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2017/5

§ 99 Anmälningsärenden
Sammanfattning av ärendet
Inkomna skrivelser och beslut till tekniska nämnden vilka ej föranleder
särskilda beslut.
Kommunfullmäktige
2016/178
Kommunfullmäktige beslutat avslå medborgarförslag om grillplats vid
Disponentvillan.
2017/204
Kommunfullmäktige beslutat avslå medborgarförslag om mindre grusplan vid
Forsenskolan.
2017/7
Kommunfullmäktige beslutat avslå motion om byggnation av en ny högstadieskola i centrala Tidaholm.
2017/64
Kommunfullmäktige beslutat om prisnivå för industritomter 20-50 kr/m2 samt
pris för villa och flerfamiljshustomter 50-200 kr/m2.
Kommunfullmäktige även beslutat att delegera till tekniska nämnden att
prissätta tomter i kommunen baserat på kommunfullmäktiges beslutade
prisnivå. Tekniska nämnden ska i sin bedömning ta hänsyn till läge,
markförhållande och exploaterings-kostnader.
Kommunfullmäktige uppdrar även till tekniska nämnden att ta fram ett system
för prissättning av tomter som gör det möjligt att på förhand se vad respektive
tomt skulle kosta så att det inte behöver göras en individuell bedömning från
fall till fall när efterfrågan uppstår
2011/130
Kommunfullmäktige beslutat att inte anslå medel för en ny bro över Tidan.
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar lägga anmälda ärenden med kännedom till
handlingarna.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar lägga anmälda ärenden med kännedom till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

2017/6

§ 100 Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas
enligt särskild pärm på sammanträdet.
Nr
29
30
31

Ärende
Beviljade uppehåll i sophämtning och
slamtömning
Beviljade delat sopkärl
Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Beslutsdatum
2017-10-10

Ansvarig
Assistent

2017-10-10
2017-10-10

Assistent
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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2017/203

§ 101 Information om verksamhetsmål och intern kontroll 2018
Sammanfattning av ärendet
Utredningssekreterare Thomas Lindberg informerar om att tekniska kontoret
arbetar med att inför nästkommande verksamhetsår ta fram verksamhetsmål
för förvaltningen. Dessa mål ska utgå från de strategiska mål som
kommunfullmäktige har fastställt för 2018.
Förvaltningen har med utgångspunkt från 2017 års verksamhetsmål arbetat
fram idéförslag till mål för 2018. Dessa presentaras som underlag för tekniska
nämnden för diskussion och återkoppling.
Beslut om verksamhetsmålen ska tas senast i november 2017.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om rapport med förslag till verksamhetsmål 2018, 2017-10-06, utredningssekreterare Thomas Lindberg
 Rapporten Verksamhetmål 2018
 Riktlinje Styrning, ledning och uppföljning, KS 2016/314
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta att ta till sig informationen.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden tar till sig informationen.
Sändlista
Thomas Lindberg

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/189

§ 102 Beslut angående inspektionsrapport med föreläggande
asfaltlager fastighet YXAN 1
Sammanfattning av ärendet
Ett föreläggande har inkommit från Miljö- och byggnämnden gällande
införande av rutiner för kontroll och lagring, samt inköp av utrustning för att
säkerställa att asfaltsmassor för krossning inte innehåller stenkolstjära.
Ett föreläggande har inkommit från Miljö- och byggnadsnämnden gällande
försiktighetsmått vid asfaltskrossning. Försiktighetsmåtten innefattar inköp av
utrustning för att kontrollera att asfaltsmassorna inte innehåller stenkolstjära,
samt införande av rutiner för kontroll och lagring av asfaltsmassor. Till grund
för föreläggandet är en inspektion av Tidaholms kommuns asfaltslager, utförd
2017-09-14 inför planerad krossning under hösten 2017. Närvarande vid
inspektionen var Uno Källström, arbetsledare på tekniska förvaltningen och
Peter Elofsson, miljöinspektör från Tidaholms kommun.
Ytterligare underlag för föreläggandet är en notering från föregående
inspektion (2015-11-09), då verksamheten inte kunde redovisa hur de
säkerställer att asfaltmassor som lagras och krossas inte innehåller
stenkolstjära. Detta trots att verksamheten vid anmälan om planerad
krossning av asfalt 2004-03-16 uppgav att upptagen beläggning skulle
kontrolleras med spray och UV-lampa. Verksamheten uppmanades då att
påbörja kontroller.
Vid den senaste inspektionen, 2017-09-14 var fortfarande inte någon
utrustning för kontroll inköpt och inga kontroller görs gällande asfaltens
innehåll av stenkolstjära. Som följd av inspektionen förelägger därför Miljöoch byggnadsnämnden om följande försiktighetsmått:
1. Asfalt som innehåller tillsatser av stenkolstjära får inte lagras på
anläggningen, utan ska omhändertas på anläggning för farligt avfall.
2. Att införa rutiner och införskaffa den utrustning som behövs för
ändamålet, för att uppfylla punkt 1.
3. Att redovisa införda rutiner och inköpt utrustning för Miljö- och
byggkontoret i Tidaholms kommun, senast en månad efter att detta
beslut vunnit laga kraft.
Vidare ska arbetsledare, gata/parkenheten vid framtida krossning av
asfaltmassor kontakta utsedd entreprenör för uppföljning och kontroll.
Krossning av asfaltsmassor ska också anmälas till Miljö- och byggkontoret
senast sex veckor innan arbetet påbörjas.
Beslutsunderlag
 Svar på inkommen handling avseende delegationsbeslut M 117/17 för
Tidaholms kommuns asfallager, 2017-10-10, miljö- och hälsoskyddsinspektör Peter Elofsson
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 76
 Tjänsteskrivelse ”Angående föreläggande asfaltlager Yxan 1”
2017-09-21, gatuingenjör Emilie Andersson
 Inspektionsrapport med föreläggande Tidaholms kommuns
asfaltslager, fastighet Yxan 1, 2017-09-20, miljö- och
hälsoskyddsinspektör Peter Elofsson
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
ge förvaltningen i uppdrag att köpa in erforderlig utrustning och införa
rutiner för kommunen i enlighet Miljö- och byggnadsnämndens
inspektionsföreläggande snarast.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att köpa in
erforderlig utrustning och införa rutiner för kommunen i enlighet Miljöoch byggnadsnämndens inspektionsföreläggande snarast.
Sändlista
Emilie Andersson
Uno Kjellström

