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2017/5

§ 76 Anmälningsärenden
Sammanfattning av ärendet
Inkomna skrivelser och beslut till tekniska nämnden vilka ej föranleder
särskilda beslut.
Kommunfullmäktige
TN 2017/129
Beslut om sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden.
TN 2017/147
Kommunfullmäktige har beslutat att välja Michelle Hjerp Holmén (S) som
ersättare i tekniska nämnden för perioden 2017-06-26-2018-12-31 (ersättare
efter Ann Österberg).
TN 2017/146
Kommunfullmäktige beslutat om strategisk plan och budget 2018-2020.
Kommunstyrelsen
TN 2017/26
Kommunstyrelsen har beslutat att inte sälja Montören 9.
TN 2017/127
Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en förstudie avseende
ombyggnad, anpassning och renovering av stadshuset samt del av
fastigheten Midgård.
Anta kommunledningsförvaltningens förslag till direktiv för förstudie angående
ombyggnad, anpassning och renovering av stadshus. Direktivet ska
kompletteras med en mening som anger att dialog kring Midgårds fastighet
särskilt ska föras med omvårdnadsförvaltningen.
Anslå 100 000 kr för förstudien och finansiering sker ur medel för
investeringsreserv 2017.
TN 2017/126
Kommunstyrelsen har beslutat att införa internhyror för Tidaholms kommuns
verksamheter från och med budgetåret 2018 i enlighet med föreslagna
riktlinjer.
Att en preliminär kommunbidragsväxling från och med budgetåret 2018 sker
enligt sammanställning innebärande att verksamhetsnämnderna tillförs ett
kommunbidrag på 69.978,1 tkr, tekniska nämnden ett avdrag på 40.330,1 tkr
samt finansförvaltningen ett avdrag på 29.648 tkr. Samt att omräkning
kommer att genomföras hösten 2017 för ändrad metod beräkning
avskrivningar (komponentavskrivning).
Att administrationen av internhyror handläggs av tekniska förvaltningen samt
att en resultatenhet under tekniska nämnden tillskapas benämnd
Internhyresenhet.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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TN 2017/38
Kommunstyrelsen har beslutat att inte ansöka om medlemskap i
Avfallshantering Östra Skaraborg.
TN 2017/129
Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
år 2018.
TN 2017/128
Kommunstyrelsen har beslutat att revidera riktlinje för intern kontroll i enlighet
med upprättat förslag.
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar lägga anmälningsärenden med kännedom
till handlingarna.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar lägga anmälningsärenden med kännedom
till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 77 Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas
enligt särskild pärm på sammanträdet.
Nr
23

24
25
26
27
28

Ärende
Beviljade parkeringstillstånd
för rörelsehindrade nr 1701617018, 17020-17021 samt ett
Avslag Dnr 2017.04.
Beviljade uppehåll i
sophämtning och slamtömning
samt förlängning
Beviljade delat sopkärl för sophämtning
Ny anställning

Beslutsdatum
2017-08-01

Ansvarig
Assistent

2017-08-01

Assistent

2017-08-01

Assistent

2017-08-07

Tekn chef

Nytt ID för Investeringsprojekt
ID 9002-Projekt 90119
Nytt ID för Investeringsprojekt
ID 9002-Projekt 93062

2017-08-25

Tekn chef

2017-09-06

Tekn chef

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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§ 78 Information från verksamheten
Sammanfattning av ärendet
Tekniske chefen informerar om följande.
-

Transportinfrastruktur för synpunkter
Diskussion hållits tillsammans med kultur- och fritid samt TGS
beträffande placering av idrottshallar mm.
Endast ett par småhustomter till salu kvar.
Seitz meddelat behov av ytterligare ytor på Brukets industriområde.
Presentation av Mats Olsson, anställd som ekonom av
ekonomiavdelningen för tekniska förvaltningen (ny enhet bildats).

Ordförande tackar för informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 79 Information projekt ny skola Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Ki Olofsson och Annelie Alm från barn- och utbildningsförvaltningen samt Kjell
Jonsson informerar om projektet ny skola Rosenbergs fortskridande.
Planskisser över hur skolan kommer att se ut redovisas. Referensgrupper
med lärare, förskolepersonal, vaktmästare, lokalvård, och huvudskyddsombud
är även med i processen.
Informationen har även getts på barn- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen.
Igångsättning av byggnation av skolan planeras till nästa sommar för att stå
klar år 2020.
Ordförande tackar för informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 80 Beslut gällande intresseförfrågan markförvärv
Sammanfattning av ärendet
Tekniska kontoret har inventerat möjligheterna till markförvärv av platser som
är relativt enkla att exploatera och med goda logistiska förutsättningar.
Tidaholm saknar järnväg och bedöms att fortsatt göra så under överskådlig
tid. Det kan således hållas för troligt att merparten av transporter avseende
såväl produkter som människor in och ut ur kommunen sker och kommer att
fortsatt ske genom vägtrafik.
Utifrån de i frågeställningen givna förutsättningarna har två områden bedömts
som relevanta: Acklingakorset och Suntaksrondellen.
Båda ligger utmed riksväg 26 och erbjuder goda pendlingsmöjligheter såväl
från Tidaholms tätort som från de flera av de mindre samhällena i kommunen.
Vidare finns ett väl utbyggt vägnät med relativt god standard till större orter i
området både inom och utom länet.
För båda områdena har markägare kontaktats och flertalet är intresserade av
att antingen sälja till eller byta mark med kommunen.
Kommunen har som mål att bland annat snabbt kunna tillhandahålla
intressenter för näringslivet exploateringsbar mark för att underlätta deras
etableringar i Tidaholm. I nuläget är i stor utsträckning all ledig industrimark
eller motsvarande koncentrerad till Tidaholms tätort.
För att även kunna möta efterfrågan av mark för etablering av verksamheter
som är beroende av en bra infrastruktur och där ett centralt läge snarare kan
verka försvårande, är det därför av strategiskt intresse att kommunen
tillgodoser även detta behov.
Såväl Acklingakorset som Suntaksrondellen bör tillfredsställa dessa behov
varför det förordas att kommunen går vidare i kontakterna med intresserade
markägare med avsikt att få till en uppgörelse.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-08-31 § 60
 Tjänsteskrivelse – markförvärv, 2017-07-20, utredningssekreterare
Thomas Lindberg
 Förfrågningsunderlag till berörda markägare
 Sammanställning av svar
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
rekommendera kommunfullmäktige:

