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KALLELSE
Tekniska nämnden
Dag och tid:

2018-09-13, kl 13:30

Plats:

Sammanträdesrum Folkabo Stadshuset

Justerare:

Kent Persson

Kallade
Ledamöter
Lennart Rehn (S) ordförande, Håkan Daremark (KD) vice ordförande, Othmar
Fiala (S) Helena Qvick (S) Kent Persson (S) Bill Malm (M) Helena Gustafsson
(M)

Ersättare för kännedom
Cathrine Karlsson (S) Michelle Hjerp (S) Anders Johansson (S) Mikael Hallin
(C) Göran Olofsson (MP)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-29
Ärendenummer
2018/3

Tekniska nämnden

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

Anmälningsärenden
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden
TN 2018/135
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat godkänna flytt av tillhörigheten för
lokalvård till tekniska nämnden, vilket berör totalt 1,5 tjänst.
Trafikverket
TN 2018/103
Trafikverket har beslutat att trafiksäker korsning Stallängsvägen beviljats
statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar mm.
Kommunstyrelsen
TN 2018/70
Kommunstyrelsen har beslutat att inge sälja del av fastigheten Dalslund 1:1.
TN 2018/103
Kommunstyrelsen har beslutat att reservera 3 milj kronor ur investeringsreserven under förutsättning att det faller under kommunens ansvar att
finansiera cirkulationsplatsen väg 193 och samtidigt godkänna och
underteckna medfinansieringsavtal och bevakningsavtal.
TN 2018/149
Kommunstyrelsen har beslutat förvärva Yxan 8 för en köpeskilling om
330 000 kronor.
Kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
och dess arbetsutskott år 2019.
Kommunfullmäktige
TN 2017/243
Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra investeringsprojektet för
ombyggnation kök och matsal Hökensåsskolan samt avsätta 6 000 000 kr i
investeringsbudgeten. Samtidig ges tekniska nämnden i uppdrag att
upphandla investeringen i enlighet med projekteringen.
TN 2018/137
Kommunfullmäktige har beslutat att förvärva Kaplanen 2 till ett pris av
2 miljoner kronor. Medel till förvärvet tas i anspråk ut investeringsreserven.
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TN 2018/127
Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra försäljning av mark till
Specialfastigheter och uppdrar samtidigt till tekniska nämnden att genomföra
försäljningen.
TN 2018/43
Kommunfullmäktige har beslutat att förvärva fastigheterna Madängsholm 1:32,
1:33, 1:34, 1:35, 1:37, 1:38, 1:39 1:40, 1:41 samt del av Madängsholm 2:1 upp
till ett belopp av 650 000 kronor samt att medel tas ur investeringsreserven.
TN 2018/168
Kommunfullmäktige har beslutat godkänna delårsrapport Tertial 1, 2018 samt
fastställa ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober samt en
delårsrapport efter augusti. Vid dessa tillfällen ska rapporterna beslutas i
nämnd samt skickas till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har beslutat om sammanträdesdagar och annonsplats för
kommunfullmäktige år 2019.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta lägga anmälda ärenden med kännedom
till handlingarna.

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

4

1/1

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-04
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
på sammanträdet.
Nr
27
28
29
30
31
32

Ärende
Förordnande
Anställning gatuingenjör
Anställning utredningssekreterare
Revidering attesträttslista
Beviljad ansökan om delat kärl för
sophämtning
Beviljade uppehåll i sophämtning
och slamtömning samt ansökan om
förlängning av beviljade uppehåll

Beslutsdatum
2018-06-07
2018-08-13
2018-09-04

Ansvarig
Tekn chef
Tekn chef
Tekn chef
Förv ekonom

2018-08-20

Assistent
Assistent

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

2018-08-30

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/167

§ 81 Beslut om yttrande över hänskjutet medborgarförslag om
fondbelysning på Siggestorpsstugan
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om fasadbelysning på
Siggestorpsstugan och att invigning av belysningen skulle kunna vara lämplig
på konstnatten i september 2018.
Att belysa Siggestorpsstugan skulle kunna skapa en fin miljö för alla som
passerar på Ringleden. Det skulle även kunna verka i avskräckande syfte för
vandalism.
Enligt budgetoffert skulle kostnaden för att belysa 3 fasader med led-spotlights
skulle kosta mellan 12 -15 000 kr inklusive installation och styrning. Enligt
undertecknads bedömning skulle elanvändningen uppgå till ca 150 kWh/år
vilket motsvarar mindre än 200 kr/år.
Det krävs dock snabba beslut om invigningen ska kunna ske på konstnatten.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om fondbelysning på Siggestorpsstugan, 2018-08-07, fastighetsförvaltare Johan Claesson
 Medborgarförslag ”Fondbelysning på Siggestorpsstugan”
 Kommunfullmäktiges beslut ”Handlingar att anmäla”, § 78/2018,
2018-06-25
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att anta
medborgarförslaget om belysning av Siggestorpsstugan samt att medel till
detta tas ur fastighetsenhetens driftsbudget.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att anta medborgarförslaget om belysning av Siggestorpsstugan samt
att medel till detta tas ur fastighetsenhetens driftsbudget.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-25

Kommunfullmäktige

2018/36

§ 78 Handlingar att anmäla
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Medborgarförslag om att kulturskolan kan erbjuda musiklektioner även
till vuxna
 Medborgarförslag om fondbelysning på Siggetorpstugan
 Motion från Gunilla Dverstorp (M) med flera om att beslutsmotivering
om att ”ta till sig informationen” i kommunens beslutsprotokoll ska
ersättas.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
 Hänskjuta medborgarförslaget om att kulturskolan kan erbjuda
musiklektioner även till vuxna till barn- och utbildningsnämnden för
beredning och beslut
 Hänskjuta medborgarförslaget om fondbelysning på Siggestorpstugan
till tekniska nämnden för beredning och beslut.
 Hänskjuta Gunilla Dverstorps (M) med fleras motion till
kommunstyrelsen för beredning.
 Lämna punkten.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Förslagsställarna

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-07
Ärendenummer
2018/167

Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om fondbelysning på
Siggestorpsstugan
Ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om fasadbelysning på
Siggestorpsstugan och att invigning av belysningen skulle kunna vara lämplig
på konstnatten i september 2018.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag ”Fondbelysning på Siggestorpsstugan”
 Kommunfullmäktiges beslut ”Handlingar att anmäla”, § 78/2018,
2018-06-25
Utredning
Att belysa Siggestorpsstugan skulle kunna skapa en fin miljö för alla som
passerar på Ringleden. Det skulle även kunna verka i avskräckande syfte för
vandalism.
Enligt budgetoffert skulle kostnaden för att belysa 3 fasader med led-spotlights
skulle kosta mellan 12 och 15 000 kr inklusive installation och styrning. Enligt
undertecknads bedömning skulle elanvändningen uppgå till ca 150 kWh/år
vilket motsvarar mindre än 200 kr/år.
Det krävs dock snabba beslut om invigningen ska kunna ske på konstnatten.
Barnrättsbedömning
Bedöms inte påverkas av detta.
Utredningens slutsatser
Att belysa Siggestorpsstugans fasad skapar mervärden för passerande och
kan förebygga vandalism. Kostnad för installation är 12 – 15 000kr och
driftskostnaden bedöms uppgå till ca 200 kr/år.
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att anta
medborgarförslaget om belysning av Siggestorpsstugan samt att medel till
detta tas ur fastighetsenhetens driftsbudget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-30