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/187

§ 103 Beslut angående vägtrafikmärke Köksvägen
Sammanfattning av ärendet
Nobina Sverige AB bedriver busstrafik från sin depå i Tidaholm och har sin
huvudsakliga in- och utfart på Köksvägen. Denna har på senare tid blockerats
av långtradare som parkerats för nattvila. Nobina önskar därmed att
kommunen vidtar åtgärder för att förhindra att in- och utfarten blockeras.
Idag finns ingen trafikföreskrift för den berörda sträckan på Köksvägen. Ickepermanent skyltning om parkeringsförbud har satts upp för att avhjälpa
problemet till dess att en permanent skyltning kommit på plats.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 77
 Tjänsteskrivelse ”Trafikmärke Köksvägen”, 2017-09-27, gatuingenjör
Emilie Andersson
 Förslag till Lokal trafikföreskrift 2017:44
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
godkänna förslag om trafikföreskrifter gällande stanna- och
parkeringsförbud på angiven sträcka på Köksvägen.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar godkänna förslag om trafikföreskrifter
gällande stanna- och parkeringsförbud på angiven sträcka på
Köksvägen.
Sändlista
Emilie Andersson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/194

§ 104 Redovisning angående fibergrävning, villkor och avtal
Sammanfattning av ärendet
I samband med fiberinkoppling i Tidaholm skrevs avtal som innehöll krav om
samförläggning. Detta har lett till att återställning av asfalt dröjt på vissa
platser i staden. På uppdrag av ordförande Lennart Rehn ska nämnden
informeras om de avtal som skrivits med de aktuella bolagen TEAB och IPOnly, samt gällande hur planen för återställning ser ut i nuläget.
I markavtalet § 5 samordning och förläggning, fastställs att parterna ska
”samråda och tillvarata möjligheterna att samordna lednings- och vägarbeten i
syfte att minimera kostnader och olägenheter”. Vidare är ledningsägaren
skyldig att samförlägga planerade ledningar med annan ledningsägares
planerade ledningar eller kanalisation, när inga väsentliga hinder möter. Under
§9 Återställning och underhåll, står skrivet att kommunen ska på
ledningsägarens bekostnad utföra återställning, vid lämpligt tillfälle i så nära
anslutning till grävningsarbetet som möjligt.
De två bolagen som utfört fibergrävning i Tidaholm, IP-Only och TEAB har följt
avtalet i fråga om samförläggning. Dock har många parallella grävtillstånd
utfärdats och båda bolagen har påbörjat grävningar i flera områden samtidigt.
Bolagen har då i första hand prioriterat de sträckor där de själva fått
grävtillstånd. Områden där den andra parten förlagt kanalisation har inte
omhändertagits inom rimlig tid efter att arbetet slutförts. På en del ställen har
även fel uppstått vid samförläggningen, till exempel fel slang på någon
sträcka. Orsaken är sannolikt bristande kommunikation mellan bolagen under
tiden schaktarbetet pågick. Innan asfaltering kunnat göras behöver allt vara
åtgärdat, för att inte ny asfalt ska behöva brytas upp. En stor orsak till att viss
återställning dragit ut på tiden är därför kontroller av nedlagd kanalisation.
Vid kommande grävtillstånd med samförläggning kan därför krav behöva
ställas även på det bolag som får sin slang nedlagd av det andra. Vid givande
av grävtillstånd bör ett parallellt tillstånd skrivas med parten som inte gräver
själv, så att inte återställningen fördröjs. En klausul i avtalet som anger det
maximala antalet parallella grävningar som kan godkännas, är också en
åtgärd som kan vara behjälplig i framtiden. Av större vikt är dock en förbättrad
dialog och skarpare krav om samverkan mellan samförläggande bolag och
kommunen.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 78
 Tjänsteskrivelse angående information om fiber och asfaltering,
2017-09-29, gatuingenjör Emilie Andersson
 Markavtal TEAB
 Bilaga 1 markavtal TEAB
 Bilaga 2 markavtal TEAB
 Villkor grävtillstånd
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
följande skall beaktas
- Samförläggandeavtal
- Begränsa utfärdande av grävningstillstånd
- Tidpunkt för färdigställanden av grävarbeten skall redovisas i
grävtillstånd vid försening skall vite utgå
- Tillsyn ska finnas lokalt under alla dagar i veckan
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att följande skall beaktas
- Samförläggandeavtal
- Begränsa utfärdande av grävningstillstånd
- Tidpunkt för färdigställanden av grävarbeten skall redovisas i grävtillstånd vid
försening skall vite utgå
-Tillsyn ska finnas lokalt under alla dagar i veckan
Sändlista
Emilie Andersson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