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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-

Att förvärva följande fastigheter som bedöms som strategiskt viktiga ur
ett framtida exploateringsperspektiv:
Delar av fastigheter benämnda A och B enligt bifogad karta invid
Acklingakorset.
Hela eller delar av fastigheter benämnda B, C och D enligt bifogad
karta vid Suntaksrondellen.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige:
-

Att förvärva följande fastigheter som bedöms som strategiskt viktiga ur
ett framtida exploateringsperspektiv:
Delar av fastigheter benämnda A och B enligt bifogad karta invid
Acklingakorset.
Hela eller delar av fastigheter benämnda B, C och D enligt bifogad
karta vid Suntaksrondellen.

Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/39

§ 81 Beslut gällande arrendefråga
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förfrågan om arrende via bland annat inkommet
medborgarförslag får följande redovisning lämnas.
Förslagsställare har erbjudits att närvara på sammanträdet men avböjt på
grund av förhinder men har förtydligat önskemål ytterligare i mail 2017-09-14.
Tidaholms kommun såsom jordägare har den 25 januari 2013 ingått ett
femårigt avtal om jordbruksarrende med arrendator Rasmus Johansson.
Arrendestället utgörs av Ramstorps gård med tillhörande markområden enligt
arrendeavtalet och utgör totalt cirka 75 hektar.
Arrendetiden enligt avtalet löper ut den 14 mars 2018. Jordägaren har den 9
januari 2017 skriftligen sagt upp avtalet för omförhandling. Fråga nu är om det
finns möjlighet att inleda anbudsförfarande för att se om det finns fler
intressenter som vill arrendera marken.
Utredning
Ifrågavarande arrende är att huvudsakligen se som ett så kallat gårdsarrende.
Arrendatorn har dock enligt avtalet möjlighet att i andra hand hyra ut
arrendegårdens bostad efter att ha inhämtat kommunens tillåtelse. Arrendet
utgörs även av ett par mindre fastigheter som är belägna i andra delar av
tätortens ytterkanter.
Arrendeavtal ska formellt ingås på bestämd tid, där fem år utgör den kortaste
tid som medges utan dispens från arrendenämnd.
I arrendeavtalet finns ett undantag från besittningsskydd rörande mark som
utgörs av stadsplanelagt område och som kan komma att behöva tas i
anspråk enligt gällande detaljplan. Undantaget kräver dispens vilket medgivits
av arrendenämnden.
Förutom detta undantag som berör en del av arrendejorden finns inget som
tyder på att vare sig jordägaren eller arrendatorn vid undertecknandet haft
annan avsikt än att avtalet ska fortgå även efter utgången av femårsperioden.
Det har heller inte framkommit uppgifter om att arrendatorn har för avsikt att
avbryta arrendet i samband med att detta löper ut 2018.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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I jordabalkens tvingande bestämmelser finns redogjort för när arrendatorn har
förverkat sin arrenderätt. Det kan exempelvis röra sig om att denne inte
betalar arrendeavgiften eller vanvårdar arrendestället. Det finns inget rörande
Ramstorp som tyder på att något sådant förhållande överhuvudtaget skulle
vara för handen. Jordägaren har heller inte sagt upp arrendeavtalet på grund
av detta utan istället på grund av omförhandling.
Allmänt gäller att säger jordägaren upp avtalet har arrendator som huvudregel
besittningsskydd. Det innebär en möjlighet för arrendatorn att få fortsätta
arrendera arrendestället trots att jordägaren eventuellt skulle motsätta sig
detta.
Av jordabalken framgår i vilka situationer arrendatorns besittningsskydd kan
brytas. Av intresse i detta sammanhang är (JB 9 kap. 8 §):
 Jordägaren har för avsikt att själv bruka arrendestället
 Jordägaren vill använda arrendestället i enlighet med detaljplan
 Arrendestället ska användas till annat ändamål än jordbruk och det inte
är oskäligt att arrendeförhållandet upphör
Ingen av dessa förutsättningar är för handen varför arrendatorn vid eventuell
tvist kan med framgång hävda att han har besittningsskydd rörande
jordbruksarrendet.
Det kan konstateras att det utan arrendatorns medgivande torde helt saknas
legal möjlighet att avsluta arrendeavtalet för att istället lägga ut det på anbud.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-08-31 § 61
 Tjänsteskrivelse ”Arrendators besittningsskydd rörande jordbruksarrende för Ramstorp 4:1 m fl, 2017-07-18, utredningssekreterare
Thomas Lindberg
 Avtal om jordbruksarrende mellan Tidaholms kommun och Rasmus
Johansson, 25 januari 2013
 Protokoll från Arrendenämnden i Jönköping, 20 februari 2013
 Uppsägning av avtal om jordbruksarrende, 3 februari 2017
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå tekniska nämnden
att besluta att inte inleda ett anbudförfarande rörande jordbruksarrende
för Ramstorp 4:1 med flera.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att inte inleda ett anbudsförfarande
rörande jordbruksarrende för Ramstorp 4:1 med flera.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Sändlista
Camilla Enbom och Patrik Karlsson
Tekniska kontoret

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/28

§ 82 Beslut om kompletterande förstudie nytt LSS-boende
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tidigare fått i uppdrag av kommunstyrelsen att
utreda för- och nackdelar med att bygga och driva ett nytt LSS-boende i egen
regi jämfört med att låta en extern byggherre uppföra och underhålla
detsamma.
Tekniska nämnden fattade den 20 april 2017 beslut med innebörd att föreslå
kommunstyrelsen att besluta att iordningsställa förfrågningsunderlag för
upphandling av lokal avseende hyresavtal för LSS-boende, (§ 47/2017).
Kommunledningsförvaltningen har därefter bedömt att förslaget från tekniska
nämnden inte är en förstudie i enlighet med de direktiv som kommunstyrelsen
angav. Ärendet har därför återsänts till tekniska nämnden för komplettering i
enlighet med dessa.
I beslutet från april månad avstod tekniska nämnden att förorda något av
alternativen med att bygga i egen regi kontra att överlåta detta till en extern
aktör. Bakgrunden var att det saknades möjlighet att göra en rimlig ekonomisk
uppskattning av vilket som är mest fördelaktigt för kommunen.
Av direktiven till förstudien framgår emellertid att tekniska nämnden ska
förorda ett av alternativen. För att åstadkomma ett underlag att ta ställning till
bör därför först utredas:



