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2017/5

§ 65 Anmälningsärenden
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen:
Beslut om uppföljning av nämndernas interna kontrollplaner samt uppföljning
av nämndernas interna kontroll – Kommunstyrelsen beslutat att lägga
uppföljningsrapporten gällande nämndernas interna kontrollplaner samt
uppföljning av den interna kontrollen till handlingarna.
Kommunfullmäktige
2017/75
Slutredovisning av investeringsprojekt - Förskolan Blåsippan, rivning
Kungsbroskolan och ombyggnad kväverening VA-verket. Kommunfullmäktige
beslutat lägga tekniska nämndens slutredovisning av investeringsprojekten till
handlingarna.
2017/119
Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder för år 2016 –
Kommunfullmäktige beslutat att bevilja tekniska nämnden ansvarsfrihet för år
2016.
Tekniska kontoret
Inkomna Åsikter från webben, tiden 2017-01-04 – 2017-05-08
Förslag till beslut
- Anmälningsärendet läggs med kännedom till handlingarna.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar lägga anmälningsärendena med
kännedom till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 66 Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas
enligt särskild pärm på sammanträdet.
Nr
18
19
20

21
22

Ärende
Personalärende
Nytt ID Drift 2109
Beviljade parkeringstillstånd
för rörelsehindrade nr 17012,
förlängda nr 17011-17015
Ett avslag dnr 2017.03
Beviljat uppehåll i
sophämtning och slamtömning
Beviljat delat sopkärl

Beslutsdatum
2017-05-12
2017-05-11

Ansvarig
Tekn chef
Tekn chef
Assistent

1700530

Assistent

170530

Assistent

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 67 Information
Sammanfattning av ärendet
Tekniske chefen informerar om följande
- Markförhandlingar har förts angående utbyte va-ledningar mellan
Madängsholm – Tidaholm. Arbetet pågår.
- Utbildningsdag ”Förenkla helt enkelt” har hållits.
- Ett första projekteringsmöte gällande ny skola Rosenberg har hållits.
- Kontoret har varit på studiebesök på nybyggd skola i Skara

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/63

§ 68 Beslut angående intresseanmälan för köp av mark del av
Karstorp 3:1
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har till tekniska nämnden översänt en förfrågan från
Anna-Lena och Torgny Hedlund om att få förvärva del av Karstorp 3:1.
Yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2017-06-30.
Området ifråga är en del av ett idag större jordbruksarrende i kommunal ägo
bestående av jordbruksmark, ängsmark och betesmark. Den aktuella
fastigheten är en del av ett större kommunalt ägt område nordväst om tätorten
mellan Kobonäsvägen och Tidan.
Området innehåller även Tidaholms kommuns reningsverks biodammar och
våtmarker för efterpolering av renat avloppsvatten. Även en anläggning för
behandling av slam i en vassdammsanläggning finns i området.
Våtmarkerna har även skapat en betydande fågellokal.
Ur dessa aspekter och närheten till tätorten kan det vara av värde med ett
fortsatt kommunalt ägande. Förvaltningen och nämnden har vid tidigare
behandling av liknande frågor bedömt att arrendeavtal är bättre lösning.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut, 2017-06-01 § 55
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående förvärv del av
Karstorp 3:1”, teknisk chef Kjell Jonsson, 2017-06-08
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut, 2017-06-01 § 55
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående ärende förvärv av
del av Karstorp 3:1, kommunsekreterare Sofie Thorsell
 Intresseanmälan för köp av mark del av Karstorp 3:1
Förslag till beslut
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att inte
sälja den aktuella marken utan förorda arrendeavtal som en bättre
lösning.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/100

§ 69 Beslut angående exploatering och utbyggnad av
Rosenbergsområdet
Sammanfattning av ärendet
I Rosenberg/Bälteberga planeras för F-6 skola, förskola, idrottshallar samt
villa- och bostadsutbyggnad. För att tillgängliggöra området krävs utbyggnad
av infrastruktur i form av gator, gång- och cykelvägar, VA etc.
I samband med utredning och förslag om placering av ny skola och
kringliggande infrastruktur under 2016 tog tekniska nämnden beslut,
TN 2016-09-15, 2015/254 § 118. ”Medel för exploatering och byggande med
start under 2017 anslås för gatu- och va-utbyggnad med 10 miljoner under
2017-2018.”
Under pågående projekterings- och detaljplanearbete 2017 finns nu förslag
som ligger till grund för att kunna påbörja upphandling och byggande av
matarled fram genom området. Denna bör färdigställas under höst/vinter
2017-2018 för erforderlig avverkning och markberedning inför byggstart
våren-sommar 2018.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2017-06-01 § 56
 Tjänsteskrivelse ”Anläggande av gator Rosenbergsområdet”, teknisk
chef Kjell Jonsson, 2017-05-22
 Tekniska nämndens beslut 2016-09-15 § 118
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att hos kommunstyrelsen begära medel om 10 miljoner kronor för
exploatering, gatu- och va-utbyggnad, under åren 2017-2019 för
Rosenberg/Bälteberga.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära medel
om 10 miljoner kronor för exploatering, gatu- och va-utbyggnad, under
åren 2017-2019 för Rosenberg/Bälteberga.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign
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2017/114