11

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-10-19

Tekniska nämnden

2015/105

§ 105 Beslut angående begäran om yttrande avseende
medborgarförslag angående införande av kommunlager
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har ställt sig positiv till ett medborgarförslag om införande
av ett gemensamt kommunlager för möbler och inventarier.
Tekniska nämnden har av kommunfullmäktige därför fått uppdraget att i
samarbete med social- och omvårdnadsnämnden utreda möjlighet att införa
detta lager samt hur det ska organiseras.
Tekniska kontoret har gjort en utredning i ärendet och anser att det är möjligt
att upprätta ett kommunlager. Drift av anläggningen kan läggas hos Brukets
allservice. Lokalbehov och bedömda personalkostnader uppgår till 80 000
respektive 60 000 kr/år.
Bedömning av resursbehov
En ledig lokal inom Brukets industriområde, bedömt behov ca 200 m2.
Kostnadsbedömning
Uthyrd inbringar denna yta ca 60 000 kr/år. Lokalen ska värmas upp, till en
kostnad av ca 15-20 000 kr/år.
Under uppstart krävs ca 2 veckors arbete för 1-2 man. Kostnad bedöms till
ca 40 000 kr. Arbetet består av att hämta, sortera ta emot material samt
upprätta register som kontinuerligt uppdateras.
Förslag till organisation
Drift av verksamheten läggs på Brukets allservice. Förslagsvis jobbar man
utan öppettider. Man ringer och bokar tid.
Bedömd tidsåtgång när verksamheten är i drift: 3 – 4 timmar/vecka.
Timkostnaden är ca 300 kr. Tillkommer kostnad för eventuella utkörningar och
hämtningar om ca 300 kr/timma plus 100 kr för biltransport inom tätorten.
Kontaktpersoner hos Brukets allservice blir i så fall Tommy Danielsson eller
Torgny Fahlgren.
Då det är svårt att förutse hur mycket arbete detta kommer att omfatta, bör en
avstämning ske efter ca 3 månader.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 79
 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett
kommunlager, 2017-09-25, fastighetsförvaltare Johan Claesson
 Tekniska nämndens beslut ”Utredning om möjlighet att införa
kommunlager samt hur lagret i så fall ska organiseras, 2016-01-28 § 5
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett kommunlager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2016-01-08
 Kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda medborgarförslag om
införande av kommunlager, 2015-11-30 § 207
 Tekniska nämndens beslut ”Begäran om yttrande avseende
medborgarförslag angående införande av kommunlager, 2015-05-28,
§ 60
 Begäran om yttrande avseende medborgarförslag angående införande
av kommunlager, kommunsekreterare Sofie Håkansson, 2015-04-17
Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att om ett kommunlager upprättas, hos budgetberedningen äska ett
utökat budgetanslag om totalt 140 000 kr/år för inrättande av ett
kommunlager.


Efter ett eventuellt införande bör verksamheten utvärderas efter ett till
två år.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att om ett kommunlager upprättas, hos
budgetberedningen äska ett utökat budgetanslag om totalt 140 000
kr/år för inrättande av ett kommunlager.


Efter ett eventuellt införande bör verksamheten utvärderas efter ett till
två år.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/112

§ 106 Beslut angående önskemål om eldningsbar kamin Gamla
Köpstad
Sammanfattning av ärendet
Önskemål har inkommit från FIF 04/05 och F12 IFK om att installera en
braskamin i samlingslokalen i Gamla Köpstad för att förbättra inomhusklimatet
i salen och för att höja mysfaktorn.
Befintlig murstock och öppen spis i är inte godkända för att elda i. För att
kunna installera en braskamin behöver murstocken provtryckas och förses
med en rörinfordring, omkringliggande golv behöver beläggas med
brandskyddsplåt och extra luftintag behöver öppnas i närheten av kaminen.
Kostnader för årlig sotning behöver också beaktas.
Det finns redan idag indikationer på att vi behöver förstärka brandskyddet i
anläggningen, då den är avsedd för att hysa grupper av framförallt ungdomar.
Att installera en braskamin skulle öka faran för uppkomst av brand och
brandspridning i anläggningen. Risk finns för att räddningstjänstens krav på
åtgärder i brandskyddet ökar ytterligare om en braskamin installeras.
En annan aspekt är att braskaminer orsakar damm och smuts när sot, aska
och ved ska hanteras. Detta kommer att öka behovet av städning.
En alternativ åtgärd till att förbättra inomhusklimatet, (dessutom till en lägre
kostnad) är att en luftvärmepump installeras i lokalen, denna skulle dessutom
bidra till att minska energikostnaderna och påverkan på vår yttre miljö.
Mysfaktorn kan kompenseras med att man köper in en elektrisk
dekorationsbrasa och placerar i den öppna spisen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att en braskamin i denna typ av
anläggning skulle öka risken för uppkomst och spridning av brand, öka
behovet av städ och rengöring och sotning. Eventuellt skulle kravet på
brandskyddsåtgärder öka. Det skulle vara både billigare och mer effektivt för
inomhusklimatet att installera en luftvärmepump i lokalen.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2017-10-05 § 80
 Tjänsteskrivelse angående önskemål om eldningsbar kamin Gamla
Köpstad, 2017-09-26, fastighetsförvaltare Johan Claesson
 Skrivelse om önskemål om eldningsbar kamin i Gamla Köpstad,
2017-05-22, FIF 04/05 och F 12 IFK
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att avråda från att installera en braskamin men att man ser över
möjligheterna att få medel till att installera en luftvärmepump.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att avråda från att installera en braskamin
men att man ser över möjligheterna att få medel till att installera en
luftvärmepump.
Sändlista
FIF 04/05, F12 IFK
Johan Claesson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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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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 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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2017/106

