheter som överskriver den föreskrivna
hastigheten 30 km/h. Hon föreslår att gatan förskrivs som ej genomfart.
Vinkelgatan har en föreskriven hastighet om 30 km/h på sträckan mellan
Norra Kungsvägen och Egnahemsvägen, delvis på grund av den lekplats och
fotbollsplan som är belägen mellan Vinkelgatan och Granbacksgatan. I
synpunkten/felanmälan nämns också ett generationsbyte som innebär att det
idag bor många barn i området.
Den berörda sträckan förbinder Norra Kungsvägen med Egnahemsvägen och
för boende på Villagatan, Skolgatan, JA Perssongatan och Norra kungsvägen
kan gatan användas som genomfart till Egnahemsvägen. Ovan nämnda gator
har alla föreskriven hastighet om 50 km/h, vilket kan inbjuda till högre
hastigheter på Vinkelgatan.
En trafikmätning har utförts på den berörda sträckan under perioden
21 januari till och med 2 februari 2018. Mätningen visar på att majoriteten av
fordonen håller en hastighet mellan 30-40 km/h, den högsta uppmätta
hastigheten är 60 km/h och den vanligaste hastigheten 35 km/h. Totalt
framförs 1784 fordon på Vinkelgatan under den uppmätta perioden.
Det är möjligt att trafikräkningen är missvisande eftersom den genomfördes
under vinterhalvåret, även om det var barmark under tiden för räkningen. Två
mätningar genomfördes redan under hösten 2017, men på grund av
vandalisering och oroliga invånare blev kameran flyttad och räkningarna
oanvändbara.
Trafikräkningen visar inte på några höga hastigheter även om
hastighetsbegränsningen på 30 km/h inte efterföljs. Den totala mängden
fordon är inte heller hög, utan uppgår till ca 250 ÅDT.
En föreskrift om förbjuden genomfart kan inte förväntas sänka varken
hastigheten eller trafikmängden nämnvärt, varför andra åtgärder vore mer
lämpliga för att sänka hastigheterna till den rådande hastighetsbegränsningen.
Exempel på sådana åtgärder kan vara att stänga av sträckan för genomfart,
eller förse sträckan med chikaner.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 34/2018, 2018-03-08
 Tjänsteskrivelse ”Genomfart och hög hastighet Vinkelgatan”,
gatuingenjör Emilie Andersson, 2018-02-09
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

69

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-03-22

Tekniska nämnden

 Trafikmätning Tidaholm Vinkelgatan hastighet 20180202
 Trafikmätning Tidaholm Vinkelgatan veckodagar 20180202
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta att avslå förslaget om föreskrift
gällande genomfart förbjuden på Vinkelgatan.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar ge tekniska förvaltningen i uppdrag att titta
på lämpligt farthinder samt ta fram kostnadsförslag till tekniska
nämndens arbetsutskott.
Sändlista
Emilie Andersson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

70

Utdragsbestyrkande

1/2

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-02-09
Ärendenummer
2018/40

Tekniska nämnden

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

Genomfart och hög hastighet Vinkelgatan
Ärendet
En boende i området vid Vinkelgatan har lämnat en synpunkt/felanmälan i DFrespons, gällande höga hastigheter på Vinkelgatan. Hon anser att många
använder sträckan som genomfart mellan Norra Kungsvägen och
Egnahemsvägen, vilket leder till hastigheter som överskriver den föreskrivna
hastigheten 30km/h. Hon föreslår att gatan förskrivs som ej genomfart.
Beslutsunderlag
 Trafikmätning Tidaholm Vinkelgatan hastighet 20180202
 Trafikmätning Tidaholm Vinkelgatan veckodagar 20180202
Utredning
Vinkelgatan har en föreskriven hastighet om 30km/h på sträckan mellan Norra
Kungsvägen och Egnahemsvägen, delvis på grund av den lekplats och
fotbollsplan som är belägen mellan Vinkelgatan och Granbacksgatan. I
synpunkten/felanmälan nämns också ett generationsbyte som innebär att det
idag bor många barn i området.
Den berörda sträckan förbinder Norra Kungsvägen med Egnahemsvägen och
för boende på Villagatan, Skolgatan, JA Perssongatan och Norra kungsvägen
kan gatan användas som genomfart till Egnahemsvägen. Ovan nämnda gator
har alla föreskriven hastighet om 50 km/h, vilket kan inbjuda till högre
hastigheter på Vinkelgatan.
En trafikmätning har utförts på den berörda sträckan under perioden 21
januari t.om. 2 februari 2018. Mätningen visar på att majoriteten av fordonen
håller en hastighet mellan 30-40 km/h, den högsta uppmätta hastigheten är 60
km/h och den vanligaste hastigheten 35km/h. Totalt framförs 1784 fordon på
Vinkelgatan under den uppmätta perioden.
Det är möjligt att trafikräkningen är missvisande eftersom den genomfördes
under vinterhalvåret, även om det var barmark under tiden för räkningen. Två
mätningar genomfördes redan under hösten 2017, men på grund av
vandalisering och oroliga invånare blev kameran flyttad och räkningarna
oanvändbara.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

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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Utredningens slutsatser
Trafikräkningen visar inte på några höga hastigheter även om
hastighetsbegränsningen på 30km/h inte efterföljs. Den totala mängden fordon
är inte heller hög, utan uppgår till ca. 250 ÅDT.
En föreskrift om förbjuden genomfart kan inte förväntas sänka varken
hastigheten eller trafikmängden nämnvärt, varför andra åtgärder vore mer
lämpliga för att sänka hastigheterna till den rådande hastighetsbegränsningen.
Exempel på sådana åtgärder kan vara att stänga av sträckan för genomfart,
eller förse sträckan med chikaner.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att avslå förslaget om föreskrift gällande genomfart förbjuden på
Vinkelgatan.