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/80

§ 82 Beslut angående begäran om komplettering av
kostnadsberäkning Barnens hus
Sammanfattning av ärendet
Begäran om komplettering av kostnadsberäkning för renovering av Barnens
hus har inkommit från kommunstyrelsen.
Tekniska förvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen
gjort en studie kring vilka åtgärder som krävs i Barnens hus för att
verksamheten ska kunna bedrivas vidare i byggnaden. Kostnader för
verksamhetens inredning samt utrymning under byggtiden tillkommer.
Följande åtgärder behöver göras för att Barnens hus verksamhet ska
kunna drivas vidare i byggnaden
 Café, personalytor såsom omklädning WC/dusch och kontorsytor
renoveras och iordningställs
 Nya golv och invändig målning
 Handikappanpassning och installation av hiss
 Elinstallationer, belysning och larm renovering/nyinstallation
 Ventilation, värme, vatten och avlopp renovering/nyinstallation
 Brandsäkerhet och utrymning ska säkerställas
 Fönster och dörrar ska bytas, (fasad i övrigt och yttertak ar i gott skick)
En jämförelse med liknande projekt visar att renoveringskostnaden per
kvadratmeter hamnar på ca 6 000kr. Då byggnadsytan är 1240 m2 hamnar
renoveringen på ca 7 440 000kr. Till detta kommer ca 900 000kr för
fönsterbyte och ca 1 500 000kr för installation av hiss.
Baserat på ovanstående hamnar kostnaden för renovering på
ca 9 840 000kr. När renoveringen är klar kommer internhyran att höjas så att
internhyresenhetens ökade kapitalkostnader täcks (driftskostnaderna bedöms
inte förändras i detta läge).
Tillkommande internhyreskostnader har beräknats enligt nedan:
Bedömd investering 9 840 000kr
Internränta 1,75%
Avskrivningstid byggnader, ca 5 000 000 är 40 år
Avskrivningstid installationer och övrigt, ca 4 840 000 är 20 år
Baserat på ovanstående fördelas den ökade kapitalkostnaden enligt:
Ränta:
172 200kr/år
Avskrivning byggnad
125 000kr/år
Avskrivning övrigt:
242 000kr/år
Total kostnadsökning, år 1:
539 200kr/år

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

11

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-30

Tekniska nämndens arbetsutskott

Kostnadsökningen om ca 539 000kr/år skall läggas till dagens internhyra på
ca 482 000kr/år.
Om kostnadsbedömning enligt ovan inte kan ses som fullgott underlag för
vidare beslut, kan en extern byggkalkylfirma samt en arkitekt anlitas för
uppdraget. Beaktas bör att även en sådan kostnadskalkyl har en osäkerhet.
Den verkliga byggkostnaden (exklusive oförutsedda kostnadsförändringar)
visar sig först efter en genomförd upphandling.
Kostnad för renovering av Barnens hus bedöms till ca 9 840 000kr.
Tillkommande internhyreskostnader efter renoveringen har beräknats till ca
539 000kr/år. Observera att kostnaderna är bedömningar och kan komma att
skilja sig från verklig kostnad.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering kostnadsberäkning renovering
Barnens Hus, 2018-08-20, fastighetsförvaltare Johan Claesson
 Kommunledningskontorets begäran om komplettering av kostnadsberäkning Barnens Hus, 2018-08-10, kanslichef Anna Eklund
 Tekniska nämndens beslut ”Beslut om förstudie Barnens Hus”, §
83/2018, 2018-06-26
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie Barnens Hus” 2018-05-28, fastighetsförvaltare Johan Claesson
 Kommunstyrelsens beslut ”Beslut om förstudie Barnens Hus”, §
54/2018, 2018-03-07
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden godkänna den
kompletterad kostnadsberäkning för renovering av Barnens hus och
överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Utdragsbestyrkande

From:
Anna Eklund
Sent:
10 Aug 2018 08:55:33 +0200
To:
Siv Strand;Kultur- o fritidskontoret
Subject:
Begäran om komplettering gällande ärende Barnens hus
Attachments:
Beslut TN 2018-06-20Beslut angående förstudi.docx, Beslut KS 2018-03-07Beslut
om förstudie Barnens Hus.docx, Beslut KOF 2018-06-19Investeringsprojekt Barnens hus.docx
Hej!
Vi skulle behöva att ärendet Beslut angående förstudie Barnens hus ( TN 2018/80)kompletteras då
Kommunstyrelsen beslutade att förstudien skulle innehålla en totalkostnadskalkyl för samtliga
förslag på placering av Barnens hus. Enligt beslut KS §54 Beslut om förstudie Barnens hus ska
totalkostnadskalkylen innehålla ökade samt minskade kostnader och även investeringsutgiften samt
driftskostnader för de olika förslagen till placering.
I beslut TN §83 (samt beslutsunderlag)behandlas enbart förslaget kring att inhysa Barnens hus
verksamheter i muséets lokaler. I KOF beslut § 62 framgår dock att en beräknad kostnad för renovering
av nuvarande lokal för Barnens hus är 10 mkr kronor. Vi behöver dock få ett underlag och kostnadskalkyl
på denna investeringskostnad.
Vi kommer att behandla ärendet på KSAU först när ärendet är kompletterat.
Hör av er om ni undrar över något!
Med vänliga hälsningar
Anna Eklund
Kanslichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-20

Tekniska nämnden

2018/80

§ 83 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-20

Tekniska nämnden

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
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 68/2018, 2018-06-07
 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
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna föreliggande handlingar och kostnadsredovisning samt
därefter avvakta kultur- och fritidsnämndens beslut om eventuell
verksamhetsflytt.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreliggande handlingar och
kostnadsredovisning och översända dessa till kultur- och
fritidsnämnden samt därefter avvakta kultur- och fritidsnämndens
beslut om eventuell verksamhetsflytt. Beslutet sänds även till
kommunstyrelsen för kännedom.
Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-03-07

Kommunstyrelsen

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-03-07

Kommunstyrelsen

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-19

Kultur- och fritidsnämnden

2017/124

§ 62 Investeringsprojekt Barnens hus
Sammanfattning av ärendet
Huset (Samrealskolan) och lokalerna där Barnens hus finns idag har stora
behov av en omfattande renovering för att få godkänd ventilation, förbättrad
brandsäkerhet och tillgänglighetsanpassning. En beräknad kostnad för
renovering av nuvarande lokal för Barnens hus är 10 miljoner kr och under
renoveringstiden kommer verksamheten inte att kunna bedrivas.
Ett alternativ till renovering är att utreda en flytt av Barnens hus till muséets
lokaler på Vulcanön. För att en flytt ska bli möjlig måste lokalerna i Tidaholms
museum omdisponeras och byggas om. Bedömd investering är 5 miljoner
kronor.
En flytt av Barnens hus till muséets lokaler på Vulcanön innebär många
fördelar, som totalt lägre lokalkostnader då flera verksamheter nyttjar samma
lokaler. Samordning mellan verksamheterna bidrar till möjligheter med ökade
öppettider och att man lockar nya besöksgrupper. Det finns även
effektiviseringsmöjligheter när det gäller bemanning. Framförallt innebär det
att man får tillgänglighetsanpassade lokaler och en ytterligare stärkning av
Vulcanön som kulturellt besökscentrum i Tidaholms kommun. En konsekvens
blir att den totala lokalytan minskar och påverkar därmed möjligheten att
anordna stora tillfälliga utställningar på muséet.
Den externa konsultrapporten från Kistone AB förordar starkt en flytt av
Barnens hus verksamhet till Vulcanön.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 58/2018
”Investeringsprojekt Barnens hus”, 2018-06-07.
 Kommunstyrelsens beslut § 54/2018 ”Beslut om förstudie Barnens
hus”, 2018-03-07.
 Tjänsteskrivelse ” Förstudie investering Barnens hus”, kultur- och
fritidschef Pema Malmgren, 2018-06-04.
 Utredning från Tekniska förvaltningen om Barnens hus, 2018-05-28.
 Idéskiss Barnens Hus Tidaholm, Kistone, 2018-01-31.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att föreslå
kommunstyrelsen alternativet med en permanent flytt av Barnens hus
till Tidaholms museum på Vulcanön och därmed följande investeringar.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-19

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen
alternativet med en permanent flytt av Barnens hus till Tidaholms
museum på Vulcanön och därmed följande investeringar.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-20
Ärendenummer
2018/80

Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse – Komplettering kostnadsberäkning renovering
Barnens Hus
Ärendet
Begäran om komplettering av kostnadsberäkning för renovering av Barnens
hus har inkommit från kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets begäran om komplettering av kostnadsberäkning Barnens Hus, 2018-08-10, kanslichef Anna Eklund
 Tekniska nämndens beslut ”Beslut om förstudie Barnens Hus”, §
83/2018, 2018-06-26
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie Barnens Hus” 2018-05-28, fastighetsförvaltare Johan Claesson
 Kommunstyrelsens beslut ”Beslut om förstudie Barnens Hus”, §
54/2018, 2018-03-07
Utredning
Tekniska förvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen
gjort en studie kring vilka åtgärder som krävs i Barnens hus för att
verksamheten ska kunna bedrivas vidare i byggnaden. Kostnader för
verksamhetens inredning samt utrymning under byggtiden tillkommer.
Följande åtgärder behöver göras för att Barnens hus verksamhet ska
kunna drivas vidare i byggnaden
 Café, personalytor såsom omklädning WC/dusch och kontorsytor
renoveras och iordningställs
 Nya golv och invändig målning
 Handikappanpassning och installation av hiss
 Elinstallationer, belysning och larm renovering/nyinstallation
 Ventilation, värme, vatten och avlopp renovering/nyinstallation
 Brandsäkerhet och utrymning ska säkerställas
 Fönster och dörrar ska bytas, (fasad i övrigt och yttertak ar i gott skick)
En jämförelse med liknande projekt visar att renoveringskostnaden per
kvadratmeter hamnar på ca 6 000kr. Då byggnadsytan är 1240 m2 hamnar
renoveringen på ca 7 440 000kr. Till detta kommer ca 900 000kr för
fönsterbyte och ca 1 500 000kr för installation av hiss.
Baserat på ovanstående hamnar kostnaden för renovering på

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
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ca 9 840 000kr. När renoveringen är klar kommer internhyran att höjas så att
internhyresenhetens ökade kapitalkostnader täcks (driftskostnaderna bedöms
inte förändras i detta läge).
Tillkommande internhyreskostnader har beräknats enligt nedan:
Bedömd investering 9 840 000kr
Internränta 1,75%
Avskrivningstid byggnader, ca 5 000 000 är 40 år
Avskrivningstid installationer och övrigt, ca 4 840 000 är 20 år
Baserat på ovanstående fördelas den ökade kapitalkostnaden enligt:
Ränta:
172 200kr/år
Avskrivning byggnad
125 000kr/år
Avskrivning övrigt:
242 000kr/år
Total kostnadsökning, år 1:
539 200kr/år
Kostnadsökningen om ca 539 000kr/år skall läggas till dagens internhyra på
ca 482 000kr/år.
Om kostnadsbedömning enligt ovan inte kan ses som fullgott underlag för
vidare beslut, kan en extern byggkalkylfirma samt en arkitekt anlitas för
uppdraget. Beaktas bör att även en sådan kostnadskalkyl har en osäkerhet.
Den verkliga byggkostnaden (exklusive oförutsedda kostnadsförändringar)
visar sig först efter en genomförd upphandling.
Barnrättsbedömning
Frågan hanteras av kultur- och fritidsnämnden
Utredningens slutsatser
Kostnad för renovering av Barnens hus bedöms till ca 9 840 000kr.
Tillkommande internhyreskostnader efter renoveringen har beräknats till ca
539 000kr/år. Observera att kostnaderna är bedömningar och kan komma att
skilja sig från verklig kostnad.
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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-30

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/116

§ 83 Beslut angående komplettering ombyggnad Smedjegatan 11
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden önskar få en kompletterande kostnadskalkyl
med avseende på att de nu planerar att renovera en mindre del av den
lokalyta som man från början avsåg att renovera.
Tekniska kontoret har därför fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden
att kostnadsberäkna renovering av Smedjegatan 11, plan 2 där
verkstadslokalen i byggnadens nordvästra del lämnas i befintligt skick.
Baserat på föregående renoveringskostnader beräknas kostnaden för
renoveringen uppgå till ca 2 300 000kr.
Internhyran justeras efter färdigställd renovering enligt nedan.
Bedömd investering:
ca 2 300 000kr
Internränta för närvarande:
1,75%
Avskrivningstid byggnadsdelar:
ca 1 150 000 på 40 år
Avskrivningstid installationer:
ca 1 150 000 på 20 år
Baserat på ovanstående fördelas kapitalkostnaden år 1 enligt:
Ränta:
40 250kr
Avskrivning byggnad
28 750kr
Avskrivning installationer:
57 500kr
Totalt år 1:
126 500kr
Ingen tillkommande kostnad bedöms uppkomma för drift.
Förtydligande:
Beräkningen av kapital- och driftskostnader är en preliminär bedömning, den
verkliga hyresnivån kan sättas först när projektet är färdigställt.
Renovering av lokalerna på Smedjegatan 11 enligt barn- och
utbildningsnämndens senaste önskemål bedöms kosta ca 2 300 000kr,
internhyran beräknas baserat på detta behöva höjas med ca 126 500kr/år.
Tilläggas kan att en renovering av hela ytan, enligt barn- och
utbildningsnämndens första förslag bedöms bli mer ekonomisk än att bara
renovera delar av våningsplanet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering projektering ombyggnad Smedjegatan
11, 2018-08-28, fastighetsförvaltare Johan Claesson
 Planritning – nytt förslag
 Mail, utbildningschef Annelie Alm, på grund av ändrade förutsättningar
bör nytt underlag arbetas fram, 2018-06-07
 Tekniska nämndens beslut ”Angående projektering ombyggnad
Smedjegatan 11”, § 82/2018, 2018-06-20
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-30

Tekniska nämndens arbetsutskott

 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 godkänna kostnadsberäkningarna enligt ovan samt att följa barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
godkänna kostnadsberäkningarna enligt ovan samt att följa barn- och
utbildningsnämndens beslut.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-28
Ärendenummer
2018/116

Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Komplettering projektering ombyggnad
Smedjegatan 11
Ärendet
BUN har begärt en kompletterande kostnadskalkyl med avseende på att de nu
planerar att renovera en mindre del av den lokalyta som man från början
avsåg att renovera.
Beslutsunderlag
 Planritning – nytt förslag
 Mail, utbildningschef Annelie Alm, på grund av ändrade förutsättningar
bör nytt underlag arbetas fram, 2018-06-07
 Tekniska nämndens beslut ”Angående projektering ombyggnad
Smedjegatan 11”, § 82/2018, 2018-06-20
 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
Utredning
Tekniska kontoret har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att
kostnadsberäkna renovering av Smedjegatan 11, plan 2 där verkstadslokalen i
byggnadens nordvästra del lämnas i befintligt skick. Baserat på föregående
renoveringskostnader beräknas kostnaden för renoveringen uppgå till ca
2 300 000kr.
Internhyran justeras efter färdigställd renovering enligt nedan.
Bedömd investering:
ca 2 300 000kr
Internränta för närvarande:
1,75%
Avskrivningstid byggnadsdelar:
ca 1 150 000 på 40 år
Avskrivningstid installationer:
ca 1 150 000 på 20 år
Baserat på ovanstående fördelas kapitalkostnaden år 1 enligt:
Ränta:
40 250kr
Avskrivning byggnad
28 750kr
Avskrivning installationer:
57 500kr
Totalt år 1:
126 500kr
Ingen tillkommande kostnad bedöms uppkomma för drift.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
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Förtydligande:
Beräkningen av kapital- och driftskostnader är en preliminär bedömning, den
verkliga hyresnivån kan sättas först när projektet är färdigställt.
Barnrättsbedömning
Frågan hanteras av barn- och utbildningsnämnden.
Utredningens slutsatser
Renovering av lokalerna på Smedjegatan 11 enligt barn- och
utbildningsnämndens senaste önskemål bedöms kosta ca 2 300 000kr,
internhyran beräknas baserat på detta behöva höjas med ca 126 500kr/år.
Tilläggas kan att en renovering av hela ytan, enligt barn- och
utbildningsnämndens första förslag bedöms bli mer ekonomisk än att bara
renovera delar av våningsplanet.
Förslag till beslut
Att godkänna kostnadsberäkningarna enligt ovan samt att följa barn- och
utbildningsnämndens beslut.