§ 108 Beslut om remiss av motion om ökad barnsäkerhet i
Madängsholm
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion från Lisbeth Ider (V)
om ökad barnsäkerhet i Madängsholm till tekniska nämnden för yttrande
senast 2017-10-31.
Motionen innehåller tre viktiga synpunkter för att nå en ökad barnsäkerhet i
Madängsholm och tekniska förvaltningen har därför utrett och bedömt dem var
för sig:
1) Trafiksäker genomfartsgata: Väghållare för aktuell väg är Trafikverket.
De har under sommaren genomfört ombyggnad av denna genom att
anlägga gång- och cykelbana utmed ena sidan. Den andra gångbanan
är även den åtgärdad. På hela vägområdet har nödvändiga
asfaltsarbeten genomförts och arbetet har slutförts nu under hösten.
Tekniska förvaltningens bedömning är att genomfartsgatan med
tillhörande trottoar och GC-väg i Madängsholm numera håller god
trafiksäkerhetsmässig standard för såväl trafikanter som de som vistas
i närområdet.
2) Ett staket finns redan på plats som hindrar barnen från att springa ut i
vägen. Det täcker dock inte hela lekplatsen, bland annat saknas en
fortsättning utmed en del av vägen. Staketet bör dock relativt enkelt
kunna förlängas ytterligare för att öka säkerheten.
3) Förvaltningen har ingen uppfattning om området används som
lekområde av barn i området men så kan självfallet vara. Om så är
fallet delar förvaltningen motionärens uppfattning om att detta är
olämpligt. Bron över Tidan är för närvarande försedd med lägre
räcken, typ avbärarräcken för att hindra fordon och liknande att köra
över kanten. Dessa inbjuder på grund av sin utformning till att klättra
på. Bron med tillhörande mark ägs av privat fastighetsägare men
kommunen har skötselansvaret för väg och bro.
Det markområde som löper utmed kanalen är inte i kommunal ägo och
sköts ej heller av kommunen. Kanalen utgör intag till vattenkraftverket
och är cirka hundra meter lång. Utmed kanalen finns bitvis ett smalt
och enklare räcke uppsatt medan huvuddelen helt saknar skydd.
Utredningens slutsatser:
1) Trafikverket som väghållare ansvarar för trafiksäkerheten utmed gatan.
Efter genomförd ombyggnation bedömer tekniska förvaltningen att
genomfartsgatan i Madängsholm har en god trafiksäkerhetsstandard
för samtliga trafikanter.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2) För att öka säkerheten för barnen som vistas på lekplatsen ytterligare
bedöms det som motiverat att förlänga staketet ytterligare och
därigenom minska risken att någon springer eller åker ut i körbanan.
3) Bron är enbart tänkt för transporter och nyttjas av såväl lätt som tung
trafik. Av detta följer att miljön är direkt olämplig för barn att vistas i. De
befintliga skydden är till för att trygga miljön för behöriga vägtrafikanter.
Ytterligare skydd bedöms därför som omotiverat.
Beträffande staket utmed kanalen är det en fråga för fastighetsägaren
att bedöma behovet. Att märka är att området utgörs av en gammal
industrifastighet där olika verksamheter alltjämt bedrivs. Det är därför
inte självklart att allmänheten obetingat kan anses ha tillträde till
området.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 82
 Tjänsteskrivelse angående remiss av motion om ökad barnsäkerhet i
Madängsholm, 2017-09-26, parkansvarig Kristian
Bertilsson/utredningssekreterare Thomas Lindberg
 Kommunstyrelsens beslut angående remiss av motion om ökad
barnsäkerhet i Madängsholm, 2017-05-17 § 63
 Motion ”Ökad barnsäkerhet i Madängsholm, Lisbeth Ider (V)
Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta att:
- Att uppdra åt tekniska förvaltningen att förlänga staketet utmed
lekplatsen i Madängsholm för att minska risken för att någon springer
eller åker ut i körbanan.
- Att föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå motionen i övriga delar.
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- Att uppdra åt tekniska förvaltningen att förlänga staketet utmed
lekplatsen i Madängsholm för att minska risken för att någon springer
eller åker ut i körbanan.
- Att föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå motionen i övriga delar.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/191

§ 109 Beslut angående renovering kajkant vid Grafiska Verkstaden
Sammanfattning av ärendet
Kajkanten utmed Tidan i höjd med Grafiska verkstaden på Vulcanön har
sättningar och stora eroderingsskador. Genom att putsen har släppt på kajen
har vatten trängt igenom den barriär stenarna i kajen utgjort och sköljt bort det
bakomliggande materialet.
Detta har inneburit att den satta gatstenen mellan kajkanten och byggnaden
som innehåller grafiska verkstaden har sjunkit.
Sträckan med sättningsskador utgörs av cirka 30 meter. Även motsvarande
sida av Tidan (sidan mot Coop) har tecken på skador i motsvarande
omfattning och bedöms behöva åtgärdas.
Tidan utgör en livfull och attraktiv del av Tidaholms stadsmiljö. Vulcanön med
omgivningar är en viktigt del ur såväl turism- utbildnings- och
näringslivsperspektiv för staden.
De skador som uppstått riskerar att förvärras om de inte utgärdas skyndsamt.
Eroderingen fortskrider och påskyndas av Tidans olika flöden under året.
Genomförs inte åtgärder för att förhindra detta finns risken att sättningarna
kommer att fortskrida in under byggnaderna. Detta innebär dels att
reparationsarbetet försvåras samt fördyras och innebär även i sin förlängning
att Vulcanön med omgivningar inte längre kan användas i sin fulla
utsträckning.
En initial bedömning är att reparationen av nu aktuella skador kostar minst
cirka 800 000 kronor att åtgärda. Det finns en risk att det kan tillkomma
ytterligare kostnader då det först i samband med reparationen går att fullt ut
konstatera omfattningen av sättningarna bakom kajkanten.
För att hindra att än svårare skador uppstår på såväl marken runt Vulcanön
som intilliggande byggnader är det av stor vikt att kajen snarast åtgärdas och
tätas så att vatten inte kan tränga in bakom denna och erodera marken
runtomkring.
Beslutsunderlag
- Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 83
- Tjänsteskrivelse ”Renovering kajkant vid Grafiska Verkstaden,
2017-09-27, parkansvarig Kristian Bertilsson/utredningssekreterare
Thomas Lindberg
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att hemställa hos kommunstyrelsen om extra medel om 800 000 kr för
att åtgärda skador utmed Tidan i höjd med Grafiska verkstaden.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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-