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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Kostnad trafiksäkerhetsåtgärder Vinkelgatan


Pollare, 4 st. á 1350 kr/st.
The rising city Big med reflexer (art. 16.0900.28)




Ingjutningsmassa, 2 st. á 230 kr/st.
Målad linje totalt 32 meter

Total kostnad ca. 6500 kr
Vid byte av kantsten uppgår kostnaden till ca. 15000 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-07

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/122

§ 73 Beslut angående intresseförfrågan Oxeln 17
Sammanfattning av ärendet
Intresse har anmälts om att få köpa till kommunens fastighet Oxeln 17.
Tomterna längs med Långgatan är som frågeställaren beskriver olika i formen.
Norr om dessa finns sedan länge kommunal planering för byggnation av
småhus. Det finns då tankar på en infartsgata över marken ifråga.
En alternativ väg in kan även placeras norr om möjligt. Tomten ifråga är av
den storlek att den kan säljas fristående. Detta bör tas i beaktande då centrala
tomter för närvarande är en bristvara. I båda fallen bör det planmässigt
utredas närmare innan en avyttring till ena eller andra ändamålet sker.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Intresseförfrågan markköp Oxeln 17”, teknisk chef
Kjell Jonsson, 2018-05-15
 Tjänsteskrivelse ”Intresseförfrågan Oxeln 17”, Marie Anebreid,
2018-05-15
 Skrivelse förfrågan om markförvärv av kommunens fastighet Oxeln 17,
2018-014-18
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att i detta oklara planläge avslå förfrågan om förvärv.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av synpunkter från
förvaltningen men föreslår tekniska nämnden förorda en försäljning av
marken till den sökande.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-15
Ärendenummer
2018/157

Tekniska nämnden

Marie Anebreid
0502-60 60 43
marie.anebreid@tidaholm.se

Intresseförfrågan Oxeln 17
Ärendet
Lars Carlsson är intresserad av att köpa tomten Oxeln 17 i Tidaholms
kommun. Innan ärendet behandlas av kommunstyrelsen vore det värdefullt
om tekniska nämnden, som berörs av ärendet, lämnar sina synpunkter.
Yttrandet från nämnden ska, utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn
på ärendet, även innehålla en rekommendation om hur kommunstyrelsen bör
besluta i ärendet.
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2018-06-30.

Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun | 522 83 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-15
Ärendenummer
2018/122

Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Intresseförfrågan markköp Oxeln 17
Ärendet
Intresse har anmälts om att få köpa till kommunens fastighet Oxeln 17.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Intresseförfrågan Oxeln 17”, Marie Anebreid, 201805-15
 Skrivelse förfrågan om markförvärv av kommunens fastighet Oxeln 17,
2018-014-18
Utredning
Tomterna längs med Långgatan är som frågeställaren beskriver olika i formen.
Norr om dessa finns sedan länge kommunal planering för byggnation av
småhus. Det finns då tankar på en infartsgata över marken ifråga.
En alternativ väg in kan även placeras norr om möjligt. Tomten ifråga är av
den storlek att den kan säljas fristående. Detta bör tas i beaktande då centrala
tomter för närvarande är en bristvara. I båda fallen bör det planmässigt
utredas närmare innan en avyttring till ena eller andra ändamålet sker.
Barnrättsbedömning
Ärendet har i detta skede ingen direkt påverkan på barns rätt i samhället i
barnkonventionens mening
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att i
detta oklara planläge avslå förfrågan om förvärv.

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

2018-06-07

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/65

§ 74 Beslut angående komplettering remiss av motion vänthall
Tidaholms busstation
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen önskar en komplettering i ärendet motion
vänthall med anledning av att tekniska nämnden beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att bifalla motionen om vänthall.
Med anledning av kommunledningskontorets önskan om en komplettering av
ärendet åberopande:
”Att tekniska nämnden beslutar att finansiera driftskostnaderna samt hyran
inom befintlig budget för tekniska nämnden enligt riktlinjer ”beredning motioner
och medborgarförslag”
Då tekniska nämnden inte är ansvarig för verksamheten Regiontrafik och
köpta trafikresor och då densamma ej har driftbudget för detta får beslutet
föreslås bli ett avslag till motionen ifråga.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om komplettering i ärende yttrande över
motion om vänthall”, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-05-23
 Mail Begäran om komplettering i ärendet motion om vänthall,
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-05-03
 Tekniska nämnden ”Beslut om yttrande över motion om vänthall”,
§ 54/2018, 2018-04-19
 Tjänsteskrivelse ”Angående remiss av motion vänthall”, teknisk chef
Kjell Jonsson, 2018-03-28
 Motion till kommunfullmäktige ”Vänthall vid Tidaholms busstation,
Moderaterna i Tidaholm, 2017-08-22
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut ”Beslut om remiss av motion
vänthall” § 116/2018, 2017-10-18
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
avslå motionen.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

1/1

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

2018-04-19

Tekniska nämnden

2018/65

§ Paragraf 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-19

Tekniska nämnden

Beslutsgång
Tekniska nämndens 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.
Reservation
Protokollsanteckning
Sändlista

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Utdragsbestyrkande

From:
Sent:
To:
Subject:

Karin Hammerby
3 May 2018 15:55:00 +0200
Siv Strand
Beslut om yttrande över motion vänthall, KS dnr 2017/266

Hej!
Kommunledningsförvaltningen önskar en komplettering i ärendet motion om vänthall med anledning av
att tekniska nämnden beslutat att föreslå kommunstyrelsen att bifalla motionen om vänthall.
-

Att tekniska nämnden beslutar att finanisera driftkostnaderna samt hyran inom befintlig budget
för tekniska nämnden enligt riktlinjer ”beredning motioner och medborgarförslag”

Utdrag ur” Riktlinjer Beredning av motioner och medborgarförslag” fastställt av KS 2016-06-08:
Om beredningen (TN i detta ärende) anser att förslaget i motionen/medborgarförslaget inte bör
genomföras eller inte kan prioriteras inom givna ekonomiska ramar ska beredningen (TN) föreslå
beslutande instans besluta att avslå motionen/medborgarförslaget.

Karin Hammerby
Kommunsekreteare
070-38 40 555
-----------------------------------------Tidaholms kommun
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
www.tidaholm.se
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1 Inledning
Ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige har rätt att lämna
motioner. Personer som är folkbokförda i Tidaholms kommun har rätt att lämna medborgarförslag. Både motioner och medborgarförslag ska anmälas till
fullmäktige. Motioner bereds alltid av kommunstyrelsen medan fullmäktige kan
överlåta till styrelsen eller en nämnd att bereda och besluta om
medborgarförslag om förslaget gäller ett ärende som ligger inom deras
ansvarsområde och inte undantas enligt 3 kap 9 § kommunallagen
(1991:900), KL.
Fullmäktige, eller i förekommande fall styrelsen eller nämnd, ska fatta beslut
om förslagen i motionerna och medborgarförslagen. Innan beslut fattas måste
förslagen dock beredas. Den här riktlinjen klargör hur beredningen ska gå till
samt hur förslag till beslut ska hanteras.