Finns det ett intresse från en extern byggherre att köpa mark på
kommunen för att på denna bygga och driva en fastighet med LSSboende och kommunen som hyresgäst?
Om intresse finns, vad skulle det innebära för årshyra för kommunen
vid tecknande av ett längre hyresavtal?

Det som framkommer i denna del av förstudien bör sedan jämföras med
kostnaden att bygga och driva byggnaden i traditionell kommunal regi.
Tekniska nämnden bör i enlighet med kommunstyrelsens direktiv uppdra åt
extern aktör att utifrån tekniska förvaltningens uppdrag utforma prospekt och
förfrågningsunderlag för att genomföra ett anbudsförfarande rörande
nybyggnation och drift av fastighet för LSS-boende.
Resultatet av anbudsförfarandet får sedan återkopplas till förvaltning och
nämnd för utvärdering och bedömning om byggnation i extern regi ska
förordas.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-08-31 § 62
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Tjänsteskrivelse ”Kompletterande förstudie”, 2017-08-23, utredningssekreterare Thomas Lindberg.
 Kommunstyrelsen beslut § 27/2017 ”Beslut om direktiv för förstudie
angående nytt LSS-boende”
 Tekniska nämndens beslut § 47/2017 ”Beslut gällande förstudie
angående nytt LSS-boende”
 Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen från 10 maj 2017,
ärendenummer 2016/2015 ”Begäran om komplettering”
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att uppdra åt förvaltningen att genomföra anbudsförfarande gällande
nybyggnation och drift av fastighet för LSS-boende i enlighet med
kommunstyrelsens direktiv.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra
anbudsförfarande gällande nybyggnation och drift av fastighet för LSSboende i enlighet med kommunstyrelsens direktiv.
Sändlista
Tekniska kontoret

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2016/241

§ 83 Beslut angående kameraövervakning
Sammanfattning av ärendet
Förslag till teknisk lösning och kostnadsbild för kameraövervakning på
offentliga platser såsom Gamla torget, Godsmagasinet, Rudbecksgymnasiet
med flera samt en sammanställning av kostnader har framtagits.
Detta förslag som är framtaget tillsammans med leverantören, visar hur ett
kamerasystem kan utformas för att möta Tidaholms kommun och
Kommunsamordningscentralens önskemål/krav gällande kameraövervakning i
offentliga miljöer.
För att kunna installera kamerautrustning behövs initialt en driftdator med
serverprogramvara. Driftdatorn ska sedan kopplas upp till
kommunsamordningscentralen. Härifrån övervakas bilderna och man fattar
beslut om vilken åtgärd som ska vidtas.
Kostnad för dator är ca 5000 kr och programvaran är en engångskostnad om
7000 kr. Installationen bedöms kosta ca 3000 kr. Uppgraderingsavtal till
programvaran kostar sedan 1000 kr/år.
Initialkostnaden för driftdator med programvara är alltså ca 15 000 kr och
det tillkommer en avtalskostnad om 1000 kr/år.
Varje objekt (en kamera) som man önskar övervaka kostar sedan ca 40 000 kr
inklusive driftsättning, exklusive kabeldragning och eventuell tilläggsutrustning
som till exempel en högtalare.
En årskostnad på ca 280.-/år och kamera tillkommer för uppgraderingsavtal.
Kostnad per kameraobjekt är ca 40 000 kr plus kablage samt en
avtalskostnad om 280 kr/år.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-08-31 § 63
 Tjänsteskrivelse Kameraövervakning, 2017-08-11, fastighetsförvaltare
Johan Claesson
 Tekniska nämndens beslut 2016-01-19 § 6
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att medel ansöks hos kommunstyrelsen för uppförande samt drift av
kameraövervakning.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att medel ansöks hos kommunstyrelsen
för uppförande samt drift av kameraövervakning.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign
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2017/165