Detta bör ske snarast dock senast 2019.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen om
extra medel om 800 000 kr för att åtgärda skador utmed Tidan i höjd
med Grafiska verkstaden.
 Detta bör ske snarast dock senast 2019.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2016/299

§ 110 Beslut angående förstudie angående omklädningsrum för
särskilda behov i Forshallen
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att genomföra en
förstudie gällande ombyggnad av omklädningsrum i Forshallen för rörelsehindrade och personer med särskilda behov.
Tekniska kontoret har genomfört en förstudie. Diskussioner har förts med
kultur- och fritidsförvaltningen, funktionshindersrådet, skolpersonal och
badpersonal.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 84
 Programhandling/ritning
 Tjänsteskrivelse ”Synpunkter från ritgranskningsgruppen angående
nya omklädningsrum i Forshallen, 2017-10-05, Marie Anebreid
 Tjänsteskrivelse gällande omklädningsrum för särskilda behov i
Forshallen, 2017-09-27, projektledare Peter Eriksson
 Kommunstyrelsen beslut § 47/2017 ”Beslut om direktiv för förstudie
angående omklädningsrum för särskilda behov i Forshallen
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen anslå medel för ombyggnad om ca 700 000
kronor exklusive verksamhetsutrustning.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen anslå medel för
ombyggnad om ca 700 000 kronor exklusive verksamhetsutrustning.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

22

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-10-19

Tekniska nämnden

2016/301

§ 111 Beslut angående medel för projekt säkerhet i trafiken
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har under tidigare år hos Folkhälsorådet ansökt om medel
för projekt om säkerhet i trafiken.
2017 beviljades tekniska nämndens ansökan om 50 000 kronor.
Folkhälsorådet uppmanade då även i beslut, 2017-02-06 § 4, tekniska
nämnden att inför år 2018 se över budget för hur projekten kan bekostas i
befintlig verksamhet.
Tidaholms kommun samarbetar sedan 17 år (år 2000) med tre
grannkommuner, Hjo, Tibro, Karlsborg samt tidigare även med Falköpings
kommun med ekonomiskt stöd av Trafikverket inom trafiksäkerhetsområdet.
Inriktningen är utbildning och information till kommuninvånare i olika
sammanhang med extra fokus på skolelever och personal i kommunens
förvaltningar, föreningslivet samt mot tekniska förvaltningen med
gatuingenjören i samband med ombyggnad och förändringar i trafikmiljön. Det
görs kontinuerligt trafikräkningar, hastighetsmätningar och digitala
hastighetsdisplayer flyttas runt på gatunätet mm.
Trafiksäkerhetssamordnaren (tidigare trafikinformatören) har från 1993 fram till
våren 2016 varit anställd 100% av Tidaholms kommun på tekniska
förvaltningen. Bidraget från Trafikverket har trappats ner succesivt för att till för
ett antal år sedan upphöra. Anställningen har bekostats till 75% av övriga
kommuner i samarbete. Våren 2016 startade trafiksäkerhetssamordnaren
egen verksamhet för att underlätta det administrativa för tekniska kontoret och
för att inte kommunen skall behöva stå med ansvaret som anställande
kommun.
Tekniska nämnden har också under några år beviljats medel från
folkhälsorådet med 50 000 kronor/år för olika projekt som att jobba med
buskörning på stan samt några olika skolprojekt som vänder sig till äldre
ungdomar. Dessa projekt som har varit mycket uppskattade, vill folkhälsorådet
i fortsättningen skall finansieras inom ordinarie driftbudgetar då deras uppdrag
främst är att hjälpa nya satsningar igång. Då dessa 50 000 ej täckt
kostnaderna fullt ut behöver tekniska nämnden ett ytterligare driftbidrag om ca
100 000 kronor/år för att kunna fortsätta med dessa projekt.
Vill barn- och utbilningsnämnden respektive kommunledning fortsätta med
dessa satsningar får medel tillskjutas tekniska nämnden alternativt medel från
barn- och utbildningsnämnden respektive kommunledning bekosta de
satsningar folkhälsorådet tidigare finansierat.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2017-10-04 teknisk chef Kjell Jonsson
 Tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-10-05 § 85

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Tjänsteskrivelse angående medel för projektering säkerhet i trafiken,
2017-10-04, teknisk chef Kjell Jonsson
 Tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-10-05 § 85
 Folkhälsorådets beslut gällande ansökan om folkhälsomedel –
Säkerhet i trafiken, 2017-02-06 § 4.
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar föreslå budgetberedningen öka tekniska
nämndens ram motsvarande 100 000 kr/år alternativt får dessa projekt
utgå eller drivas i mån av utrymme i respektive nämnds driftbudget.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå budgetberedningen öka tekniska
nämndens ram motsvarande 100 000 kr/år alternativt får dessa projekt
utgå eller drivas i mån av utrymme i respektive nämnds driftbudget.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/149