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-30

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/132

§ 84 Beslut om yttrande över medborgarförslag om fjäderfri påsk
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har till tekniska nämnden överlämnat ett
medborgarförslag om att Tidaholms kommun beslutar om fjäderfri påsk för
beredning och beslut.
Parkavdelningen har under lång tid pyntat staden med fjädrar till påsk.
På senare år har det uppdagats att fjädrar har plockats från levande fjäderfän.
Detta har medfört att det har blivit en opinion mot påskfjädrar speciellt från
djurrättsorganisationer. Efter dessa påtryckningar är det många kommuner
som har tagit beslutet att ha en fjäderfri påsk.
Kommunens parkenhet har fått intyg från leverantören där det intygas att
fjädrarna är från fjäderfän som är döda och inte har plockats från levande djur.
En fjäderfri kommun kan innebära att påskpyntandet uteblir då det inte finns
några hållbara alternativ.
Många kommuner har tagit beslut om en fjäderfri påsk.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om fjäderfri påsk, 2018-05-29,
arbetsledare park Kristian Bertilsson
 Medborgarförslag om fjäderfri påsk, 2018-03-12
 Kommunfullmäktiges beslut om att hänskjuta medborgarförslag om
fjäderfri påsk, § 32/2018, 2018-03-26
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta om att
kommunen har en fjäderfri påsk.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
om att kommunen har en fjäderfri påsk.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-03-26

Kommunfullmäktige

2018/36

§ 32 Handlingar att anmäla
Sammanfattning av ärendet
Ordförande anmäler följande handlingar:
 Interpellation från Karin Olofsson (MP) ställd till kommunstyrelsens
ordförande om kallelser via iPad samt politikers e-postadresser.
 Cirkulär 18:08 Fullmäktiges val av revisorer
 Medborgarförslag om fjäderfri påsk i Tidaholm.
 Revisions-PM - Förstudie underhåll/återställning av beläggning gator
och vägar
 Motion från Lennart Axelsson (C) med flera rörande samråd för
detaljplan för villatomter i Ekedal
Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunfullmäktige beslutar:
- Att interpellationen får ställas
- Att medborgarförslag om fjäderfri påsk hänskjuts till tekniska
nämnden för beredning och beslut
- Att revisions-PM läggs till handlingarna
- Att motion från Lennart Axelsson (C) med flera hänskjuts till
kommunstyrelsen för beredning
- Att lämna punkten.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-29
Ärendenummer
2018/132

Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om fjäderfri påsk
Ärendet
Kommunfullmäktige har till tekniska nämnden överlämnat ett
medborgarförslag om att Tidaholms kommun beslutar om fjäderfri påsk för
beredning och beslut.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om fjäderfri påsk, 2018-03-12
 Kommunfullmäktiges beslut om att hänskjuta medborgarförslag om
fjäderfri påsk, § 32/2018, 2018-03-26
Utredning
Parkavdelningen har under lång tid pyntat staden med fjädrar till påsk.
På senare år har det uppdagats att fjädrar har plockats från levande fjäderfän.
Detta har medfört att det har blivit en opinion mot påskfjädrar speciellt från
djurrättsorganisationer. Efter dessa påtryckningar är det många kommuner
som har tagit beslutet att ha en fjäderfri påsk.
På parkenheten har vi hanterat ärendet så att vi har intyg från leverantören
där det intygas att fjädrarna är från fjäderfän som är döda och inte har
plockats från levande djur.
Barnrättsbedömning
Här skrivs en sammanfattning av resultatet av barnrättsbedömningen.
Utredningens slutsatser
En fjäderfri kommun kan innebära att påskpyntandet uteblir då det inte finns
några hållbara alternativ. Att bli en fjäderfri kommun kan vara det enklaste i
denna fråga då det i annat fall kommer att bli påtryckningar från media och
allmänhet. De flesta kommuner har tagit beslut om fjäderfri påsk.
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta om att
kommunen har en fjäderfri påsk.

Tekniska nämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-30

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/186

§ 85 Beslut angående förslag om flytt av vattenpump Gamla Torget
Sammanfattning av ärendet
I början av 1900-talet stod det en vattenpump mitt på Gamla Torget. som
Tidaholmarna hämtade sitt vatten till sina hushåll.
För några decennier sedan togs den bort för att sedan sättas nere i östra
hörnet på torget då som en fontän men på senare år har den inte nyttjats som
fontän då detta inte har fungerat praktiskt.
Ett förslag är nu att placera den mer centralt på torget ungefär där granen
brukar placeras med porlande vatten och med belysning.
Ur ett historiskt perspektiv borde pumpen stå mitt på torget då det är pumpens
ursprungliga plats. Även ur ett estetiskt sett perspektiv skulle den få en central
plats som framhäver torget.
Den kommer inte att inskränka på torghandeln något nämnvärt då den
kommer att placeras där granen brukar stå.
Den gamla pumpen skulle kunna förgylla torget på ett bra sätt då den är en bit
av Tidaholms historia. Den skulle också få en mer central plats på torget och
bli mer synlig än den är idag.
Beslutsunderlag
 -Tjänsteskrivelse ”Förslag angående flytt av vattenpump Gamla
Torget, 2018-08-14, arbetsledare park Kristian Bertilsson
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
vattenpumpen flyttas med placering mitt på Gamla Torget då det är pumpens
ursprungliga plats.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att vattenpumpen flyttas med placering mitt på Gamla Torget då det är
pumpens ursprungliga plats.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-14
Ärendenummer
2018/186

Tekniska nämnden

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

Förslag angående flytt av vattenpump Gamla Torget
Ärendet
I början av 1900-talet stod det en vattenpump mitt på Gamla Torget. Från
denna tog Tidaholmarna vatten till sina hushåll.
För några decennier sedan togs den bort för att sedan sättas nere i östra
hörnet på torget då som en fontän men på senare år har den inte nyttjats som
fontän då detta inte har fungerat praktiskt.
Tanken är nu att placera den mer centralt på torget ungefär där granen brukar
placeras med porlande vatten och med belysning.
Beslutsunderlag
Utredning
Ur ett historiskt perspektiv bör pumpen stå mitt på torget då det är pumpens
ursprungliga plats. Även ur ett estetiskt sett perspektiv skulle den få en central
plats som framhäver torget.
Den kommer inte att inskränka på torghandeln något nämnvärt då den
kommer att placeras där granen brukar stå.
Barnrättsbedömning
Bedöms inte påverkas av detta.
Utredningens slutsatser
Den gamla vattenpumpen skulle förgylla torget på ett bra sätt då den är en bit
av Tidaholms historia. Den skulle också få en mer central plats på torget och
bli mer synlig än den är idag.
Förslag beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
vattenpumpen flyttas med placering mitt på Gamla Torget då det är pumpens
ursprungliga plats.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-30