§ 84 Beslut angående byte värmekälla Valstad skola
Sammanfattning av ärendet
Ett utbyte av flispannan i Valstads skola bör göras
.
Uppvärmningsanläggning, Valstads skola
Dagsläge
Dagens uppvärmningsanläggning består i huvudsak av en flispanna som togs
i drift under 2008. Som back-up till flispannan finns även en oljepanna som är
installerad kring år 1996.
Oljepannan behövs som komplement vid planerade och akuta driftsstopp i
flispannan. Oljepannan körs även vår och höst, då flispannan har för låg
verkningsgrad.
Kostnader
Den årliga kostnaden för uppvärmningen är ca 235 000kr, varav 150 000kr är
fastbränsle och 85 000kr är eldningsolja. Årlig kostnad för sotare uppgår till
ca 5 000kr. Årsavtal för service av pannan uppgår till ca 10 000kr exklusive
material. Totalt cirka 250 000kr/år.
Nackdelar i driften
Fliseldning har visat sig vara personalkrävande, drift och skötsel av
anläggningen uppgår till ca 1,5-2 timmar/dag. Till detta kommer utryckningar
för beredskapspersonal på grund av akuta driftstopp. Att anläggningen är
förlagd utanför tätorten har visat sig vara olyckligt, på grund av osäkerheten i
driften för denna typ av anläggningar.
Föreliggande reparations och underhållsbehov
Underhållsbehov föreligger på anläggningen, då det finns många mekaniska
komponenter såsom transportskruvar för flis och aska, flismatning,
rökgasfläktar, frekvensomformare med mera. Anläggningen har uppnått den
ålder då många rörliga komponenter börjar bli slitna och behöver bytas ut.
Detta innebär att driftskostnaden för anläggningen kommer att öka. Även
oljepannan, som är installerad 1996 kommer på sikt att behöva förnyas.
Föreliggande investeringsbehov och behov på sikt:
Byte av oljepannan
75 000kr
Byte av skruvar med mera, slitagedelar 40 000kr
TOTALT
115 000kr
Alternativt uppvärmningssystem
För att förbättra driftsekonomin och minska personalkostnaden bör
anläggningen bytas ut, lämpligen mot en värmepump. Dessa kräver minimal
skötsel och är ett bra miljöval på grund av sin låga energianvändning. Av
samma orsak är driftskostnaden låg.
Erfarenheten är att värmepumpar sällan har driftsstörningar. Till exempel har
värmepumparna på Hellidens förskola, LSS-boendet i Stallängsskogen och på
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Ekedalens skola hittills inte haft några driftstopp som orsakat jourutryckningar.
Värmepumpsanläggningarna behöver heller inte sotas eller besiktigas varje
år.
Bedömd kostnad för installation av värmepump.
Installation av värmepump
1 300 000kr
Utökad elinstallation
100 000kr
Rivning, oförutsett
100 000kr
TOTALT
1 500 000kr
Ekonomisk kalkyl
Energibehov, uppvärmning: 150 kWh/m2, år x 1800m2 => 270 000 kWh/år.
Energikostnad med värmepump, cop 3,0 och 1 kr/kWh => 270 000/3 X 1
=90 000 kr
Alltså skulle värmepumpen ge en kostnadsbesparing på energisidan med
235 000 – 90 000 = 145 000:-/år. Lägg därtill besparing på service, sotare
och beredskapsutryckningar om ca 30 000 kr blir årsbesparingen ca 175 000
kr/år.
Dagens uppvärmningsanläggning med fliseldning och oljepanna står inför
investeringar för att upprätthålla driftssäkerheten. Anläggningen är inte optimal
då fastbränsleanläggningar är krävande ur driftssynpunkt. Därför vore det mer
fördelaktigt att i stället för att investera i reparationer, byta hela anläggningen
mot en värmepump. Värmepumpen beräknas bli billigare i drift, kräva mindre
bemanning samt orsaka mindre driftsstopp.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens förslag till beslut, 2017-08-31 § 64
 Tjänsteskrivelse ”Byte värmekälla Valstad skola, 2017-08-11,
fastighetsförvaltare Johan Claesson
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att medel ur planerat fastighetsunderhåll används för utbyte av
flisanläggningen till en värmepump.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att medel ur planerat fastighetsunderhåll
används för utbyte av flisanläggningen till en värmepump.
Sändlista
Fastighetsförvaltare
Ekonom

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/167

§ 85 Beslut angående tertialrapport 2, 2017
Sammanfattning av ärendet
Förslag till tertialrapport 2, 2017 för tekniska nämnden har upprättats.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens förslag till beslut, 2017-08-31 § 65
 Tertialrapport 2, 2017
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna bilagda tertialrapport
2, 2017 och överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att godkänna bilagda tertialrapport 2, 2017
och överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/173

§ 86 Redovisning av pågående investeringsprojekt
Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk status för pågående investeringsprojekt redovisas.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut, 2017-08-31 § 66
 Tjänsteskrivelse ”Redovisning av pågående investeringsprojekt”,
teknisk chef Kjell Jonsson
 Pågående investeringsprojekt 2017
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden
godkänna föreliggande redovisning och överlämna densamma till
kommunstyrelsen.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar godkänna föreliggande redovisning och
överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/42

§ 87 Beslut angående projekt gc-vägar 2018
Sammanfattning av ärendet
Tekniska kontoret har på uppdrag av tekniska nämnden ansökt om statlig
medfinansiering för två projekt med planerad utbyggnad 2018. Båda projekten
har beviljats medfinansiering av Trafikverket. Den totala kostnaden för
kommunen beräknas uppgå till 1 375 000 kr för dessa projekt. Detta överstiger
den budget som finns för cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder enligt program,
vilken uppgår till 1 miljon kr.
Två projekt har beviljats medfinansiering av Trafikverket för år 2018. Projekten
gäller utbyggnad av gång- och cykelbana längs Stallängsvägen respektive
Villagatan. Utbyggnaden av gång- och cykelbana på Stallängsvägen, mellan
Södra Ringvägen och von Essens plats, har beviljats medfinansiering genom
stadsmiljöavtal. Utbyggnaden på Villagatan har istället beviljats statlig
medfinansiering för trafiksäkerhets, miljö- och cykelåtgärder.
Utbyggnaden av GC-bana på Stallängsvägen blir en viktig länk mellan
centrum och den planerade skolan och bostadsområdet i Södra Rosenberg.
Cyklister tvingas idag ut på vägbanan på Stallängsvägen som är en av
stadens mest trafikerade gator. Utbyggnad av GC-bana förväntas därför
förbättra trafiksäkerheten, uppmuntra till hållbart resande och minska behovet
av personbilstransporter till det nya området.
Som motprestation kräver Trafikverket att kommunen åtar sig att anlägga två
ytterligare GC-banor senast 2018. Del av Trädgårdsgatan ska breddas till GCväg och en ny GC-väg ska anläggas över Kungsbroområdet. Utöver detta åtar
sig kommunen anta detaljplanen för den första etappen av bostadsområdet
Södra Rosenberg samt höja felparkeringsavgifterna senast 2018.
Kostnaden för utbyggnaden längs Stallängsvägen beräknas till 2 000 000 kr,
varav 50% bekostas av kommunen.
Villagatan utgör en viktig länk mellan bostadsområden, resecentrum och
idrottsanläggningar där många barn och ungdomar rör sig. Gatans bredd och
en längre raksträcka inbjuder dessutom till högre hastigheter. För att öka
trafiksäkerheten och förbättra framkomlighet är det därför av vikt att en gångoch cykelbana anläggs. För att uppmuntra till hållbart resande är det även
viktigt att det finns GC-banor som ansluter till resecentrum.
Förutom att kommunen har beviljats medfinansiering för utbyggnad 2018 så är
en ombyggnation av Villagatan även motiverad på grund av de arbeten som
utförs på gatan på grund av den pågående byggnationen av kvarter Järnskog.
Den beräknade kostnaden är 750 000 kr, varav 50% bekostas av kommunen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kostnaden för utbyggnationen av båda projekten som beviljats
medfinansiering överstiger den budget som finns för cykel- och
trafiksäkerhetsåtgärder enligt program.
Utbyggnad av gång- och cykelväg på Stallängsvägen är nödvändigt i
samband med nybyggnationen i Södra Rosenberg. Området behöver anslutas
till det existerande cykelvägnätet och en säker gång- och cykelväg
säkerställas för boende samt besökare av skola och idrottsanläggning.
Även utbyggnationen av GC-väg längs Villagatan är motiverad att utföras
under 2018. Dels beroende på att medfinansiering beviljats för detta år, men
också för att delar av gatan redan idag är uppgrävda på grund av
byggnationen av kvarteret Järnskog.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-08-31 § 67
 Tjänsteskrivelse ”Projekt 2018”, 2017-07-27, gatuingenjör Ofelia
Kullerstedt.
 Barnrättsbedömning, 2017-08-30, gatuingenjör Ofelia Kullerstedt
 Beslut tekniska nämnden 2017-03-23 §29
 Beslut Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer – Tidaholm kommun
(TRV 2017/40452))
 Översiktskarta planerade projekt 2018-2020
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att i första hand begära utökade medel från kommunfullmäktige för att
klara av båda utbyggnationerna, och i andra hand rymma projektet
inom nämndens tillgängliga medel.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att i första hand begära utökade medel
från kommunfullmäktige för att klara av båda utbyggnationerna, och i
andra hand rymma projektet inom nämndens tillgängliga medel.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/159