2 Syfte
Syftet med riktlinjen är att klargöra hur motioner och medborgarförslag ska
beredas i Tidaholms kommun. Genom att tydliggöra beredningsprocessen
säkerställs en rättsäker och enhetlig beredning av motioner och
medborgarförslag vilket leder till att den demokratiska processen tryggas.
Riktlinjen ska även leda till ett effektivt nyttjande av kommunens resurser,
bland annat genom att förhindra onödigt remissförfarande vilket tar tid i
anspråk från såväl tjänstemän som förtroendevalda.
Riktlinje för beredning av motioner och medborgarförslag kompletterar
fullmäktiges arbetsordning samt nämndernas och styrelsens reglementen
genom att förtydliga hur det praktiska arbetet med att bereda motioner och
medborgarförslag ska bedrivas.

3 Beredning
3.1 Beredning av motioner
Det är endast styrelsen som kan bereda motioner och fullmäktige som kan
fatta beslut om förslagen i dem. Styrelsen kan dock i sin beredning inhämta
yttranden från nämnder och andra instanser.
Om motionen berör flera olika verksamheter/instanser ska den skickas på
remiss till de verksamheter/instanser som berörs. Remisstiden ska som
utgångspunkt vara tre månader. Om beredningstiden sträcker sig över
perioden, juni-augusti, ska remisstiden dock förlängas till fem månader.
Om motionen endast berör styrelsens ansvarsområde skickas den inte på
remiss.
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Om motionens förslag ligger helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning som redan pågår kan styrelsen bereda motionen direkt utan att först
skicka den på remiss. För att styrelsen ska göra detta krävs det att arbetet,
processen eller utredningen pågår i enlighet med ett tidigare fattat beslut som
är protokollfört.
Beredningen ska resultera i ett förslag där styrelsen föreslår hur
fullmäktige ska besluta angående förslaget i motionen.

3.2 Beredning av medborgarförslag
Medborgarförslag kan hanteras på två olika sätt:



beredning av styrelsen för beslut i fullmäktige.
beredning och beslut av styrelsen eller nämnd.

Fullmäktige beslutar, efter förslag från fullmäktiges presidium, om hur inkomna
medborgarförslag ska hanteras. Om fullmäktige bedömer att förslaget berör
flera olika ansvarsområden, eller om förslaget berör ett område som
fullmäktige ska fatta beslut om, ska medborgarförslaget skickas till styrelsen
för beredning inför beslut i fullmäktige. Om fullmäktige bedömer att förslaget
endast berör ett ansvarsområde skickas det för beredning och beslut till lämplig nämnd eller till styrelsen.
3.2.1 Beredning av styrelsen för beslut i fullmäktige
Om medborgarförslaget berör flera olika verksamheter/instanser ska det
skickas på remiss till de verksamheter/instanser som berörs. Remisstiden ska
som utgångspunkt vara tre månader. Om beredningstiden sträcker sig över
sommarmånaderna, juni-augusti, ska remisstiden dock förlängas till fem
månader.
Om medborgarförslaget endast berör styrelsens ansvarsområde skickas det
inte på remiss.
Om medborgarförslaget ligger helt i linje med ett arbete, en process eller en
utredning som redan pågår kan styrelsen bereda medborgarförslaget direkt
utan att först skicka det på remiss. För att styrelsen ska göra detta krävs det
att arbetet, processen eller utredningen pågår i enlighet med ett tidigare fattat
beslut som är protokollfört.
Beredningen ska resultera i ett förslag där styrelsen föreslår hur
fullmäktige ska besluta angående medborgarförslaget.
3.2.2 Beredning och beslut i kommunstyrelse eller nämnd
Ett medborgarförslag skickas endast till styrelse eller nämnd för beredning och
beslut när fullmäktige har bedömt att förslaget endast berör ett
ansvarsområde. Detta hindrar dock inte att förslaget skickas på remiss till andra verksamheter/instanser om det finns behov av det för att ett korrekt
beslut ska kunna fattas i ärendet. Remisstiden ska som utgångspunkt vara tre
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månader. Om beredningstiden sträcker sig över sommarmånaderna, juni-augusti, ska remisstiden dock förlängas till fem månader.
Om medborgarförslaget endast berör styrelsens/nämndens ansvarsområde
skickas det inte på remiss.
Efter beredningen beslutar styrelsen/nämnden hur medborgarförslaget ska
besvaras.

3.3 Lämna yttrande över motion eller medborgarförslag
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 ska i sitt
yttrande 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 under rubriken nedan. Det ska även finnas en
motivering till det förslag till beslut som lämnas.

3.4 Förslag till beslut
En beredning av en motion eller ett medborgarförslag ska mynna ut i något av
följande förslag till beslut:






motionen/medborgarförslaget bifalls.
motionen/medborgarförslaget avslås.
motionen/medborgarförslaget anses vara besvarad/besvarat.
delar av motionen/medborgarförslaget bifalls, avslås respektive anses
vara besvarade.
intentionen med motionen/medborgarförslaget tas tillvara genom att
motionen/medborgarförslaget avslås till förmån för att ett nytt ärende
väcks.

De olika förslagen ska hanteras enligt följande:


om beredningen anser att förslaget i motionen/medborgarförslaget bör
genomföras ska beredningen föreslå beslutande instans besluta att
bifalla motionen/medborgarförslaget.



om beredningen anser att förslaget i motionen/medborgarförslaget inte
bör genomföras eller inte kan prioriteras inom givna
ekonomiska ramar ska beredningen föreslå beslutande instans besluta
att avslå motionen/medborgarförslaget.



om beredningen anser att förslaget i motionen/medborgarförslaget
ligger helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning som
redan pågår ska beredningen föreslå beslutande instans besluta att
motionen/medborgarförslaget ska anses vara besvarad/besvarat.
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om beredningen anser att endast vissa delar av förslaget i
motionen/medborgarförslaget bör genomföras ska beredningen
föreslå beslutande instans att bifalla endast dessa delar. Det ska i så
fall tydligt framgå vilka delar som beredningen föreslår att beslutande
instans ska besluta att bifalla respektive avslå. Om beredningen anser
att vissa delar av förslaget ska anses vara besvarade ska även detta
framgå tydligt.



om beredningen anser att intentionen med motionen/medborgar-förslaget är bra och bör genomföras men att det inte är lämpligt att
genomföra förslaget på det sätt som föreslås ska beredningen föreslå
beslutande instans besluta att avslå motionen/medborgarförslaget till
förmån för att ett nytt ärende väcks. Beredningen lägger då fram ett
alternativt förslag som behandlas som ett nytt ärende.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-23
Ärendenummer
2018/65

Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Begäran om komplettering i ärende yttrande
över motion om vänthall
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen önskar en komplettering i ärendet motion
vänthall med anledning av att tekniska nämnden beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att bifalla motionen om vänthall.
- Att tekniska nämnden beslutar att finansiera driftskostnaderna samt hyran
inom befintlig budget för tekniska nämnden enligt riktlinjer ”beredning motioner
och medborgarförslag”.
Beslutsunderlag
 Mail Begäran om komplettering i ärendet motion om vänthall,
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-05-03
 Tekniska nämnden ”Beslut om yttrande över motion om vänthall”, §
54/2018, 2018-04-19
 Tjänsteskrivelse ”Angående remiss av motion vänthall”, teknisk chef
Kjell Jonsson, 2018-03-28
 Motion till kommunfullmäktige ”Vänthall vid Tidaholms busstation,
Moderaterna i Tidaholm, 2017-08-22
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut ”Beslut om remiss av motion
vänthall” § 116/2018, 2017-10-18
Utredning
Med anledning av kommunledningskontorets önskan om en komplettering av
ärendet åberopande
”Att tekniska nämnden beslutar att finansiera driftskostnaderna samt hyran
inom befintlig budget för tekniska nämnden enligt riktlinjer ”beredning motioner
och medborgarförslag”
Som tidigare får anföras att då tekniska nämnden inte är ansvarig för
verksamheten Regiontrafik och köpta trafikresor och då densamma ej har
driftbudget för detta får beslutet föreslå bli ett avslag till motionen ifråga.
Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms ej påverka tekniska nämnden ställningstagande i fråga utan
bör utredas av verksamhetsägaren.
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta avslå
motionen
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

2018-06-07

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/111

§ 75 Beslut om yttrande över detaljplan för Fjalar 5
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden begär yttrande över detaljplan för Fjalar 5,
Tidaholms tätort. Granskningstiden är 28 maj till och med 11 juni 2018 och
yttrande skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 11 juni.
Syftet med planen är att ändra gällande markanvändning från allmänt
ändamål till bostadsändamål samt centrumverksamhet. I samband med
ändrad användning införs skyddsbestämmelser för byggnaden. Området
strider inte mot Fördjupad Översiktsplan för Tidaholms Stadsbygd 2009.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande över detaljplan för Fjalar 5,
Tidaholms tätort, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-05-29
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttranden över detaljplan för Fjalar 5,
planarkitekt Marie Bengtzon, 2018-05-28
 Samrådsredogörelse
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Tekniska nämndens beslut § 71/2018, ”Beslut angående begäran om
yttrande över förslag till detaljplan Fjalar 5”, 2018-05-17
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att utöver tidigare yttranden i ärendet finns ej ytterligare att anföra.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att utöver tidigare yttranden i ärendet finns ej ytterligare att anföra.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

From:
Marie Bengtzon
Sent:
28 May 2018 16:00:25 +0200
To:
Siv Strand;registratorvtm@vasttrafik.se;skaraborg@hyresgastforeningen.se
Subject:
GRANSKNING - Detaljplan för Fjalar 5 ”Tingshuset”, Tidaholms tätort, Tidaholms
kommun, Västra Götalands län.
Attachments:
Planbeskrivning Fjalar 5_20180528.pdf, Plankarta_Fjalar5_20180528 granskning
slutlig.pdf, Samrådsredogörelse-Fjalar 5.pdf, Tjänsteskrivelse Granskning övriga.pdf
Översänder upprättade planhandlingar för granskning gällande:
Detaljplan för Fjalar 5 ”Tingshuset”, Tidaholms tätort, Tidaholms kommun
Granskningstiden är 28 maj till och med 11 juni 2018.

Sändlista:
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Västtrafik AB Skövde
Hyresgästföreningen Skaraborg
Kommunala nämnder, bolag och råd:
Tekniska nämnden

Marie Bengtzon
Planarkitekt
Miljö- och byggkontoret
0502-60 60 30
-----------------------------------------Tidaholms kommun
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
www.tidaholm.se
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Dnr MBN 2014/203

Detaljplan för Fjalar 5
Tidaholms centralort, Tidaholms kommun
Västra Götalands län

Plan- och genomförandebeskrivning
GRANSKNINGSHANDLING
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PLANHANDLINGAR
Planhandlingarna omfattar plankarta i skala 1:400 med planbestämmelser samt denna plan- och
genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning finns tillgänglig på miljö- och byggkontoret.
Bilagor:
1. Behovsbedömning i form av checklista
2. Trafikbullerutredning
Plankartan med bestämmelser är juridiskt bindande och anger vilka områden som ska vara
allmän platsmark och vilken mark som ska vara kvartersmark. Plankartan anger även hur
bebyggelsen får utformas och utgör underlag vid bygglovgivning.
Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av plankartan och ge vägledning vid
bygglovgivning och tillstånd. Beskrivningen är inte juridiskt bindande.

SAMMANFATTNING
Detaljplanen upprättas enligt den planprocess som styrs av plan- och bygglagen (PBL
2010:900). Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Planen syftar till att ändra användningen för det f.d. tingshuset i Tidaholm från allmänt ändamål
till bostäder och centrumändamål.

3/14

101

2018-05-28

PLANBESKRIVNING
PLANENS SYFTE
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att ändra användningen från allmänt ändamål till
bostäder och centrumändamål inom fastigheten Fjalar 5, Tidaholms kommun.
Planförslaget innefattar:
• Byggrätt för bostadsändamål på planområdet.
• Rivningsförbud för f.d. tingshuset.
• Varsamhetsbestämmelser införs för viktiga karaktärsdrag
Bebyggelse
Den befintliga byggnaden på fastigheten kommer att bevaras och renoveras. Möjligheten att
bedriva centrumverksamhet, kontor eller bostadsändamål tillskapas.
Bakgrund
2004 köptes fastigheten av Fjuks fastigheter AB. Fram till ca 2013 användes byggnaden delvis
som polisstation.

Planområdets ungefärliga läge.