§ 70 Beslut gällande klagomål över stora träd längs Södra
Rinvägen
Sammanfattning av ärendet
Ett större antal invånare har hört av sig till förvaltningen med anledning av träd
som växer i anslutning till Södra Ringvägen i höjd med gamla
ålderdomshemmet. Träden har blivit så stora att de skuggar bostäder bredvid
samt släpper sav eller liknade från bladen som fastnar på bilar som parkeras
under eller på fönster i fastigheterna bredvid.
Träden utgör en allé och är biotopskyddade. Förutsättningar att ta ned dem
torde därför saknas.
Trädet behöver åtgärdas, dels för att undvika de problem som allmänheten
hört av sig kring men även för att minska risker för minska riskerna för att
grenar faller ned och trädet därigenom skadas och riskerar att självdö. Träden
behöver därför beskäras/hamlas.
Beslutsunderlag
 Inkomna synpunkter i DF Respons
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att träden utmed
Södra Ringvägen mellan Marbogatan och Näbbåsvägen beskärs.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att träden utmed Södra Ringvägen mellan
Marbogatan och Näbbåsvägen beskärs.
Sändlista
Kristian Bertilsson

Ordförandes sign
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2017/113

§ 71 Beslut gällande månadsrapport tekniska förvaltningen maj
2017
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk månadsrapport maj 2017 har upprättats och redovisas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport maj 2017”, förvaltningsekonom Gaby
Macherius-Kiessig, 2017-06-02
 Ekonomirapport
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta godkänna upprättad
månadsrapport maj 2017 och översända densamma till
kommunstyrelsen.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar godkänna upprättad månadsrapport maj
2017 och översänder densamma till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/117

§ 72 Beslut angående tillfälliga farthinder på Villagatan
Sammanfattning av ärendet
Boende på Villagatan har vid flera tillfället påpekat att trafiksituationen på
Villagatan upplevs farlig. På grund av att gatan haft begränsad framkomlighet
på grund av ej asfalterade fiberschakter har trafikmätning inte kunnat utföras i
området. Resultat från mätning genomförd efter asfaltsåterställningen är nu
utförd och har sammanställts.
Villagatan är väldigt bred och är utpekad för ombyggnation i cykelplanen. När
denna åtgärd genomförts förväntas hastigheten sänkas, i och med att en
smalare gatubredd inbjuder till lägre hastighet.
Om trafikmätningen för nuläget visar på höga hastigheter i kombination med
en större trafikvolym bör en tillfällig åtgärd genomföras. Ett förslag på en
tillfällig åtgärd är samma typ av farthinder som idag står uppställda på
Trädgårdsgatan.
Den utförda trafikmätningen visar på ca 1750 fordon per dygn med en
medelhastighet på 36 km/h. 85% kör långsammare än 46 km/h.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tillfälliga farthinder Villagatan”, gatuingenjör Ofelia
Kullerstedt, 2017-06-08
 Synpunkter i DF Respons
Förslag till beslut
- Förslag 1: Tekniska nämnden beslutar att köpa in och placera ut
farthinder av samma typ som idag står på Trädgårdsgatan som en
tillfällig åtgärd.
-

Förslag 2: Tekniska nämnden beslutar att inte genomföra någon
tillfällig åtgärd då uppmätt hastighet inte motiverar att farthinder
placeras ut.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar, enligt förslag 1, att köpa in och placera ut
farthinder av samma typ som idag står på Trädgårdsgatan som en
tillfällig åtgärd.
Sändlista
Ofelia Kullerstedt

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2016/215

§ 73 Beslut angående fordonstrafik förbjuden nattetid på grund av
buskörning Västra Drottningvägen
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden gav i slutet av 2016 förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förslag till trafikreglering med skyltning på Västra Drottningvägen. Orsaken är
att boende i området upplever buskörning nattetid som mycket störande och
önskar åtgärder. En trafikföreskrift om motorfordonstrafik förbjuden nattetid
ger polisen verktyg att ta tag i problemet.
Kommunpolisen har fått lämna synpunkter på förslaget till trafikföreskrift och
lämnade nedanstående svar:
Jag har läst igenom förslaget och tycker det ser bra ut. Detta ger polisen helt
andra verktyg att kunna bötfälla och beivra den sk buskörningen. Vi har
exempel på liknande lösningar i Falköping som fungerar bra.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Fordonstrafik förbjuden nattetid Västra Drottningvägen”, gatuingenjör Ofelia Kullerstedt, 2017-06-08
 §171 Beslut gällande trafikföreskrift på grund av buskörning Västra
Drottningvägen
 Förslag till lokal trafikföreskrift 2016:52 Fordonstrafik förbjuden Västra
Drottningvägen
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift om
motorfordonstrafik förbjuden mellan kl. 24-05 på del av Västra
Drottningvägen och Villagatan, under förutsättning av
polismyndighetens godkännande
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift om
motorfordonstrafik förbjuden mellan kl. 24-05 på del av Västra
Drottningvägen och Villagatan, under förutsättning av
polismyndighetens godkännande.
Sändlista
Ofelia Kullerstedt

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/118

§ 74 Information angående småhustomter i Kungslena och
Ekedalen
Sammanfattning av ärendet
På tekniska nämndens arbetsutskott ställdes fråga angående småhustomter i
Ekedalen och Kungslena.
Informeras om att miljö- och byggnadsnämnden har uppdrag från
kommunfullmäktige om att upprätta detaljplan i Ekedalen samt att miljö- och
byggnadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att upprätta planprogram
för del av Kungslena 29:1.

Ordförandes sign
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Justerandes sign
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§ 75 Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden informerar om att han får ta emot många klagomål över hålor på
kommunens gator i centrum.
Tekniska kontoret tar till sig detta och ska titta på om man kan ta fram en bra
rutin. Informeras även om att allmänheten via ett nytt system (DF Respons) på
kommunens hemsida kan rapportera synpunkter och fel. Där finns även en
karta som man kan märka ut felet. Det går också bra att meddela per telefon.
Mikael Hallin meddelar att han fått till sig att tegelväggar på Hellidshemmet
upplevs som mörka och dystra och undrar om dessa kan åtgärdas på något
sätt.
Frågan tas med till fastighetsförvaltaren på tekniska kontoret.
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