§ 88 Beslut om ändrade belopp för parkeringsanmärkningar
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommuns belopp för parkeringsanmärkningar antogs år 2007.
Sedan dess har många av de närliggande kommunerna höjt beloppen och
antagit likriktade taxor.
Kommuner inom det gamla Skaraborgsområdet samarbetar inom en rad
trafikfrågor. En fråga som diskuterats är likriktning av felparkeringsavgifterna i
området. En enhetlig avgift jämställer felparkering i kommunerna och
underlättar även för Polismyndigheten vid övervakning av trafiksäkerheten.
Tidaholms kommuns felparkeringsavgifter antogs 2007 och utgörs av tre
nivåer; 300 kr, 400 kr respektive 500 kr för olika typer av förseelser. Beloppen
är fördelade enligt följande:
 300 kronor för överskriden parkeringstid, överträdelse av
parkeringsförbud samt överträdelse av vissa stannande förbud.
 400 kronor för överträdelse av övriga stannandeförbud.
 500 kronor för parkering på handikapp platser utan tillstånd
En revidering av taxan är främst motiverad av att överträdelsens
allvarlighetsgrad bör harmonisera med beloppets storlek. Revideringen är
också nödvändig för att skapa en större differentiering mellan de olika
förseelserna. I förlängningen bör detta avskräcka från felparkering nära
korsningar, övergångsställen eller på gång- och cykelvägar m.m. Detta är
nödvändigt för att kunna upprätthålla trafiksäkerhet och framkomlighet på
centrala gator. Avgifterna anpassas även till en ny blankett för
felparkeringsavgifter enligt trafikförordningen (1998:1276).
Skövde, Tibro, Hjo, Mariestad, Töreboda, Gullspång och Falköping har under
de senaste åren antagit nya taxor för felparkeringsavgifter. Tidaholms
kommun bör anta en taxa med samma uppbyggnad och nivå på
felparkeringsavgifterna.

Det upprättade förslaget till avgifter vid felparkering är grupperat i tre
nivåer. Ju allvarligare överträdelse/förseelse desto högre
felparkeringsavgift.
Överträdelser på platser där det råder stannandeförbud, höjs till den
högsta nivån. Förseelsen jämställs därmed med felparkering i ruta avsedd
för innehavare av parkeringskort för rörelsehindrad, PRH-kort.
Överträdelser på platser där det i botten råder parkeringsförbud placeras
på den mellersta nivån.

Ordförandes sign
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Överträdelser där det i grunden är tillåtet att parkera placeras inom den
lägsta nivån.
De nya nivåer på felparkeringsavgifter som gemensamt föreslagits i
kommunerna är 500, 750 samt 1000 kronor.
Tidaholms kommun har parkeringsövervakning för att stävja överträdelser
gällande trafikregler. Felparkeringsavgiften bör därför vara tillräckligt hög för
att vara avskräckande. Differensen mellan de olika nivåerna bör också ökas
för att avgiften ska verka mer avskräckande för de allvarligare
överträdelserna.
För att underlätta övervakning av Polismyndigheten och för att likrikta taxan
med närliggande kommuner bör Tidaholms kommun anta samma
felparkeringsavgifter som Skövde, Hjo och Tibro med flera.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-08-31 § 68
 Tjänsteskrivelse ”Förändrade belopp parkeringsanmärkning”,
2017-08-29, gatuingenjör Ofelia Kullerstedt
Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå
kommunfullmäktige att anta följande felparkeringsavgifter:
-

500 kronor för överskriden parkeringstid eller ej betald avgift
750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud
1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering
utan giltigt tillstånd på platser avsedda för rörelsehindrade med särskilt
tillstånd



Den nya taxan föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
följande felparkeringsavgifter:
- 500 kronor för överskriden parkeringstid eller ej betald avgift
- 750 kronor för överträdelse av parkeringsförbud
- 1000 kronor för överträdelse av stannandeförbud och för parkering
utan giltigt tillstånd på platser avsedda för rörelsehindrade med
särskilt tillstånd.