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB
En behovsbedömning har tagits fram för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 kap. 34 §
och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Tidaholms kommun bedömer att genomförandet av denna
detaljplan inte innebär en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och
miljöbalken, därmed behöver en miljökonsekvensbeskrivning inte tas fram.
Behovsbedömningen är inskickad till länsstyrelsen i mars 2018, vilka delar kommunens
bedömning om att planen inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan.
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PLANDATA
Läge och areal
Planområdet omfattar ca 1500 m2 och är beläget i Tidaholms centrum. Norrut avgränsas
planområdet av Rådhusgatan, österut av Norra Kungsvägen. Söderut och västerut avgränsas
området av fastigheterna Fjalar 2 och 3.
Markägoförhållanden
Planområdet omfattas av fastigheten Fjalar 5 som ägs av Fjuks fastigheter AB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Fördjupad översiktsplan Tidaholms stadsbygd 2020
Framtidsplan 2020, fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd antogs av
kommunfullmäktige december 2009. Planen ska fungera som en vision för framtida mark- och
vattenanvändning och utgöra ett kunskapsunderlag för olika sektorer samt vara vägledande och
fungera som ett verktyg i kommunens arbete med program, detaljplaner, bygglov och etableringar.
I den fördjupade översiktsplanen finns det f.d. tingshuset omnämnt som en av de byggnader som
”idag är viktiga inslag i stadsmiljön och är goda exempel på att näringslivet tog ett stort ansvar
för att utveckla en stad. Byggnaderna ger även staden dess identitet, ett särdrag som
Tidaholm är ensamma om i delregionen Skaraborg.” Byggnaden nämns också som ett av de
byggnader som ”är av kulturhistoriskt värde där ett högt bevarandeskydd skall eftersträvas.”
Bostadsstrategiskt program
Miljö- och byggnadsnämnden fick 2013-11-06 § 99 kommunstyrelsens uppdrag att ta fram ett
bostadsstrategiskt program. I arbetet med det bostadsstrategiska programmet togs en marknadsoch behovsanalys fram som visar på att efterfrågan på lägenheter i centrala Tidaholm är stor.
Detaljplaner
För området gäller stadsplan S30, Stadsplan för Tidaholm från 1958, som på aktuell yta anger
allmänt ändamål. Genomförandetiden har gått ut.

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT
Miljö- och byggnadsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2014-11-12 § 118 att ta fram
en ny detaljplan för Fjalar 5 med syfte att möjliggöra ändring till en markanvändning som tas
fram i dialog med fastighetsägaren.

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Natur, mark och vegetation
Marken inom planområdet utgörs av redan ianspråktagen mark. Marken är huvudsakligen
flackt och utan nivåskillnader. Planområdet bedöms inte innehålla några naturvärden, förutom
de träd som finns längs Rådhusgatan.
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Befintlig markanvändning
Fastigheten har idag en byggnad som till största del står oanvänd. Det har tidigare använts som
tingshus och polisstation.

Historik
Tidaholms före detta tingshus är uppfört 1904 efter ritningar av arkitekt F. A Wahlström. Den
tre våningar höga byggnaden (inklusive inredd vind) är uppförd i tegel och ligger i hörnet
Norra Kungsvägen och Rådhusgatan i centrala Tidaholm. Byggnaden ändrade 1973 funktion då
polismyndigheten övertog verksamhet i byggnaden.
Vid en renovering 1960 byttes taktäckningen från svart skiffer till mörkt glaserat tegel. Vid
samma renovering tillkom två balkonger, fönster- och dörrbyte genomfördes samt interiöra
förändringar. Bland annat ersattes ett större rundformat fönster på tredje våningen ut mot Norra
Kungsvägen av två mindre rektangulära fönster samt en sköld. En större tillbyggnad skedde
1973 på byggnaden baksida i samband med att polismyndigheten flyttade in i byggnaden. Vid
samma tidpunkt rekonstruerades den gamla tingssalen i halva sin ursprungliga bredd och
entrédörrarna mot Norra Kungsvägen bytte placering. De bevarade dörromfattningarna, numer
fönsteromfattningar, vittnar om entrédörrarnas ursprungliga placering.

Kulturmiljö
Tidaholms före detta tingshus utgör en sådan särskild värdefull byggnad som avses i PBL 8 kap
13 §, vilket innebär att byggnaden anses särskild värdefull från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde kopplat till
myndighetsutövning genom sin tidigare användning som tings- och polishus. Tidaholms före
detta tingshus utgör ett viktigt historiskt dokument för att förstå Tidaholms utveckling från
bruksort till industriort och slutligen stad. Byggnaden har en tidstypisk karaktär och hänsyn vid
yttre förändringar bör ske. Invändigt har så omfattande förändringar skett att det
kulturhistoriska värdet anses underordnat behovet av förändringar för bostadsändamål, såsom
exempelvis ändrad planlösning, håltagningar i bjälklag och nya ytskikt.
Byggnadsbeskrivning
Tidaholms tidigare tingshus uttrycker en blandning av flera arkitektoniska stilar, vilket är ett
vanligt förekommande stilgrepp för bebyggelse från 1900-talets början. Byggnadens karaktär
består av släta röda tegelmurar i kryssförband med rundfog. Tegelfasaden kontrasteras genom
mönstermurade gördel- och takgesimser samt genom accentuerade ljusa stenar runt fönster,
blinderingar och portaler. På byggnadens västfasad finns ett omsorgsfullt utformat rosettfönster
som leder in ljus till den rekonstruerade tingssalen. Byggnadens symmetriska fasad mot Norra
Kungsvägen med utvändiga entrétrappor, portaler samt två hörnrisaliter med kopparklädda
kupoltak uttrycker byggnadens historiska myndighetsfunktion.
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Invändigt präglas byggnadens utseende av de flertalet ombyggnader och anpassningar till nya
behov som skett.

Figur 1. Vy av byggnaden från Rådhusgatan där gördel- och takgesimser, rosettfönster samt trädallén syns.

7/14

105

2018-05-28

Rekommendationer vid framtida ändringar

Figur 2. Vy från Norra Kungsvägen över byggnadens huvudentré, samt detaljer på fönsteromfattningar och tegelfasaden med
rundfog.

•

•

Tillbyggnader, ombyggnader och övriga ändringar på fasaden utförs varsamt så att
byggnadens karaktärsdrag bibehålls. Här spelar tegelmurarna med gesimser,
fönstersättningen, fritrapporna och hörnrisaliterna en betydande roll för varsamheten.
Tillbyggnader, ombyggnader och övriga ändringar på taket utförs varsamt så att
byggnadens karaktärsdrag bibehålls. Här spelar takens kopparbeklädnad samt takkupor
och övriga påbyggnaders utformning och storlek en betydande roll för varsamheten.

Riksintressen
Inga riksintressen eller andra förordnanden gäller för planområdet.
Arkeologi
Området innehåller inga kända registrerade fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets
söktjänst Fornsök.