Tekniska nämndens arbetsutskott

2017/107

§ 86 Beslut angående komplettering av medborgardialog förbättrad lekplats i Madängsholm
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har återremitterat ärendet om lekplats i
Madängsholm för genomförande av en medborgardialog samt att kontrollera
att lekplatsen uppfyller kommunens mål om lekplatser.
Tekniska förvaltningen, parkavdelningen, har nu genomfört en
medborgardialog tillsammans med Madängsholms samhällsförening och
andra med intresse i lekplatsen och dess utveckling.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering av utförd medborgardialog i ärende
lekplats Madängsholm, 2018-08-21, arbetsledare Kristian Bertilsson
 Medborgardialog, arbetsledare Kristian Bertilsson
 Återremittering och begäran om komplettering av genomförande av en
medborgardialog, mail 2018-06-25, vik kommunsekreterare Karin
Hammerby
 Tekniska nämndens beslut ” Beslut angående fördelning av resterande
medel för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen –
Lekplatser i Tidaholms kommun”, § 78/2018, 2018-06-20
 Tekniska nämndens beslut angående remiss av motion om förbättrad
lekplats i Madängsholm, § 107/2018, 2017-10-19
 Barnrättsutredning, utredningssekreterare Thomas Lindberg,
2017-10-04
 Motion om förbättrad lekplats i Madängsholm, Lisbeth Ider (V)
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
översända komplettering av utförd medborgardialog till kommunfullmäktige för
beslut.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
översända komplettering av utförd medborgardialog till
kommunfullmäktige för beslut.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Motion till Tidaholms kommun angående: Förbättrad
lekplats i Madängsholm
Lekplatsen i Madängsholm består av två gungor, ett lågt klätterhus med
rutschkana, en cykelkarusell, gungleksak och två bord med fasta bänkar.
Gungorna kan brukas av barn från fyra-fem års ålder och äldre. De övriga
redskapen kan brukas av barn upp till fem år. Alla redskap står i djup sand.
Det saknas redskap från fem år och äldre. Det fanns fler redskap på den gamla
lekplatsen innan den flyttades. Vi saknar lekhus, babygunga, klätterställning
och bred rutschkana på pulkbacken. Dessutom önskar vi en nyhet, en linbana.
Detta behöver återställas på lekplatsen.
Många barnfamiljer väljer att bo i Madängsholm och vill bo kvar men då ska
också deras behov tillgodoses, som lekplats, barnsäkerhet och barnomsorg till
alla.
Lisbeth Ider (V)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-10-19

Tekniska nämnden

2017/107

§ 107 Beslut om remiss av motion om förbättrad lekplats i
Madängsholm
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion från Lisbeth Ider (V)
gällande förbättrad lekplats i Madängsholm till tekniska nämnden för yttrande
senast 2017-10-31.
Kommunen har tidigare haft en lekplats i Madängsholm på annan plats.
Denna flyttades för cirka tre år sedan till nuvarande placering. I samband med
detta togs vissa lekredskap bort då skicket bedömdes som alltför dåligt för att
fortsatt vara säkra. Istället inköptes nya redskap till den nya lekplatsen.
Det är inte helt enkelt att klassificera lekredskap till vissa ålderskategorier utan
det är delvis individuellt betingat. Det kan dock finnas visst fog i åsikten att
lekplatsen inte fullt ut erbjuder möjligheter för de lite äldre barnen. Den
nuvarande utformningen av lekplatsen uppfyller dock de kriterier som
kommunen har i sin parkplan på en lekplats utformning.
Flertalet av de lekplatser som parkenheten ansvarar för har motsvarande
standard som den i Madängsholm. I vissa områden av kommunen har barnen
även möjlighet att använda sig av skolornas lekplatser. Dessa kan erbjuda
andra lekmöjligheter. Planering och förvaltning av dessa sköts dock via
fastighetsenheten.
Den gamla lekplatsen erbjöd mer redskap än den nuvarande. Samtidigt
uppfyller denna de kriterier som kommunen har på lekplatsers utformning och
lekmöjligheter. En standard utöver detta kräver således ökade resurser eller
en omprioritering.
Den skolverksamhet som bedrivs i Madängsholm utgörs av en förskola.
Denna har således lekredskap som riktar in sig mot de yngre barnen. Flertalet
av tätorterna med kommunala lekplatser runtom Tidaholm har även en
grundskola. Dessa har även lekutrustning för de något äldre barnen som de
kan nyttja även utanför ordinarie skoltid.
Mot bakgrund av att Madängsholm helt saknar denna möjlighet kan det finnas
anledning att tekniska förvaltningen verkar för att tillföra den ordinarie
lekplatsen lekredskap även för de något äldre barnen.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 81
 Tjänsteskrivelse angående remiss av motion om förbättrad lekplats i
Madängsholm, 2017-09-26, parkansvarig Kristian Bertilsson /
utredningssekreterare Thomas Lindberg
 Barnrättsutredning, 2017-10-04, utredningssekreterare Thomas
Lindberg
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-10-19

Tekniska nämnden

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om remiss av motion om
förbättrad lekplats i Madängsholm, 2017-05-17 § 64
 Motion ”Förbättrad lekplats i Madängsholm”, Lisbeth Ider (V)
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att remissen om motion om förbättrad lekplats i Madängsholm i och
med detta anses besvarad.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att remissen om motion om förbättrad
lekplats i Madängsholm i och med detta anses besvarad.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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BARNRÄTTSBASERAT BESLUTSUNDERLAG
2017-10-04
Ärendenummer
2017/107

Namn.

Thomas Lindberg
0502-60 60 82
thomas.lindberg@tidaholm.se

Barnrättsutredning
1. Vilka barn berörs av beslutet? (till exempel alla barn 0-18 år i kommunen,
barn i en viss årskurs, barn i ett visst bostadsområde, barn som talar ett visst
modersmål, barn med en funktionsnedsättning, barn med en hälsorisk etc.)
Huvudsakligen barn upp till sju års ålder som är bosatta i eller ofta vistas i
Madängsholm.
2. Icke-diskriminering av barnet (artikel 2). Barn får inte diskrimineras på
någon grund, till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning,
könsidentitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
Hur har vi tagit hänsyn till icke-diskriminering och jämlikhet inför
beslutet?
Någon risk för diskriminering enligt artikel 2 torde inte föreligga
3. Barnets bästa (artikel 3). Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa
komma i främsta rummet. Barnets bästa kan baseras på evidensbaserad
forskning, rådande praxis eller beprövad erfarenhet. Det är inte givet att ett
beslut gynnar det bästa för alla barn, eftersom barn inte är en homogen grupp
utan individer. Ett beslut kan också ha olika konsekvenser för barn på kort och
lång sikt, vilket bör vägas in i beslutet.
Hur har vi tagit hänsyn till barnets bästa inför beslutet? Om vi inte kan
tillgodose (alla eller vissa) barns bästa på grund av till exempel otillräckliga
resurser, vad gör vi för att ändå säkerställa barns rättigheter?
Utifrån de förutsättningar som ekonomiska ramar medger har hänsyn tagits till
barnets bästa och dess rättigheter har inte kränkts. Beslutet kan måhända inte
anses tillfyllest för barn i skolåldern. Dessas behov av lekredskap bör dock
kunna anses tillfredsställande tillgodosett under skol- och eventuell
fritidshemstid.
4. Goda levnadsvillkor, trygghet och utveckling (artikel 6, 19, 24, 26, 39
etc.). Barn har rätt till trygga uppväxtvillkor och utveckling av sin fulla potential.
Barn har rätt att skyddas mot våld och övergrepp.
Hur bidrar beslutet till barns utveckling och trygga uppväxtvillkor?