Den nya taxan föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2016/308

§ 89 Beslut angående ombyggnad parkering Kulturskolan
Sammanfattning av ärendet
Trafiksäkerheten framför vid Kulturskolan på Smedjegatan är ej
tillfredsställande. Bilar parkeras idag vinkelrätt mot husfasaden med gångväg
mellan parkering och gata. Bilar backas sålunda ut med stora risker som följd.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-08-31 § 69
 Tjänsteskrivelse ”Ombyggnad parkering Kulturskolan, 2017-08-15,
teknisk chef Kjell Jonsson
 Tekniska nämndens beslut angående ombyggnad parkering
Kulturskolan, 2017-01-19 § 12.
 Tjänsteskrivelse ”Ombyggnad parkering Kulturskolan” 2016-12-20,
teknisk chef Kjell Jonsson
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att en utredning med förslag på en utformning om förbättrad
trafiksäkerhet vid Kulturskolan skall utarbetas i samarbete med extern
konsult.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att en utredning med förslag på en
utformning om förbättrad trafiksäkerhet vid Kulturskolan skall utarbetas
i samarbete med extern konsult.
Sändlista
Tekniska kontoret

Ordförandes sign
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2017/150

§ 90 Beslut angående medborgarförslag om övergångsställe samt
vägbula Östra Drottningvägen
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om önskemål om anläggande av övergångsställe och
vägbula samt målade parkeringsrutor på Östra Drottningvägen har inkommit
från Ulla-Maj Storgård.
Kommunfullmäktige har hänskjutit medborgarförslaget till tekniska nämnden
för beredning och beslut.
Ulla-Maj Storgård har erbjudits närvara på sammanträdet men avböjt.
Tekniska förvaltningen har för avsikt att se över Östra Drottningvägens
gatumiljö i samband byggnation av bostäder på Kungsbroområdet och att
detaljplanen för Röda skolan färdigställes.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-08-31 § 70
 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om övergångställe samt vägbula”,
2017-08-16, teknisk chef Kjell Jonsson
 Kommunfullmäktiges beslut om att medborgarförslaget överlämnas till
tekniska nämnden för beredning och beslut, 2017-06-26
 Medborgarförslag om övergångsställe, vägbula mm, från Ulla-Maj
Storgård, 2017-06-12
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att avslå medborgarförslaget i avvaktan på Kungsbros byggnation och
detaljplanen för återstående Kungsbros färdigställande.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget i avvaktan på
Kungsbros byggnation och detaljplanen för återstående Kungsbros
färdigställande.
Sändlista
Ulla-Maj Storgård
Tekniska kontoret

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

27

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-09-14

Tekniska nämnden

2017/172

§ 91 Beslut angående anläggningskostnad för minigolfbana
Tidaholms Campingplats
Sammanfattning av ärendet
En utveckling av Tidaholms camping har påbörjats. Som ett första steg i detta
har ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen om anläggandet av en
minigolfbana påbörjats. Här har Kof bekostat bananläggningen och Tn står för
markbyggnad.
Staten har tillställt kommunerna medel avseende tillfälligt stöd med anledning
av flyktingsituationen. Tekniska nämnden har då diskuterat åtgärder för att
förstärka rekreation-, fritids- och motionsaktiviteter i miljöer Tekniska nämnden
hanterar. Här har framför allt åtgärder runt Ringvägen diskuterats. Objekt har
då varit minigolfbana vid Tidaholms camping samt öppna motionsplatser på
lämpliga ställen i parkmiljö längs Ringvägen.
Som en första åtgärd anläggs en minigolfbana i samarbete med Kultur- och
fritidsförvaltningen. Tekniska nämndens del bedöms till 500 000 kr.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-08-31 § 71
 Tjänsteskrivelse ”Anläggningskostnad för minigolfbana Tidaholms
Campingplats”, 2017-08-22, teknisk chef Kjell Jonsson
 Skiss banor
 Kommunstyrelsens beslut om fördelning av medel avseende tillfälligt
stöd med anledning av flyktingsituationen, 2016-04-06 § 80
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
anslå 500 000 kronor ur medel avseende tillfälligt stöd med anledning
av flyktingsituationen för anläggande av minigolfbana vid Tidaholms
camping.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar anslå 500 000 kronor ur medel avseende
tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen för anläggande av
minigolfbana vid Tidaholms camping.
Sändlista
Arbetsledare park
Ekonom
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2017/153