Markföroreningar
Verksamheter inom planområdet har varit av sådan art att risken för markförorening bedöms
som obefintlig.
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Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormerna för luft är gränsvärdesnormer och anger de gränsvärden som inte får
överskridas, för att varken människors hälsa eller djur, växter och kulturvärden ska skadas. Det
finns miljökvalitetsnormer för följande ämnen: kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly,
partiklar, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Dessa styrs
genom luftkvalitetsförordning (2010:477) och till detta finns även en föreskrift från
naturvårdsverket om kontroll av luftkvalitet (2010:8). Enligt Naturvårdsverket innehåller
förordningen miljökvalitetsnorm av gränsvärdes- och målsättningskaraktär, samt
miljökvalitetsnormer för fina partiklar (PM2,5). Kommunerna ansvarar liksom tidigare för att
kontrollera flertalet miljökvalitetsnormer och underrätta Naturvårdsverket och Länsstyrelsen
vid överskridande eller risk för överskridande av en miljökvalitetsnorm.
Relevant för detaljplanen är främst MKN för kväveoxider och partiklar där trafiken är största
föroreningskällan.
Tidaholms kommun är medlem i Luft i Väst. De senaste mätningarna av PM 10 (partiklar) som
genomfördes vinterhalvåret 2011/2012 visar att Tidaholms urbana luftmiljö PM 10 ligger under
miljökvalitetsmålet, även NO2 (kvävedioxider) klarar miljökvalitetsmålet. Genomförandet i
denna detaljplan bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för luft negativt.
Exploateringen av bostäder enligt planen innebär en acceptabel ökning av fordon i ett annars
redan utbyggt område i staden.

Dagvatten
Området är anslutet till kommunala dagvattenledningar.

Offentlig och kommersiell service
Närmsta livsmedelsbutik ligger ca 100 meter från planområdet. Övrig kommunal service i form
av bibliotek, skola, förskola, vårdcentral och folktandvård finns på gångavstånd inom
Tidaholms tätort.

Kollektivtrafik
Tidaholm har goda förbindelser och kommunikationer med angränsande kommuner. Med buss
nås Falköping och Skövde på ca 30 minuter. Från dessa orter nås tågtrafik med täta förbindelser
till såväl Göteborg som Stockholm.
Tidaholms resecentrum ligger ca 300 meter från planområdet, därifrån går samtliga bussar i
Västtrafiks regi, såväl som lokala linjer inom kommunen.
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Trafik
Planområdet har tillfart från Rådhusgatan och Norra Kungsvägen.

Parkering
Byggrätten medger att yta för erforderlig parkering ryms inom fastigheten. Parkeringstalet som
kommunen brukar utgå från för bostäder är 0,8. För närvarande finns 11 st. parkeringsplatser
inom fastigheten.

BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET
Befintlig byggnad avses att bevaras. Planbestämmelse ”r1” säkerställer att byggnaden inte får
rivas. Planbestämmelsen ”q1” säkerställer att byggnadens karaktäristiska detaljer så som fasadoch takmaterial, fönstersättning, trappornas placering och hörnrisaliterna ska bibehållas.
Prickmark säkerställer i huvudsak att den mark som idag inte är bebyggd mark inom
detaljplanen inte får förses med byggnader. På korsmarkerade ytor får komplementbyggnader
uppföras med högsta nockhöjd på 4 meter, om inte annan höjd anges. Innergården i söder är
markerat med korsmark och ett exploateringstal som reglerar att maximalt 40 kvadratmeter
komplementbyggnader får byggas. För byggrätten för huvudbyggnaden anges en maximal
byggnadshöjd om 11 meter. Planbestämmelsen ”f1” anger att i det fall befintlig byggnad skulle
förstöras genom olyckshändelse ska ny byggnad exteriört efterlikna den befintliga byggnaden.
På ytan mot Rådhusgatan där det idag finns planterade träd anges planbestämmelse ”n1”att
marken inte får hårdgöras.

STÖRNINGAR
Buller
För utomhusmiljön gäller riktvärden för trafikbuller enligt förordningen om trafikbuller (2015:216).
Vid fasad gäller högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Vid högre ljudnivåer krävs anpassningar av
lägenheter. Den ekvivalenta ljudnivån beräknades till som högst 59 dBA då vid fasaden mot Norra
Kungsvägen. Ljudnivån vid övriga fasader blir lägre eller betydligt lägre.
Eftersom riktvärdet om högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknats uppfyllas behöver
planlösningar inte anpassas till bullersituationen. Riktvärden enligt förordningen om trafikbuller
kan därmed uppfyllas. Om en gemensam uteplats skall anordnas bör riktvärden för både ekvivalent
och maximal ljudnivå uppfyllas. Riktvärdet kan uppfyllas på gården.
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Figur 3. Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer mot Norra Kungsvägen och Rådhusgatan

Figur 4. Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer mot de skyddade sidorna in mot gården.

PLANENS KONSEKVENSER
Detaljplanens föreslagna utbyggnad bedöms inte bidra till att några miljökvalitetsnormer
överskrids och omfattar inte någon miljöfarlig verksamhet.
Trafik och bebyggelse
Jämfört med idag kommer några fler fordonsrörelser att belasta utfarterna mot Rådhusgatan och
Norra Kungsvägen. Då området är centralt beläget bedöms möjligheterna att gå och cykla till
och från området som goda och den tillkommande trafiken bedöms acceptabel.
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Sociala konsekvenser
Barnperspektivet
Barn berörs av planärendet eftersom den planerade användningen är bostadsändamål.
Fastigheten har några ytor som inte bebyggs i planförslaget och som skulle kunna
fungera som utemiljöer för barn, där framför allt den helprivata gårdsdelen mot söder är viktig att
bevara. I närheten av planområdet finns rekreationsområden vilket bedöms kunna ersätta
lekmiljöer i direkt närhet av bostäderna.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten-, avlopp- och dagvattenhantering
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. Planområdet är anslutet till befintligt vatten-,
dagvatten- och energinät.
Renhållning
Sophämtning kan ske från Norra Kungsvägen eller Rådhusgatan.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen prövas enligt reglerna för standardförfarande. Planarbetet avses i huvudsak
bedrivas enligt nedanstående tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

april 2018
maj 2018
juni 2018
juli 2018

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden
ska detaljplanen inte ändras eller upphävas. Om det ändå sker utan fastighetsägarens
medgivande kan kommunen bli ersättningsskyldig för t.ex. minskad eller förlorad byggrätt.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Gemensamhetsanläggningar
Om gemensamma behov uppstår inom kvarteret kan gemensamhetsanläggning eventuellt
inrättas. Detta prövas i lantmäteriförrättning.
Ansökan om fastighetsbildning, kostnader m m
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten ansöka om ev.
fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggning. Med ansökan följer
lantmäterikostnader.
Ansvarsfördelning
Tidaholms Energi AB ansvarar för elledningar.
Tidaholms kommun är huvudman för allmänna vatten- och spillvattenledningar som ligger
inom kvartersmark.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planarbetet bekostas av Fjuks fastigheter.
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TEKNISKA FRÅGOR
Upprättande av ledningsrätter och servitut genomförs om behov uppstår.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planförslaget har upprättats av Marie Bengtzon, planarkitekt Tidaholms kommun samt Anna
Sundin, planarkitekt på ÅF Infrastructure AB som planförfattare.
Tidaholms kommun
2018-05-28