Tekniska nämnden
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En säker och pedagogisk lekplats finns i nuläget för de barn som vistas i
Madängsholm fram till skolåldern.
5. Delaktighet och lättillgänglig information (artikel 12, 13 och 17). Barn
har rätt till inflytande och att få uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem. De
har rätt att ta del av information på ett lättillgängligt sätt.
Hur har barn varit delaktiga inför beslutet? Om barn inte har varit delaktiga,
varför? Kan vi finna andra undersökningar om vad barn har tänkt i liknande
frågor?
Barn har inte varit delaktiga i framtagandet av remissvaret då det inte synts
motiverat utifrån motionens frågeställning och tekniska förvaltningens
utredning.
Vilka åsikter har barn lagt fram?
Ej haft möjlighet.
Har vi tagit hänsyn till barns rätt till lättillgänglig och lättläst
information?
Ej bedömts som motiverat.
6. Annan relevant artikel för beslutet (se lista på nästa sida).
Klicka här för att ange text.
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Lista: Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav artikel 1-42 särskilt berör
arbetet lokalt. Här beskrivs artiklarna kortfattat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ett barn är en person under 18 år.
Barnet har rätt att inte diskrimineras.
Barnets bästa ska komma i främsta rummet.
Myndigheter har ansvar att infria barnets rättigheter.
Barnets föräldrar har huvudansvaret för barnets uppfostran.
Barnet har rätt till utveckling, liv och överlevnad.
Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet.
Barnet har rätt att behålla sin identitet.
Barnet ska inte skiljas från föräldrarna utom när det är för barnets bästa.
Om barnet skiljts från sin familj har det rätt till familjeåterförening.
Barnet ska skyddas mot olovligt bortförande.
Barnet har rätt att få höras, vara delaktig och få sin åsikt beaktad.
Barnet har rätt till yttrandefrihet, att tänka och tycka vad det vill.
Barnet har rätt att tro på vilken gud det vill, eller ingen alls.
Barnet har rätt till föreningsfrihet och mötesfrihet.
Barnet har rätt till sitt privatliv.
Barnet har rätt till lättillgänglig information.
Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.
Staten ska hjälpa föräldrarna.
19. Barnet ska skyddas mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande.
20. Barnet har rätt till alternativ omvårdnad om det inte kan bo med sina föräldrar.
21. Vid adoption har barnet rätt att få sitt bästa beaktat.
22. Ett barn på flykt ska skyddas och få hjälp att hitta sina föräldrar.
23. Ett barn med en funktionsnedsättning har rätt att få delta i samhället på lika
villkor.
24. Barnet har rätt till hälso- och sjukvård och en god hälsa.
25. Staten ska kontinuerligt se till att omhändertagna barn behandlas bra.
26. Barnet har rätt till social trygghet.
27. Barnet har rätt till en skälig levnadsstandard.
28. Barnet har rätt till utbildning.
29. I skolan ska barnet få hjälp att utvecklas och få lära sig om sina rättigheter.
30. Ett barn som tillhör en minoritets- och urbefolkning har rätt till sin kultur, sin
religion och sitt språk.
31. Barnet har rätt till lek, vila, fritid och kultur.
32. Barnet ska skyddas mot ekonomiskt utnyttjande.
33. Barnet ska skyddas mot narkotika.
34. Barnet ska skyddas mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.
35. Barnet ska skyddas mot barnhandel.
36. Barnet ska skyddas mot annat utnyttjande.
37. Barnet ska skyddas mot tortyr, bestraffning och dödsstraff.
38. Barnet ska skyddas i väpnade konflikter och mot att bli soldat.
39. Barnet har rätt till rehabilitering om det utsatts för ett övergrepp.
40. Barnet ska behandlas rättvist om det anklagas eller döms för ett brott.
41. Om det finns bestämmelser som gör mer för barnets rättigheter än
barnkonventionen ska de gälla istället.
42. Myndigheter ska göra barns rättigheter kända bland barn och vuxna.
43-54. Regler om hur de som beslutar i länder ska följa barnkonventionen.
Tekniska nämnden
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Medborgardialog
Ärende: Lekplats Madängsholm
Samhällsföreningen i Madängsholm inbjöds till medborgardialog
angående lekplatsens innehåll och utformning. Samhällsföreningen
ombads i sin tur kalla de företrädare för boende, unga, gamla och
andra som har intresse i lekplatsen och dess utveckling.
Samtliga som var på plats var överens om att lekplatsen är för liten
för de behov som finns med för få lekmöjligheter samt att det bara
finns lekredskap för en åldersgrupp 1-5 år.
Synpunkter samlades in om vad man skulle kunna tänka sig för
lekredskap för att komplettera den nuvarande lekplatsen, och man
kom fram till detta resultat:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Klätternät
Gunglek
Släntrutschkana
Klätterställning
Solskydd
Fler gungor
Solskydd till bänk
En gran
Grillplats

Efter mötet har jag sammanställt dessa synpunkter och gallrat ur de
som är relevanta för den aktuella lekplatsen.

43

Uppföljningsmöte
Inför uppföljningsmötet har vi tagit fram förslag från flera
återförsäljare som de medverkande på mötet fått välja ur. Därefter
togs ett enväldigt beslut enligt nedan:
o
o
o
o
o
o
o

Släntrutsch från kullen
Linbana
Giraffgunga
Lekhus
Femkantig klätteranläggning
Balansgång
Gungbräda

Det beslutades också att de lekaktiviteterna som redan finns på
platsen skall stå kvar.

Kristian Bertilsson
Arbetsledare park
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-21
Ärendenummer
2017/107

Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Komplettering av utförd medborgardialog i
ärende lekplats Madängsholm
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har återremitterat ärendet om lekplats i
Madängsholm för genomförande av en medborgardialog samt att kontrollera
att lekplatsen uppfyller kommunens mål om lekplatser.
Beslutsunderlag
 Medborgardialog, arbetsledare Kristian Bertilsson
 Återremittering och begäran om komplettering av genomförande av en
medborgardialog, mail 2018-06-25, vik kommunsekreterare Karin
Hammerby
 Tekniska nämndens beslut ” Beslut angående fördelning av resterande
medel för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen –
Lekplatser i Tidaholms kommun”, § 78/2018, 2018-06-20
 Tekniska nämndens beslut angående remiss av motion om förbättrad
lekplats i Madängsholm, § 107/2018, 2017-10-19
 Barnrättsutredning, utredningssekreterare Thomas Lindberg, 2017-1004
 Motion om förbättrad lekplats i Madängsholm, Lisbeth Ider (V)
Utredning
Tekniska förvaltningen, parkavdelningen, har genomfört en medborgardialog
tillsammans med Madängsholms samhällsförening och andra med intresse i
lekplatsen och dess utveckling.
Barnrättsbedömning
Barnrättsutredning utförd 2017-10-04,utredningssekreterare Thomas Lindberg
Utredningens slutsatser
Här skrivs utredningens slutsatser.
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
översända komplettering av utförd medborgardialog till kommunfullmäktige för
beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-30

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/184

§ 87 Beslut om delårsrapport 2, 2018
Sammanfattning av ärendet
Tertialrapport 2, 2018 är under utarbetande och kommer att redovisas på
tekniska nämndens sammanträde den 13 september.
Tertialrapporten ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 14 september .
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-30

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/183

§ 88 Beslut angående förslag till bokningsavgift nyplanerade
småhustomter
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av utbyggnad av bostadsområde Rosenberg och ett stort
intresse avseende tomtförvärv har frågan om bokningsavgift åter aktualiserats.
Med erfarenhet av tidigare utbyggnadsområden för villabebyggelse innebär en
avgiftsfri kö en omfattande hantering av sökanden. Utan avgift finns en risk att
även mindre seriösa intressenter uppger intresse.
Dessa måste hanteras på samma sätt som alla sökande. De skall ges
möjlighet när möjlighet till byggnation finns att efter rimlig betänketid tacka ja
eller nej till ett erbjudande. Ett flertal sådana ärenden kan då fördröja
möjligheten till byggnation för mer seriösa intressenter med upp till ett år
beroende på kölängd.
Förutom tidsaspekten är köhanteringen även kostsam administrativt.
För att på något sätt erhålla kostnadstäckning samt få en seriös kö, vilket är
positivt ur fler aspekter exempelvis ett bättre underlag för framtida
exploateringar bör en avgift införas.
De flesta kommuner har idag en administrativ avgift av olika storlek. Den bör
dels motsvara någon del av de administrativa kostnaderna samt få
intressenter att tänka över sin framtida bostadsinvestering.
Förvaltningens förslag är i 2018 års penningvärde en avgift om 500 kr per
bokning. De idag få färdigplanerade villatomter som finns tillgängliga kan dock
förvärvas omedelbart utan bokningsavgift.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till bokningsavgift för småhustomter
Rosenberg, 2018-08-13, teknisk chef Kjell Jonsson
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige att anta förslaget om en tomtköavgift om 500
kr/intresseanmälan för planerade områden.
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget om en tomtköavgift om
500 kr/bokninganmälan för planerade områden.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-13
Ärendenummer
2018/183