§ 92 Beslut angående samråd Detaljplan Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har begärt yttrande över detaljplan för del av
Siggestorp 3:1 och 4:1 ”Rosenberg”.
Yttrande ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 2017-09-15.
Detaljplanen har efterfrågats av tekniska nämnden och kommunstyrelsen inför
exploatering av området för byggande av ny skola F-6, förskola, idrottshall och
tomter för bostadsbebyggelse.
Planen ger utrymme för byggnation av skola och förskola. Och om med yta för
besöksanläggningar inbegrips idrottshall, idrottsanläggning finns möjlighet för
byggnation av densamma.
Vägområde in i området är angett. Huruvida sträckningen är lämplig med
hänsyn till geotekniska förutsättningar får utredas vidare under
detaljprojektering av densamma. Däremot saknas väg, kommunikation,
förbindelse via infartsväg och skola till idrottshall. Denna kan i och för sig lösas
via omväg tillbaka ut på Stallängsvägen och in bakom Tidavallen men är inte
rimlig med tanke på krav på tillgänglighet för vissa grupper från skola.
Ur säkerhets- och utrymningssynpunkt bör man även kunna nå idrottshall etc
från mer än ett håll då det vid stora evenemang kring Tidavallen, ishall osv
kan ena hållet blockeras. Ett förslag på tillgänglighet kan kompletteras med i
samråd med tekniska förvaltningen.
Under framtagandet av samrådshandlingen framfördes från tekniska
förvaltningen önskan om att ge möjlighet för tillskapande av villatomter i denna
planetapp. Dessa skulle kunna förläggas i linje med befintligt villaområde
Svarvaregatan/Filaregatan söderut, åtskilt med lämpligt grönområde.
Detta skulle innebära ett antal villatomter möjliga för byggstart under 2018.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-08-31 § 72
 Tjänsteskrivelse ”Samråd detaljplan Rosenberg”, 2017-07-07, teknisk
chef Kjell Jonsson
 Tjänsteskrivelse, Marie Bengtzon, miljö- och byggkontoret, 2017-07-04
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-06-14 § 59
 Behovsbedömning – checklista
 Samrådshandlingar 2017-07-05
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden avlämna
följande yttrande avseende detaljplan för del av Siggestorp 3:1 och 4:1
”Rosenberg”.
Ordförandes sign
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Planen ger utrymme för byggnation av skola och förskola. Och om
med yta för besöksanläggningar inbegrips idrottshall, idrottsanläggning
finns möjlighet för byggnation av densamma.
Möjlighet till transportväg, kommunikation, förbindelse via infartsväg
och skola till idrottshall bör tillskapas med tanke på krav på
tillgänglighet för vissa grupper från skola
Ur säkerhets- och utrymningssynpunkt bör man även kunna nå
idrottshall etc från mer än ett håll då det vid stora evenemang kring
Tidavallen, ishall osv kan ena hållet blockeras. Ett förslag på detta kan
kompletteras med i samråd med tekniska förvaltningen.
Om möjligt tillskapa villatomter i denna planetapp. Dessa skulle kunna
förläggas i linje med befintligt villaområde Svarvaregatan/Filaregatan
söderut, åtskilt med lämpligt grönområde.
Detta skulle innebära ett antal villatomter möjliga för byggstart under
2018.
Tekniska nämndens ledamöter kan lämna tillkommande synpunkter
under nämndmötets gång den 14 september.
Beslutsgång
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar avlämna följande yttrande avseende
detaljplan för del av Siggestorp 3:1 och 4:1 ”Rosenberg”.
Planen ger utrymme för byggnation av skola och förskola. Och om
med yta för besöksanläggningar inbegrips idrottshall, idrottsanläggning
finns möjlighet för byggnation av densamma.
Möjlighet till transportväg, kommunikation, förbindelse via infartsväg
och skola till idrottshall bör tillskapas med tanke på krav på
tillgänglighet för vissa grupper från skola
Ur säkerhets- och utrymningssynpunkt bör man även kunna nå
idrottshall etc från mer än ett håll då det vid stora evenemang kring
Tidavallen, ishall osv kan ena hållet blockeras. Ett förslag på detta kan
kompletteras med i samråd med tekniska förvaltningen.
Om möjligt tillskapa villatomter i denna planetapp. Dessa skulle kunna
förläggas i linje med befintligt villaområde Svarvaregatan/Filaregatan
söderut, åtskilt med lämpligt grönområde. Detta skulle innebära ett
antal villatomter möjliga för byggstart under 2018.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden
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2017/168

§ 93 Beslut om sammanträdestider tekniska nämnden 2018
Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdestider för tekniska nämndens arbetsutskott och
tekniska nämnden 2018 har upprättats.
Tnau
11/1 alt 4/1
8/2
8/3
5/4
3/5
7/6
_

Tn
25/1 alt 18/1
22/2
22/3
19/4
17/5
20/6 (onsdag)
_

30/8
4/10
1/11
29/11

13/9
18/10
15/11
13/12

Torsdagar, kl 13.30
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-08-31 § 73
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till sammanträdestider för år 2018”,
2017-08-16, nämndsekreterare Siw Strandh
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
anta förslag till sammanträdestider för 2018.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till sammanträdestider för
2018.


Tekniska nämnden beslutar även att om behov föreligger komplettera
med ett extra sammanträde efter semestern.

Sändlista
Kommunledningskontoret
Samtliga berörda
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2017/177

§ 94 Beslut angående planering inför 2018-2020 investeringsmedel
renhållning
Sammanfattning av ärendet
Efter kommunstyrelsens beslut, att inte ansöka om inträde i avfallsförbundet
Skaraborg utan att fortsatt sköta avfallshanteringen inom Tidaholms kommun,
bör enhetens organisation och framtida investeringsbehov få en översyn.
Under turerna runt AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) har den dagliga
verksamheten skötts men utveckling och nysinvesteringar har fått vänta.
Tekniska kontoret har upprättat en långsiktig verksamhetsplanering. För att
klara kommunstyrelsens uppställda mål krävs investeringar vilka presenteras i
tillhörande investeringsplan.
Beslutsunderlag
 Plan renhållningsenheten 2017-2020 med tillhörande investeringsplan,
Karin Steen, tekniska kontoret
 Kommunstyrelsens beslut om uppdrag till tekniska nämnden angående
renhållning, 2017-08-16 § 152
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar att renhållningsenheten föreslås arbeta
enligt plan 2017-2020 och att renhållningsenheten via Stratsys
fortlöpande rapporterar till kommunstyrelsen i samband med
delårsuppföljningar och årsredovisningar. Nämnden beslutar också att
Investeringsplanen skickas till budgetberedning inför budgetåret 2018.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att renhållningsenheten föreslås arbeta
enligt plan 2017-2020 och att renhållningsenheten via Stratsys
fortlöpande rapporterar till kommunstyrelsen i samband med
delårsuppföljningar och årsredovisningar. Nämnden beslutar också att
Investeringsplanen skickas till budgetberedning inför budgetåret 2018.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2017/183

§ 95 Beslut angående investeringsanslag med anledning av
uppdatering Tillgänglighetsdatabas
Sammanfattning av ärendet
Budgetberedningen efterfrågar uppskattning av kostnader med anledning av
uppdatering Tillgänglighetsdatabas.
Kultur- och fritidsnämnden erhöll 2016, 300 000 kr, för en uppdatering av
tillgänglighetsdatabasen. Denna anger en status för verksamheternas lokaler
ur tillgänglighetsaspekter.
Då budgetberedningen efterfrågar en kostnadsuppskattning för vad åtgärder
detta medför har vi av verksamheterna efterfrågat konkreta åtgärdsbehov med
anledning av översyn av Tillgänglighetsdatabasen.
Då vi endast från barn- och utbildningskontoret erhållit 2 önskemål på åtgärder
är vår bedömning att i detta läge äska en summa om 100 000 kr/år för
löpande åtgärder av mindre karaktär. Detta under en 3-årsperiod.
Övriga större åtgärder behandlas löpande i normal investerings- och
budgethantering.
Beslutsunderlag
 Tillgänglighetsdatabas, nås via kommunens hemsida.
http://www.tidaholm.se/kommunpolitik/tillganglighetochjamstalldhet/tillgang
lighetsdatabasen.4.62d6c54d12eb4624594800014282.html
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar föreslå budgetberedning anslå en summa
om 100 000 kr/år under en treårsperiod för mindre enkelt avhjälpta
hinder.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå budgetberedning anslå en summa
om 100 000 kr/år under en treårsperiod för mindre enkelt avhjälpta
hinder.
Sändlista
Budgetberedningen
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2017/182