§ 112 Beslut angående medborgarförslag om längre öppettider på
Siggestorp ÅVC
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har till tekniska nämnden översänt ett medborgarförslag
för utredning och beslut om att utreda om det finns möjlighet till längre
öppettider på Siggestorps ÅVC liknande de som finns i Hjo med öppettider,
enligt medborgarförslaget, 8-21 alla dagar.
Hjo återvinningscentral har öppettid med bemanning måndag–fredag 9-16.30
samt lördag 9-13, (41,5tim per vecka)
Tidaholm har öppet måndag och torsdag 9.30-19, tisdag, onsdag ,fredag 9.3016 samt lördag 9-13, (42,5 tim per vecka).
Förutsatt att kunden i Hjo har registrerat sig och genomgått en utbildning kan
den erhålla ett Grönt kort vilket innebär möjlighet att besöka ÅVC alla dagar
mellan 7-21. Kunden godkänner i samband med registreringen att när
stationen inte bemannas av personal istället vara kameraövervakad.
För att införa möjlighet till grönt kort krävs ombyggnad av Tidaholms ÅVC.
Området för tillträde behöver begränsas, nya grindar för in- och utfart,
kortsystem och administration av tillträde, kameror för övervakning. Dessutom
system för hantering av fulla containrar, snöröjning mm. Beräknad investering
ca 1 miljon.
Tekniska kontoret har upprättat en plan för renhållningen fram till 2020 och
den innehåller bl.a. genomförande av en kundenkät. I enkäten kommer frågor
om öppettider finnas med för att kartlägga verkliga önskemål/behov.
Dessutom skall Siggestorps ÅVC renoveras/byggas om. Byggnationen skall
inte bara åtgärda dagens brister utan också möjliggöra fortsatt utveckling av
området.
Den planerade kundenkäten skall genomföras och utfallet får visa vägen för
fortsatta beslut om vilka tider och på vilket sätt Siggestorps ÅVC skall hålla
öppet.
Ombyggnaden som görs skall möjliggöra öppettider utan den typ av
bemanning som finns i dag.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 86
 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om längre öppettider på
Siggestorp”, 2017-07-07, ingenjör Karin Steen
 Kommunfullmäktiges beslut om att hänskjuta medborgarförslag till
tekniska nämnden, 2017-06-26 § 72
 Medborgarförslag om längre öppettider på Siggestorp, Pär-Ola
Olausson, 2017-05-24

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att fortsätta arbetet enligt antagen plan för renhållningen för 2020. Med
det anses medborgarförslaget om utredning av möjlighet till ändrade
öppettider vara tillgodosett.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att fortsätta arbetet enligt antagen plan för
renhållningen för 2020. Med det anses medborgarförslaget om
utredning av möjlighet till ändrade öppettider vara tillgodosett.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/181

§ 113 Beslut angående remiss av motion om system med grönt
kort på kommunens återvinningscentral
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden överlämnat en
motion om att införa ett system för grönt kort på Siggestorps Återvinningscentral för yttrande.
Hjo återvinningscentral har öppettid med bemanning måndag–fredag 9-16.30
samt lördag 9-13, (41,5 tim per vecka)
Tidaholm har öppet måndag och torsdag 9.30-19, tisdag, onsdag ,fredag
9.30-16 samt lördag 9-13, (42,5 tim per vecka).
Förutsatt att kunden i Hjo har registrerat sig och genomgått en utbildning kan
den erhålla ett Grönt kort vilket innebär möjlighet att besöka ÅVC alla dagar
mellan 7-21. Kunden godkänner i samband med registreringen att när
stationen inte bemannas av personal istället vara kameraövervakad.
För att införa möjlighet till grönt kort krävs ombyggnad av Tidaholms ÅVC.
Området för tillträde behöver begränsas, nya grindar för in- och utfart,
kortsystem och administration av tillträde, kameror för övervakning. Dessutom
system för hantering av fulla containrar, snöröjning mm. Beräknad investering
ca 1 miljon.
Tekniska kontoret har upprättat en plan för renhållningen fram till 2020 och
den innehåller bl.a. genomförande av en kundenkät. I enkäten kommer frågor
om öppettider finnas med för att kartlägga verkliga önskemål/behov.
Dessutom skall Siggestorps ÅVC renoveras/byggas om. Byggnationen skall
inte bara åtgärda dagens brister utan också möjliggöra fortsatt utveckling av
området.
Den planerade kundenkäten skall genomföras under 2017 och utfallet får visa
vägen för fortsatta beslut om vilka tider och på vilket sätt Siggestorps ÅVC
skall hålla öppet. En enkät skickas ut till allmänheten under 2017.
Ombyggnaden som görs skall möjliggöra öppettider utan den typ av
bemanning som finns i dag.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag, 2017-10-05 § 87
 Tjänsteskrivelse angående remiss av motion om system med grönt
kort på kommunens återvinningscentral, 2017-09-26, ingenjör Karin
Steen
 Tekniska nämndens beslut ”Beslut angående planering inför 20182020 investeringsmedel renhållning”, 2017-09-14 § 94
 Kommunstyrelsens beslut ”Beslut om uppdrag till tekniska nämnden
angående renhållning, 2017-08-16 § 152
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 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut ”Beslut om remiss av motion
om system med grönt kort på kommunens återvinningscentral”,
2017-08-23 § 98
 Motion om system med grön kort på kommunens återvinningscentral,
Moderata fullmäktigegruppen, 2017-06-12
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå att fortsätta arbetet enligt antagen plan för renhållningen för
2020 samt att verka för ökade öppettider enligt tidigare beslut i
kommunstyrelsen.
-

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen att anse motionen om införande av system
med grönt kort på kommunens återvinningscentral vara besvarad.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå att fortsätta arbetet enligt antagen
plan för renhållningen för 2020 samt att verka för ökade öppettider
enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen.


Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anse
motionen om införande av system med grönt kort på kommunens
återvinningscentral vara besvarad.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2017/179

§ 114 Beslut angående remiss av motion om byggklara tomter i
Kungslena
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion om byggklara
tomter i Kungslena för yttrande senast 2017-11-31.
Ärendet har även skickats till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.
Mark för exploatering och byggande av bostäder har vid ett flertal tidigare
tillfällen utretts och föreslagits av tekniska nämnden. Det har tidigare uttryckts
tvekan om exploatering med hänsyn till Länsstyrelsens diskussion kring
landskapsbildsskydd. Om sådant hinder ej föreligger i dagsläget kan mycket
väl kommunal mark exploateras och bebyggas för bostadsändamål.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 88
 Tjänsteskrivelse ”Angående remiss av motion om byggklara tomter i
Kungslena”, 2017-09-27, teknisk chef Kjell Jonsson
 Kommunstyrelsens arbetsutskott, ”Beslut om remiss av motion om
byggklara tomter i Kungslena”, 2017-08-23 § 99
 Motion till kommunfullmäktige ”Byggklara tomter i Kungslena,
2017-06-26, Birgitta Andersson, Liberalerna m fl partier
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen bifalla motionen om byggklara tomter i
Kungslena.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen bifalla motionen
om byggklara tomter i Kungslena.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

29

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-10-19

Tekniska nämnden

2017/145

§ 115 Beslut gällande begäran om yttrande angående ärende
förvärv av del av fastighet Helliden 4:5
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har översänt en förfrågan från Isabelle Gunnarsson och
Jesper Millqvist om att få förvärva del av fastigheten Helliden 4:5.
Begäran om yttrande har även tillsänts miljö- och byggnadsnämnden.
Yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2017-11-30.
Fastigheten i fråga ligger längs Lv 193 med de risker det kan medföra. En
avstyckning och tomtindelning bör göras med lämpligt avstånd till nämnda väg
ifråga. Ett efterhörande av Trafikverkets synpunkter likväl bör vara på sin
plats. I övrigt kan i likhet med andra bostadsfastigheter längs 193:an en
byggnation här vara möjlig.
Förutsatt att Trafikverket som väghållare längs vägen ifråga ej har
invändningar kan marken avstyckas och försäljas. Fastighetsregleringar och
därvid uppkomna kostnader står köparen för.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut, 2017-10-05 § 88
 Trafikverkets åsikt gällande fastighetsförvärv vid väg 193, mail
Trafikverket, samhällsplanerare Sara Vo, 2017-10-06
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående ärende förvärv av
del av fastighet Helliden 4:5, 2017-07-07, teknisk chef Kjell Jonsson
 Tjänsteskrivelse, Eva Thelin, 2017-06-30
 Förfrågan om förvärv från Isabelle Gunnarsson och Jesper Millqvist,
2017-06-25
 Karta
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden med
hänsyn tagna till utredningar ovan besluta föreslå kommunstyrelsen
ställa sig positiv till en försäljning av del av Helliden 4:5.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att med hänsyn tagna till utredningar ovan
föreslå kommunstyrelsen besluta ställa sig positiv till en försäljning av
del av Helliden 4:5.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2011/82

§ 116 Information Källefalls vattenskyddsområde remissvar
Sammanfattning av ärendet
Sakägare och berörda har givits möjlighet att yttra sig angående förslag till
skyddsföreskrifter Källefalls vattenskyddsområde.
Utredning pågår hos anlitad konsult och kommer att redovisas för tekniska
nämnden när denna är klar.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott, 2017-10-05 § 90
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till skyddsföreskrifter Källefalls
vattenskyddsområde”, 2017-10-03, teknisk chef Kjell Jonsson
 Inkomna remissvar
 Tekniska nämndens beslut angående nytt vattenskyddsområde och
nya skyddsföreskrifter Källefalls skyddsområde – remiss, 2017-05-16
§ 60
Förslag till beslut
 Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar invänta kommande redovisning med hjälp
av anlitad konsult.
Sändlista
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2013/161

§ 117 Beslut angående överföringsledning Källefall - Skaraborgs
Vatten
Sammanfattning av ärendet
2013 tecknades ett intentionsavtal mellan Skaraborgsvatten och Tidaholms
kommun om överföringsledning mellan respektive vattentäkter. Anledningen
var att säkra hela eller delar av vattenförsörjningen för endera part vid ett
bortfall, en möjlighet till reservvatten.
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten som ägs gemensamt av Skövde,
Falköping och Skara sköter vattenförsörjningen till drygt 80 000 invånare.
Tidaholms kommun, tekniska förvaltningen försörjer via Källefalls
grundvattentäkt ca 12 000 invånare med kapacitet upp till 35 000 invånare.
Ur Intentionsavtalet,
”Under senare år har frågan om säker dricksvattenförsörjning aktualiserats
vid ett flertal tillfällen i Sverige. Orsakerna har varit flera såsom föroreningar,
epidemier eller rena ledningsbrott och skador. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB, aktualiserar frågan vid olika tillfällen. Vi
har även en lag från 2006
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Där beskrivs ett flertal funktioner, bland annat sjukvård som skall beredas en
säker vattenförsörjning. Med anledning av detta och ett allmänt ansvar för
vattenförsörjningen har diskussioner förts mellan Skaraborgsvatten och
Tidaholms kommun under ett antal år om ett samarbete kring frågan.
En ledning mellan råvattentäkterna, Vättern respektive Källefall, skulle lösa
en del av problemen för Skaraborgsvatten och huvuddelen för Tidaholm.
Tidaholms överskott vid Källefall skulle ge Skaraborgsvatten tillgång till en
delförsörjning under lång tid till dess eventuella problem är åtgärdade. Vid den
tänkta ledningsdragningen finns planerat att provborra för ytterligare brunnar
vilket kan ge ytterligare reservkapacitet.”
Under åren 2014-2015 gjordes utredningar, inventeringar om lämplig
sträckning samt provborrningar. Lämpliga sträckningar har tagits fram där
markägare huvudsak Sveaskog och Hushållningssällskapet Skaraborg
kontaktats. Positiva svar angående avtal om ledningsrätt har inkommit från
Sveaskog.
Hushållningssällskapet har vi efter ett flertal frågor ej erhållit någon respons
från. Då vi nu bedömer det som lämpligt att nu gå vidare med projektering och
senare byggande vore det på sin plats att få en uppfattning om
Hushållningssällskapet kan ställa sig positiv till detta samverkansprojekt till
gagn för Skaraborgs vattenförsörjning.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Överföringsledning Källefall-Skaraborgsvatten,
2017-10-11, teknisk chef Kjell Jonsson
 Intentionsavtal
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen tillskriva
Hushållningssällskapet Skaraborg om en positiv behandling av
förfrågan angående avtal om ledningsrätt för samverkansprojektet
reservvatten Skaraborgsvatten-Tidaholm Källefall.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen tillskriva
Hushållningssällskapet Skaraborg om en positiv behandling av
förfrågan angående avtal om ledningsrätt för samverkansprojektet
reservvatten Skaraborgsvatten-Tidaholm Källefall.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2017/201