Tekniska nämnden

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

Förslag till bokningsavgift för småhustomter Rosenberg
Med anledning av utbyggnad av bostadsområde Rosenberg och ett stort
intresse avseende tomtförvärv har frågan om tomtköavgift åter aktualiserats.
Beslutsunderlag
Här skrivs vilka beslutsunderlag som varit underlag för ärendet. Detta återges
automatiskt i protokollet.
Utredning
Med erfarenhet av tidigare utbyggnadsområden för villabebyggelse innebär en
avgiftsfri kö en omfattande hantering av sökanden. Utan avgift finns en risk att
även mindre seriösa intressenter uppger intresse.
Dessa måste hanteras på samma sätt som alla sökande. De skall ges
möjlighet när möjlighet till byggnation finns att efter rimlig betänketid tacka ja
eller nej till ett erbjudande. Ett flertal sådana ärenden kan då fördröja
möjligheten till byggnation för mer seriösa intressenter med upp till ett år
beroende på kölängd.
Förutom tidsaspekten är köhanteringen även kostsam administrativt.
För att på något sätt erhålla kostnadstäckning samt få en seriös kö, vilket är
positivt ur fler aspekter exempelvis ett bättre underlag för framtida
exploateringar bör en avgift införas.
De flesta kommuner har idag en administrativ avgift av olika storlek. Den bör
dels motsvara någon del av de administrativa kostnaderna samt få
intressenter att tänka över sin framtida bostadsinvestering.
Vårt förslag är i 2018 års penningvärde en avgift om 500 kr per
intresseanmälan. De idag få färdigplanerade villatomter som finns tillgängliga
kan dock förvärvas omedelbart utan köavgift.
Barnrättsbedömning
Tomtköavgiftens vara eller inte vara bedöms inte ha bäring vad avser
barnrättskonventionen
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige att anta förslaget om en tomtköavgift om 500
kr/intresseanmälan för planerade områden.

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

2018-08-30

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/134

§ 89 Beslut om yttrande över motion rörande ljusföroreningar
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion om ljusföroreningar
till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-10-30.
Motionens syften är säkert vällovligt men innebär en del kollisioner med andra
intressen såsom säkerhet, trygghet och kostnader.
I vad mån minskning av pollinerande insekter beror av jordbrukets
bekämpningsmedel eller städernas belysning kan nog vara föremål för
forskningsprojekt under många kommande decennier. Här finns stora
ekonomiska intressen med inflytande. Oavsett detta kan man mycket väl
släcka ned belysning nattetid. Ett införande av rörelsedetektorer är både dyrt
och kanske ej fungerar då dessa insekter i vissa fall tänder belysningen ifråga.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Motion ljusföroreningar, 2018-08-14, teknisk chef
Kjell Jonsson
 Motion ställd till kommunfullmäktige angående ljusföroreningar,
2018-04-23
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 62/2018, 2018-05-30
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
återgå till tidigare rutin vad gäller nattbelysning, vilket innebär att endast var
tredje gatlampa är tänd mellan kl 01.00-04.00.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-05-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018/163

§ 62 Beslut om remiss av motion om Ljusföroreningar
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
 Tjänsteskrivelse ” ”Beslut om remiss av motion – Lusföroreningar”,
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-05-22
 Motion om ljusföroreningar
Förslag till beslut
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen om
ljusföroreningar till tekniska nämnden. Yttrandet ska ha inkommit till
kommunstyrelsen senast 2018-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera motionen om
ljusföroreningar till tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen
senast 2018-10-30
Sändlista
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-14
Ärendenummer
2018/134

Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - Motion ljusföroreningar
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion om ljusföroreningar
till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-10-30.
Beslutsunderlag
 Motion ställd till kommunfullmäktige angående ljusföroreningar,
2018-04-23
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 62/2018, 2018-05-30
Utredning
Motionens syften är säkert vällovligt men innebär en del kollisioner med andra
intressen såsom säkerhet, trygghet och kostnader.
I vad mån minskning av pollinerande insekter beror av jordbrukets
bekämpningsmedel eller städernas belysning kan nog vara föremål för
forskningsprojekt under många kommande decennier. Här finns stora
ekonomiska intressen med inflytande. Oavsett detta kan man mycket väl
släcka ned belysning nattetid. Ett införande av rörelsedetektorer är både dyrt
och kanske ej fungerar då dessa insekter i vissa fall tänder belysningen ifråga.
Barnrättsbedömning
Vad avser barnrättsbedömning är nattbelysningen allmängiltig för både vuxna
och unga vuxna, ungdomar.
Utredningens slutsatser
Nattsläckning ja, rörelsedetektorer nej.
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta

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

2018-08-30

Tekniska nämndens arbetsutskott

2017/100

§ 90 Beslut angående komplettering exploateringskostnader
Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen för sydöstra och sydvästra Rosenberg är nu antagen En tidig
exploateringskalkyl har tagits fram för dessa bostadsområden.
Detaljplanen är nyss fastställd och utformning av tomter i detalj kan förändras.
Projektering av gatuutformning, höjder och VA är preliminära och kan justeras.
Kalkylerna (se beslutsunderlag) i detta skede belöper sig till ca 2.1 respektive
7.8 milj. Hänsyn är då ej tagen till upphandlingsvinster samt visst eget
regiarbete vilket kan sänka kostnaderna.
Utbyggnaden kan ske etappvis och förläggas över olika budgetår.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering exploateringskostnader Rosenberg”,
2018-08-14, teknisk chef Kjell Jonsson
 Kalkyl sydöstra
 Kalkyl sydvästra
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås godkänna föreliggande kalkyler för sydvästra och
sydöstra kommande bostadsområden av Rosenberg och översända desamma
till kommunstyrelsen
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämnden föreslås godkänna föreliggande kalkyler för
sydvästra och sydöstra kommande bostadsområden av Rosenberg
och översända desamma till kommunstyrelsen
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-14
Ärendenummer
2017/100

Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - komplettering exploateringskostnader
Rosenberg
Ärendet
Detaljplanen för sydöstra och sydvästra Rosenberg är nu antagen En tidig
exploateringskalkyl har tagits fram för dessa bostadsområden.
Beslutsunderlag
 Kalkyl sydöstra
 Kalkyl sydvästra
Utredning
Detaljplanen är nyss fastställd och utformning av tomter i detalj kan förändras.
Projektering av gatuutformning, -höjder och VA är preliminära och kan
justeras.
Kalkylerna (se beslutsunderlag) i detta skede belöper sig till ca 2.1 respektive
7.8 milj. Hänsyn är då ej tagen till upphandlingsvinster samt visst eget
regiarbete vilket kan sänka kostnaderna.
Utbyggnaden kan ske etappvis och förläggas över olika budgetår.
Barnrättsbedömning
Kalkylpriser för kommande exploatering bedöms ej ha bäring på
barnrättskonventioner
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås godkänna föreliggande kalkyler för sydvästra och
sydöstra kommande bostadsområden av Rosenberg och översända desamma
till kommunstyrelsen

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun | 52283 Tidaholm
Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 | Telefon: 0502- 60 60 00 | Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se
www.tidaholm.se
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2018-08-23

KP

Rosenberg lokalgator Östra

Mängdförteckning, prissatt
Aktivitet/Recept

Mängd

Enhet

Apris

Kostnad

Rosenberg lokalgator Östra
Vegetationsavtagning 40 cm

3163 m2

39.08

123,621

Förstärkningslager 40 cm

3163 m2

68.68

217,247

Bärlager 0-30, 10 cm

3163 m2

32.44

102,609

3163 m2

13.80

43,639

100 AG 16 >2000 m2

3163 m2

44.80

141,702

45 mm ABT 11 >2000 m2

3163 m2

35.70

112,919

Justering före beläggning >1000 m2

3163 m2

17.56

55,541

380 m

326.45

124,050

9 st

9,237.62

83,139

Kabelschakt för belysning

259 m

41.24

10,681

PE 90 PP 200 PP 315

314 m

1,864.94

585,590

PP 400

40 m

1,471.68

58,867

NB rakt genomlopp BTG 1000

10 st

21,814.10

218,141

TB Tegra 600x315 mm

4 st

14,386.40

57,546

Ventil PVC 90

3 st

7,580.72

22,742

BP 1990T rostfritt stål L=1100-1600 Fläns

1 st

24,114.30

24,114

15 st

12,151.06

182,266

4 st

8,329.30

33,317

Geotextilduk bruksklass 2

>300

Rak Naturgrå 300x1000x90/120
Prisma Eliott 2-32 Remote 4000K Slät kåpa

Servis PEM 32 PVC 110 PVC 110
Dagvattenbrunn 400x160 mm av plast

2,197,732
Totalkostnad:
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2,197,732