§ 96 Beslut angående VA Madängsholm - Tidaholm ekonomi
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket avser att under 2017-2018 utföra utbyggnad av gc-väg TidaholmMadängsholm i egen sträckning. Detta påverkar framtida drift- och underhåll
för VA-försörjning Madängsholm.
I samband med Trafikverkets utbyggnad av GC-väg Tidaholm-Madängsholm
kommer delar av befintligt VA-nät att överbyggas. Detta påverkar framtida
drift- och underhåll för VA-försörjning Madängsholm. Med hänsyn till
ledningarnas ålder och historik av läckor bedömdes det enda riktiga att förnya
ledningarna ifråga. Vissa delar av sträckningen kan nyförläggas i tid före
trafikverkets entreprenad. Den ena av dessa är nyligen avslutad. En återstår.
Till detta bedöms en kostnad om vardera 500 000 kr. Dessa finns avsatta med
500’ under 2017 respektive 500’ 2018. Ett genomförandeavtal angående
återstående tredje delen vid Baltaks fiske är nu upprättat. Denna smala
vägsektion bedöms byggas av Trafikverket där även VA-förläggningen ingår
som del i vägentreprenaden. Avtalet reglerar kommunens del i VAförläggningen till maximalt 1 000 000 kr.
Kvarstående VA-del vilken kommunen bygger i egen regi bör göras före
Trafikverkets entreprenad påbörjas.
Därför får de i 2018 års budget om 500’ förutnyttjas slutet 2017 alternativt
medel överföras från posten Reservvattentäkt á 2 500 000 för 2017 till denna
åtgärd.
För summan 1 000 000 kr i genomförandeavtalet med Trafikverket bedöms
denna kunna hanteras i 2018 års budget genom överföring från posten
Reservvattentäkt 2017 alternativt som eget budgetanslag 2018.
Objektet Reservvattentäkt har ej kunnat påbörjas då ej besked om ledningsrätt
erhållits från berörda markägare.
Beslutsunderlag
 Genomförandeavtal Trafikverket- Tidaholms kommun/Tekniska
förvaltningen/VA-enhet
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslår kommunstyresen medge förutnyttjande av
medel för åtgärden VA-ledning Madängsholm-Tidaholm under
2017/2018 alternativt flytt av medel ur objektet Reservvattentäkt 2017.
Samt att investeringsbudget för 2018 anslå medel om 1 000 000 kr för
utbyte av VA-ledning beskriven i genomförandeavtal med Trafikverket
alternativt överföra medel från objektet Reservvattentäkt 2017.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden föreslår kommunstyresen att medge förutnyttjande
av medel för åtgärden VA-ledning Madängsholm-Tidaholm under
2017/2018 alternativt flytt av medel ur objektet Reservvattentäkt 2017.
Samt att investeringsbudget för 2018 anslå medel om 1 000 000 kr för
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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utbyte av VA-ledning beskriven i genomförandeavtal med Trafikverket
alternativt överföra medel från objektet Reservvattentäkt 2017.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2016/152

§ 97 Beslut angående Bilpool
Sammanfattning av ärendet
Bilpool för Stadshusets administrativa och närliggande funktioners personal
har diskuterats under ett flertal år. Ansvaret för inrättandet har tidigare förlagts
hos kansliavdelningen. Av olika skäl har uppdraget ej kunnat genomföras.
Kommunchefen har nu föreslagit tekniska förvaltningen ansvarig för
inrättandet av densamma.
Rapporten beskriver kostnader och effekter av olika modeller av bilpool.
Ett antal förslag till införande finns beskrivna. Allt ifrån inbegripande företag
och privatpersoner utanför stadshusets väggar till en enkel form där befintliga
tillgängliga fordon ur nuvarande fordonspark hos olika förvaltningar kan
tillställas alla i stadshuset.
Med hänsyn till komplexitet och kostnader vid införandet av ett större system
föreslås en start med det senare beskrivna alternativet.
Inte ens detta är enkelt men kan med god vilja från respektive förvaltning
genomföras.
En kostnadstabell där körda mil och timtid kostnadsregleras och
överenskommes mellan bilägande förvaltningar.
Bilar bokas via Outlook, körjournal förs, kostnader interndebiteras användande
förvaltning. Med rätta avgifter satta kommer bilägande förvaltning att erhålla
bättre kostnadstäckning för sina fordon.
Beslutsunderlag
 Rapport Bilpool – En väg framåt
 Tekniska nämndens beslut
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslår kontoret överlägga med berörda
förvaltningschefer om en modell enligt det senare alternativet för ett
införande snarast möjligt.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden föreslår tekniska kontoret att överlägga med
berörda förvaltningschefer om en modell enligt det senare alternativet
för ett införande snarast möjligt.
Sändlista
Tekniska kontoret
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2017/184

§ 98 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Trafikverket
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har sänt förslag till nationell plan för transportsystemet för
perioden 2018-2029 på remiss.
Förslaget till nationell plan för perioden för det nationella vägnätet finns för
synpunkter på remiss till berörda kommuner, kommunalförbund och regioner.
Synpunkterna kommer att beredas i både tjänstemannagrupper som politiskt i
respektive kommunalförbund.
Beslutsunderlag
 http://www.trafikverket.se/nationellplan
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att synpunkter på den
nationella planen kanaliseras via Kommunalförbundet till en
gemensam handling för Västra Götalandsregionen
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att synpunkter
på den nationella planen kanaliseras via Kommunalförbundet till en
gemensam handling för Västra Götalandsregionen
Sändlista
Kommunstyrelsen
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