Peter Lann

Marie Bengtzon

Miljö- och byggchef

Planarkitekt
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Plankarta

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Endast angiven användning och utformning är
tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

Rådhusgatan

GRÄNSBETECKNINGAR

n1

Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark , 4 kap 5 § 3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1
Största möjliga exploatering är 40

kvadratmeter bruttoarea. 4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med
komplementbyggnad med en högsta
nockhöjd om 4 meter, om ej annan höjd
anges, 4 kap 11 § 1
Marken får inte förses med byggnad,
Högsta byggnadshöjd i meter,
Högsta nockhöjd i meter,

e1

3

4 kap 16 § 1

Norra Kungsvägen

BC 5
q1 r1
FJALAR f1

Bostäder och centrumverksamhet

BC

4 kap 11 § 1

4 kap 11 § 1

Utformning

f1

Ny byggnad skall exteriört e erlikna brf.
Tingshus. Gäller i det fall beﬁntlig byggnad
skulle förstöras genom olyckshändelse.
4 kap 16 § 1

Illustrationskarta

Markens anordnande

n1

Rådhusgatan

Marken får inte hårdgöras. 4 kap 10

Skydd av kulturvärden

q1

Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Byggnad
får inte förvanskas. Bestämmelsen är avsedd
att skydda byggnadens nuvarande utseende
så som det beskrivs ovan under rubriken
kulturmiljö samt att eventuella förändringar
som kan bli nödvändiga utförs på ett sådant
sätt att dessa värden bevaras, 4 kap 16 § 3

r1

Byggnad får inte rivas,

Norra Kungsvägen

Rivningsförbud
4 kap 16 § 4

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,

4 kap 21 §

ILLUSTRATION
Plangräns
Byggnader
Komplementbyggnader

GRUNDKARTA
Översiktskarta

Fastighetsgräns
Vägkant linje

Detaljplan för

Markkantlinje

Fjalar 5 "Tingshuset"

Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta

Byggnader

Ma 2018

Miljö- och byggkontoret

SHANDLING

Datum 2018-0 Skala A3 1:400

0
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Samrådsredogörelse för detaljplan för del av Fjalar 5
i Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län.
1. Samrådsförfarande

Miljö- och byggnadsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2014-11-12 §118 att ta
fram en ny detaljplan för Fjalar 5.
Syftet med planen är att ändra gällande markanvändning från allmänt ändamål till
bostadsändamål samt centrumverksamhet. I samband med ändrad användning införs
skyddsbestämmelser för byggnaden.
Området strider inte mot Fördjupad Översiktplan för Tidaholms Stadsbygd 2009.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande och samråddes enligt 5 kap 11 § plan- och
bygglagen under tiden 2018-04-27 – 2018-05-18.
Samrådet har annonserats i lokaltidningen Västgötabladet, på kommunens anslagstavla och
på hemsidan www.tidaholm.se. Samrådshandlingarna har skickats per post till berörda
fastighetsägare samt via e-post till myndigheter och organisationer. Handlingarna har under
samrådstiden funnits tillgängliga på stadshuset i Tidaholm, samt på kommunens hemsida.
Under samrådstiden inkom totalt 8 yttranden. Nedanstående yttranden är utdrag,
sammanfattningar eller hela yttranden. Samtliga inkomna yttranden finns i sin helhet att
tillgå på Tidaholms kommun.
Ändringar i planförslaget
Eftersamrådet har planbeskrivningen uppdaterats med en egen rubrik gällande
kollektivtrafiken, samt plankartans layout förtydligats. I Övrigt har inga ändringar gjort.
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Följande myndigheter, organisationer, kommunala förvaltningar och sakägare har yttrat
sig under samrådet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Västtrafik
Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Lantmäteriet
Tekniska nämnden
Skanova
Trafikverket
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS)
Kultur- och fritidsnämnden
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2. Inkomna yttranden från myndigheter, organisationer och kommunala
förvaltningar
2018-05-15 Västtrafik
Vi ser gärna att kollektivtrafiken beskrivs under egen rubrik. I övrigt har vi inga fler
synpunkter.
Kommentar:
Kollektivtrafiken har försetts med en egen rubrik i planbeskrivningen.
2018-05-14 Länsstyrelsen Västra Götalands Län
Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL
2010:900).
Detaljplanen syftar till att ändra användningen för det f.d. tingshuset i Tidaholm från allmänt
ändamål till bostäder och centrumändamål.
Länsstyrelsen är positiva till planförslaget samt att tillbyggnader, ombyggnader och övriga
ändringar på fasaden utförs varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bibehålls.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända
förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Råd enligt 2 kap PBL

Förorenade områden
Vad det gäller potentiella förorenade områden så har det funnits en bensinstation på
grannfastigheten. Den är inte utredd och det finns ingen mer information i vår databas mer
än att den troligen är nedlagd på 1960- talet. Ingen utredning gjordes när tomten bebyggdes
på 1989.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen uppmärksammar att det finns originalfönster på fastigheten som bör bevaras.
Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen
delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Kommentar:
Kommunen gör bedömningen att en förmodad förorening från en äldre bensinstation i
området inte utgör någon risk för planen, vars syfte är att medge en renovering av en
befintlig byggnad för att inhysa bostäder eller centrumverksamhet. Ingen nybyggnation eller
större ingrepp i mark kommer att medges med upprättat planförslag, där föroreningar i
mark skulle kunna utgöra risk.
Då många av fönstren i huset bytts ut sedan huset byggdes har bedömningen gjorts att de
resterande fönstren inte kräver specifika skyddsbestämmelser. Så länge fönstren uppfyller q1
– skydd av kulturvärden i plankartan och därmed visuellt följer befintligt utseende, kan dessa
bytas ut om behov uppstår.
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2018-05-24 Lantmäteriet