§ 118 Beslut angående begäran om yttrande angående förvärv
Kämpen 5
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt förfrågan om förvärv av
fastigheten Kämpen 5 från Modulhus Niklas Lundmark. Tanken är att man vill
uppföra bostadshus.
Ansökan om markförvärv avseende Kämpen 5, Kungsbroområdet.
Fastigheten är avskild och påverkas ej av kommande detaljplan innehållande
”Röda skolan”.
Fastigheten omfattar ca 2600 m2. Tidigare intressenter har erbjudits
fastigheten för en köpeskilling motsvarande 150 kr/m2 vilket skulle motsvara
390 000 kr.
Miljö- och byggnadsnämndens, bygglovshandläggare får vid bygglovsansökan
bedöma tänkt byggnations lämplighet i förhållande till detaljplan.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse angående förfrågan om förvärv av Kämpen 5,
2017-10-16, teknisk chef Kjell Jonsson
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående förvärv”, 2017-10-03,
Marie Anebreid
 Skrivelse från Niklas Lundmark angående anmälan om intresse för köp
av fastigheten Kämpen 5.
 Ritningar
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden ser inga hinder för en försäljning av marken ifråga.
Köpeskillingen föreslås uppgå till 390 000 kr. Miljö- och
byggnadsnämndens bygglovshandläggare får vid bygglovsansökan
bedöma tänkt byggnations lämplighet i förhållande till detaljplan.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden ser inga hinder för en försäljning av marken ifråga.
Köpeskillingen föreslås uppgå till 390 000 kr. Miljö- och
byggnadsnämndens bygglovshandläggare får vid bygglovsansökan
bedöma tänkt byggnations lämplighet i förhållande till detaljplan.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2017/206

§ 119 Beslut angående expansion Dometic Seitz lokalombyggnader
Sammanfattning av ärendet
Dometic Seitz utökar verksamheten och behöver större lokalyta.
För att klara sin utökade verksamhet hyr Dometic Seitz just nu tillfälliga lokaler
på Brukets industriområde. Tillfälliga lokaler hyrs i byggnad 38, 39 och 40.
Seitz har nu önskemål om en mer långsiktig lösning där de kan expandera i
intilliggande byggnaderna 123 och 124. Expansionen kräver investeringar
enligt nedan:
Installation av fjärrvärme i lokal 123 och 124, ca:
Byte av belysningsanläggning, övriga elinstallationer, ca:
Byggarbeten såsom mellanvägg, portar, målning mm, ca:
Ventilation, ca:
Yttertak, byte av papp, ca:
Totalt, ca:
Kostnader som tillhör hyresgästanpassning är ca:
(Belysning, uppdelning av el, byggarbeten, portar)
Kostnader som är fastighetsunderhåll är ca:
(Yttertak och fjärrvärmeinstallation)

500 000kr
500 000kr
1 000 000kr
350 000kr
530 000kr
2 880 000kr
1 850 000kr
1 030 000kr

Investering som tillhör hyresgästanpassning föreslås delas upp på 5 år och att
den läggs på hyran, vilket blir 370 000kr/år i förhöjd hyra de 5 första åren. Om
hyreskontraktet sägs upp innan 5 år betalar hyresgästen kvarstående belopp.
För att kunna erbjuda Dometic Seitz större lokalyta i intilliggande lokaler
behöver Tidaholms kommun investera ca 2 880 000 kr i hyresgästanpassning
och i fastighetsunderhåll. Cirka 1 850 000kr bedöms kunna läggas som
förhöjd hyra och 1 030 000 kr bedöms som rent fastighetsunderhåll som ska
betalas av Tidaholms kommun.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar att av kommunstyrelsen anhålla om
2 880 000 kr för erforderliga investeringar.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att av kommunstyrelsen anhålla om
2 500 000 kr för erforderliga investeringar. 380 000 tas ur tekniska
nämndens befintliga budget för anpassningar inom Brukets
industriområde.
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§ 120 Information
Sammanfattning av ärendet
Tekniske chefen Kjell Jonsson informerar om:
Startmöte gång- och cykelväg Trafikverket, Tidaholm-Madängsholm.
Gatuingenjör Ofelia Kullerstedt har slutat sin anställning den 4 oktober.
Träff med ägare av Tingshuset. Staket sätts upp. Ägare ska sätta sten mm
Teknisk chefsträff har hållits där man bland annat gjort ett studiebesök på en
nybyggd skola i Mariestad
Presidiet haft träff med kommunrevisorerna. Inkomma med skriftliga hur vi
planerar gatuunderhåll
Ordförande och teknisk chef haft diskussioner med TEAB angående
fibergrävningar.
Projekteringsmöten för ny skola Rosenberg hålls kontinuerligt. Detaljprojektering pågår.
Förvaltningsekonom Mats Olsson redogör för ekonomisk rapport tekniska
nämnden september 2017.
Ordföranden tackar för informationen.
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