2018-08-23

nberg lokalgator Östra

1(1)
Kostnad

123,621
217,247
102,609
43,639
141,702
112,919
55,541
124,050
83,139
10,681
585,590
58,867
218,141
57,546
22,742
24,114
182,266
33,317
2,197,732
2,197,732
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2018-08-23

KP

Rosenberg lokalgatorVästra

Mängdförteckning, prissatt
Aktivitet/Recept

Mängd

Enhet

Apris

Kostnad

Rosenberg lokalgatorVästra
Vegetationsavtagning 40 cm

12627 m2

39.08

493,505

Förstärkningslager 40 cm

12627 m2

68.68

867,273

Bärlager 0-30, 10 cm

12627 m2

32.44

409,626

Geotextilduk bruksklass 2 >300

12627 m2

13.80

174,211

100 AG 16 >2000 m2

12627 m2

44.80

565,690

45 mm ABT 11 >2000 m2

12627 m2

35.70

450,784

Justering före beläggning >1000 m2

12627 m2

17.56

221,724

1490 m

326.45

486,407

41 st

9,237.62

378,742

Kabelschakt för belysning

1000 m

41.24

41,240

PE 90 PP 200 PP 315

1392 m

1,864.94

2,595,991

14 st

21,814.10

305,397

TB Tegra 600x315 mm

6 st

14,386.40

86,318

Ventil PVC 90

4 st

7,580.72

30,323

BP 1990T rostfritt stål L=1100-1600 Fläns

2 st

24,114.30

48,229

Servis PEM 32 PVC 110 PVC 110

50 st

12,151.06

607,553

Dagvattenbrunn 400x160 mm av plast

10 st

8,329.30

83,293

Rak Naturgrå 300x1000x90/120
Prisma Eliott 2-32 Remote 4000K Slät kåpa

NB rakt genomlopp BTG 1000

7,846,306
Totalkostnad:
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7,846,306

2018-08-23

nberg lokalgatorVästra

1(1)
Kostnad

493,505
867,273
409,626
174,211
565,690
450,784
221,724
486,407
378,742
41,240
2,595,991
305,397
86,318
30,323
48,229
607,553
83,293
7,846,306
7,846,306
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-08-30

Tekniska nämndens arbetsutskott

2018/195

§ 91 Beslut angående upphandling anläggande av gång- och
cykelväg Stallängsvägen
Sammanfattning av ärendet
I samband utbyggnad Rosenbergsområdet är säkra gång- och cykelvägar till
detta område samt även Tidavallen, ishall och tennishall högt prioriterat.
Anbud för byggande av GC-stråket ifråga har inhämtats varvid två anbud
inkommit. Ett av de presenterade anbuden inryms i den av fullmäktige
beslutade budgeten tillsammans med Trafikverkets bidragsdel.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Upphandling anläggande av gång- och cykelväg
Stallängsvägen”, 2018-08-22, teknisk chef Kjell Jonsson
 Anbudsöppningsprotokoll
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås anta lägsta anbud enligt redovisat
anbudsöppningsprotokoll
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att anta
lägsta anbud enligt redovisat anbudsöppningsprotokoll.
Sändlista
Tekniska nämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-22
Ärendenummer
2018/195

Tekniska nämnden

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

Tjänsteskrivelse - upphandling anläggande av gång- och cykelväg
Stallängsvägen
Ärendet
I samband utbyggnad Rosenbergsområdet är säkra gång- och cykelvägar till
detta område samt även Tidavallen, ishall och tennishall högt prioriterat.
Beslutsunderlag
 Anbudsöppningsprotokoll
Utredning
Anbud för byggande av GC-stråket ifråga har inhämtats varvid två anbud
inkommit. Ett av de presenterade anbuden inryms i den av fullmäktige
beslutade budgeten tillsammans med Trafikverkets bidragsdel.
Barnrättsbedömning
Barnrättsbedömningar har utförts i samband med framtagande av detaljplaner
för utbyggnaden i fråga där man bland annat krav på förstärkta och säkrare
gång- och cykelvägsstråk har framförts.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås anta lägsta anbud enligt redovisat
anbudsöppningsprotokoll

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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From:
Marcus Boström
Sent:
23 Aug 2018 14:14:36 +0200
To:
Siv Strand
Subject:
Ritningar Stallängsvägen
Attachments:
M16_1_2.pdf, M16_1_3.pdf, M16_1_4.pdf, M16_1_5.pdf, M16_1_6.pdf,
Ritningsförteckning_Stallängsvägen_GC-bana.docx, Typritning Övergångställe.pdf, M 001.pdf,
M16_1_1.pdf
Hej.
Här kommer ritningarna som du efterfrågade.

Med vänlig hälsning
Marcus Boström
Gatuingenjör
0502-60 62 09
-----------------------------------------Tidaholms kommun
vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm
www.tidaholm.se
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OCH STÄRKT BELYSNING

MED STÄRKT BELYSNING
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OPTION 3
2 NYA PARKERINGSPLATSER
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2 REFUGER TAS BORT. ÖVERGÅNGSSTÄLLEN
FÖRSTÄRKS MED POLLARE OCH STÄRKT BELYSNING
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2018-07-17
Ritningsnummer

Ritningens benämning

Ritningsdatum

Rev.datum

M 001
M16 1:1
M16 1:2
M16 1:3
M16 1:4
M16 1:5
M16 1:6

Stallängsvägen GC-väg, Översikt
Stallängsvägen GC-väg, del 1
Stallängsvägen GC-väg, del 2
Stallängsvägen GC-väg, del 3
Stallängsvägen GC-väg, del 4
Stallängsvägen GC-väg, del 5
Stallängsvägen GC-väg, del 6
Typritning övergångsställe

2017-09-28
2017-09-28
2017-09-28
2017-09-28
2017-09-28
2017-09-28
2010-08-04

2018-07-17
2018-07-17
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2018-07-17
2018-07-18

2018-07-17
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Övergångställesskylt
KB10

Kontrasterande rad, vita kupolplattor
plattor
Justerad kantsten

KG0-10

Max 5%

Granitkantsten

KB6 -10

Max 5%

Betongkantsten

Max 5%

KB4

Kantsten Betong, 6 cm visning (Överfartsstöd T)

0,9-1,5m *
* Bredd vid nollvisning, minst 0,9meter max 1,5meter.

KG6

KB6

Kantsten Granit, 6 cm visning

KB4-10 Kantsten Betong, avlsut till T 6-10 cm visning

Max 5%

1,05-1,4m

KB10

KB6-10

KG4-6

KG
0-1
0

KG6

min 1,0m

KG 6-1 0

0,9-1,5m * 1,05-1,4m

Sektion kantstenslinje
Skala 1:30

+0,06

+0,00
c a 1,5

0,9-1,5*

1,05-1,4

c a 0,5
Stadshuset 522 83 TIDAHOLM
Tel: 0502-60 60 95
Fax: 0502-60 60 80

2,0-3,0

Plankoordinater angivna i SWEREF 99 13 30. Höjdsystem: Tidaholms lokala

TIDAHOLMS KOMMUN

Tillgänglighetsanpassat övergångställe
Typritning
Skala
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1:100, 1:30

Datum

2010-08-04
2010-08-04
rev. 2018-07-18

Ritad av

MG rev. EA
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FLYTT AV GRANIT KANTSTEN
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