Illustrationer i plankartan
Då plankartan är ett juridiskt bindande dokument och planbeskrivningen och illustrationskartan inte
är det kan det finnas en poäng med att istället infoga illustrationskartorna i planbeskrivningen för att
undvika missförstånd i tolkningen av plankartan.
Tomtindelning
För fastigheten Fjalar 5 finns en upprättad tomtindelning, Fjalar, akt 1685K-T5/1960, antagen 196003-18. Tomtindelningen gäller numera som en bestämmelse om fastighetsindelning till gällande
detaljplan (stadsplan, akt 16-TIF-1023). Akten gick inte att klicka fram i fastighetsregistret. Något
som är viktigt att tänka på i detta fall är dock att planområdesgränsen anpassas till bestämmelsen
om fastighetsindelning så att den nya planområdesgränsen inte dras rakt igenom vad som är en
fastighet enligt äldre tomtindelning. Det kan finnas anledning att utöka planområdet till att omfatta
hela den gamla tomtindelningen för att kunna ta ställning till denna. Det är även viktigt att det av
plan- och genomförandebeskrivningen framgår hur dessa bestämmelser påverkas av den nya planen,
exempelvis att tomtindelningen antingen i sin helhet upphör att gälla eller om den endast upphör att
gälla inom den nya detaljplanen.
Om syftet fortfarande är att hålla fastighetsindelningen intakt bör det övervägas om en ny
bestämmelse om fastighetsindelning bör läggas till plankartan.
U-område
I planbeskrivningen nämns att upprättande av ledningsrätt och servitut genomförs när exakta
områden för ledningar fastställs i samband med exploatering som behov uppstår. För att med
säkerhet kunna bilda ledningsrätt på kvartersmark krävs att det finns stöd i en administrativ
bestämmelse, d.v.s. att ett u-område redovisas i plankartan. Det är exempelvis väldigt restriktivt att
bilda ledningsrätt inom bebyggbar kvartersmark.

Kommentar:

Plankartans layout har setts över för att förtydliga vad som utgör plankarta respektive
illustrationskarta
Enligt tomtindelning 1685K-T5 upprättad 14 december 1959 har inte dagens fastighetsgräns ändrats
från då fastställd tomtindelning. Gällande fastighetsgräns för Fjalar 5 (och därmed plangränsen för
detaljplanen) är identisk med tomtindelning från 1960. Det finns därför inte någon anledning att
skriva in bestämmelser om fastighetsindelning för Fjalar 5.
Ledningar som berörs i planen är endast till aktuell fastighet, Fjalar 5, och endast inom fastigheten
Fjalar 5. Behovet att upprätta ledningsrätter känns därmed inte befogat.

2018-05-17 Tekniska nämnden

Detaljplanens tidigare syfte som allmänt ändamål, tingshus, polisstation etc har spelat ut sin roll. En
planändring som medger ett bättre utnyttjande är att föredra. Planarbetet skall ske i samråd med
nuvarande ägare och verksamhetsutövare. Att anlägga rivningsförbud skall bara tas till i väldigt
speciella fall då det kan verka menligt på fastighetens användning och kan utgöra grund för
ekonomiska anspråk.
Tekniska nämnden beslutar att utöver synpunkter på eventuellt rivningsförbud finns i övrigt inget att
erinra.

Kommentar:

Miljö- och byggnadsnämnden har gjort bedömningen att ett rivningsförbud är befogat för
byggnaden.
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3. Inkomna yttranden utan erinran
2018-04-30 Skanova AB
2018-05-02 Trafikverket
2018-05-17 Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS)
2018-05-17 Kultur- och fritidsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-28
Ärendenummer
MBN 2014/203

Namn.

Marie Bengtzon
0502-60 60 30
marie.bengtzon@tidaholm.se

Begäran om yttranden över detaljplan för Fjalar 5, Tidaholms
tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län
Granskning
Begäran om yttrande över detaljplan enligt ovan rubricerat.
Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010/900.
Granskningstiden är 28 maj till och med 11 juni 2018.
Eventuella yttranden önskas senast den 11 juni 2018.
Handling
Syftet med planen är att ändra gällande markanvändning från allmänt
ändamål till bostadsändamål samt centrumverksamhet. I samband med
ändrad användning införs skyddsbestämmelser för byggnaden.
Området strider inte mot Fördjupad Översiktplan för Tidaholms Stadsbygd
2009.

I tjänsten
Marie Bengtzon
Bilagor
Planbeskrivning, maj 2018
Plankarta, maj 2018
Samrådsredogörelse, maj 2018

Miljö- och byggnadsnämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A | Telefon: 0502-60 60 00 | Fax: 0502-60 60 17
E-post: miljo.bygg@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-05-17

Tekniska nämnden

2018/111

§ 71 Beslut angående begäran om yttrande över detaljplan för
Fjalar 5
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har översänt begäran om yttrande över
detaljplan för Fjalar 5, Tidaholms tätort.
Samrådstiden är från den 27 april till och med den 18 maj 2018. Eventuellt
yttrande ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 18 maj
2018.
Detaljplanens tidigare syfte som allmänt ändamål, tingshus, polisstation etc
har spelat ut sin roll. En planändring som medger ett bättre utnyttjande är att
föredra. Planarbetet skall ske i samråd med nuvarande ägare och
verksamhetsutövare. Att anlägga rivningsförbud skall bara tas till i väldigt
speciella fall då det kan verka menligt på fastighetens användning och kan
utgöra grund för ekonomiska anspråk.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 59/2018, 2018-05-03
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttranden över detaljplan för Fjalar 5,
Tidaholms tätort, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-04-27
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttranden över detaljplan för Fjalar 5,
Tidaholms tätort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län,
planarkitekt Marie Bengtzon, 2018-04-25
 Samrådshandling planbeskrivning
 Samrådshandling plankarta
 Trafikbullerutredning
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att utöver synpunkter på eventuellt rivningsförbud finns i övrigt inget att
erinra
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att utöver synpunkter på eventuellt
rivningsförbud finns i övrigt inget att erinra.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse - Begäran om yttrande över detaljplan för Fjalar 5,
Tidaholms tätort
Ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden begär yttrande över detaljplan för Fjalar 5,
Tidaholms tätort. Granskningstiden är 28 maj till och med 11 juni 2018 och
yttrande skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 11 juni.
Syftet med planen är att ändra gällande markanvändning från allmänt
ändamål till bostadsändamål samt centrumverksamhet. I samband med
ändrad användning införs skyddsbestämmelser för byggnaden. Området
strider inte mot Fördjupad Översiktsplan för Tidaholms Stadsbygd 2009.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttranden över detaljplan för Fjalar 5,
planarkitekt Marie Bengtzon, 2018-05-28
 Samrådsredogörelse
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Tekniska nämndens beslut § 71/2018, ”Beslut angående begäran om
yttrande över förslag till detaljplan Fjalar 5”, 2018-05-17
Utredning
.
Barnrättsbedömning
Utredningens slutsatser
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
utöver tidigare yttranden i ärendet finns ej ytterligare att anföra.
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