1/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-03-22

Tekniska nämnden

Stadshuset, sammanträdesrum Folkabo, 2018-03-22 kl 13:30-15.40
§§ 36-47
Beslutande
Lennart Rehn (S)
Håkan Daremark (KD)
Othmar Fiala (S)
Helena Qvick (S)
Kent Persson (S)
Helena Gustafsson (M)
Tjänstgörande ersättare
Mikael Hallin (C) ersätter Bill Malm (M)
Ersättare
Cathrine Karlsson (S)
Anders Johansson (S)
Göran Olofsson (MP)
Tjänstemän
Kristian Bertilsson, arbetsledare park, § 36, Emilie Andersson, gatuingenjör, § 40, Peter
Eriksson, projektledare, § 43, Kjell Jonsson, teknisk chef, Siw Strandh, nämndsekreterare
Annelie Alm, utbildningschef, barn- och utbildningskontoret, § 43

Justering
Utses att justera: Helena Gustafsson
Justeringens tid: 2018-03-26
Underskrift sekreterare
Siw Strandh

Underskrift ordförande
Lennart Rehn

Underskrift justerare
Helena Gustafsson

Utdragsbestyrkande

1

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Anslag/bevis
Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag:
2018-03-26 – 2018-04-16
Nämnd/styrelse
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2018-03-22
Protokollet förvaras:
Tekniska kontoret
Underskrift

Siw Strandh

Utdragsbestyrkande

2

2018-03-22

3/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-03-22

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning
§ 36

§ 40

Beslut om tilldelningsbeslut angående upphandling av
Ving/rotorgräsklippare
Anmälningsärenden
Delegationsbeslut
Beslut angående begäran om komplettering i ärendet om
införande av kommunlager
Beslut angående genomfart och hög hastighet Vinkelgatan

§ 41

Beslut om dataskyddsombud för tekniska nämnden

§ 42

Beslut angående önskemål om belysningsstolpar banvallen
i Folkabo
Beslut angående nybyggnad Rosenbergsskolan

§ 37
§ 38
§ 39

§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47

Beslut angående månadsrapport februari
Beslut angående yttrande över detaljplan för Södra
Rosenberg del av Siggestorp 3:1
Beslut angående yttrande över detaljplan för Domherren 12
samt del av Hägne 1:1
Information

Utdragsbestyrkande

3

4
5-6
7
8-9
10 11
12 13
14
15 16
17
18
19
20

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-03-22

Tekniska nämnden

2018/71

§ 36 Beslut om tilldelningsbeslut angående upphandling av
Ving/rotorgräsklippare
Sammanfattning av ärendet
Upphandling av ving/rotorgräsklippare har gjorts genom upphandlingsenheten, Skövde kommun. Ett anbud har inkommit vid anbudstidens utgång.
Inköp av gräsklippare sker i enlighet med tekniska förvaltningens maskinutbytesplan. Investeringen belastar investeringsbudgeten för teknisk nämnd,
inventarier.
Beslutsunderlag
 Upphandlingsprotokoll, 2018-03-13, Tommy Klang,
upphandlingsenheten Skövde kommun
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att förslag till tilldelningsbeslut skickas ut och
under förutsättning att detta ej överklagas delegera till teknisk chef eller den
denne sätter i sitt ställe teckna beställning av maskinen ifråga.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att förslag till tilldelningsbeslut skickas ut
och under förutsättning att detta ej överklagas delegera till teknisk chef
eller den denne sätter i sitt ställe teckna beställning av maskinen
ifråga.


Tekniska nämnden beslutar samtidigt att inför år 2019/2020 jämföra
kostnader för att utföra gräsklippning på entreprenad.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sändlista
Upphandlingsenheten, Skövde, Tommy Klang
Parkansvarig Kristian Bertilsson
Teknisk chef Kjell Jonsson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/3

§ 37 Anmälningsärenden
Sammanfattning av ärendet
Inkomna skrivelser och beslut till tekniska nämnden vilka ej föranleder
särskilda beslut.
Kommunfullmäktige
2017/101
Beslut om ombyggnation Hökensåsskolan åk 7-9 samt Forsenskolan –
Kommunfullmäktige beslutat att gå vidare med projektet samt uppdra åt
tekniska nämnden att i samråd med barn- och utbildningsnämnden göra en
projektering för ombyggnation av Forsenskolan och Hökensåsskolan, inklusive
kök och matsal inom en totalkostnad på 20 miljoner kronor. Medel för
projektering finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018.
2017/2016
Beslut om anpassningar inom Brukets industriområde – Kommunfullmäktige
beslutat att för åtgärder på Brukets industriområde avseende framställt förslag
från tekniska nämnden anslå 2.880 tkr för investeringar.
Finansiering sker ur anslaget för investeringsreserven 2018 med 1.850 tkr och
1.030 tkr ur tekniska nämndens anslag för planerat underhåll 2018.
2017/211
Kommunfullmäktige beslutat att fastställa taxa för Tidaholms kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2018-02-01.
2017/211
Kommunfullmäktige beslutat att fastställa taxa för renhållning att gälla från och
med 2018-02-01 samt att uppdra till tekniska nämnden att i samband med
budgetprocessen för 2019 framta förslag till taxa i enlighet med
kommunstyrelsens uppdrag till nämnden i beslut § 152/2017.
2017/211
Kommunfullmäktige beslutat att fastställa taxa för camping att gälla från och
med 2018-02-01
2017/211
Kommunfullmäktige beslutat att fastställa taxa för odlingslotter att gälla från
och med 2018-02-01.
2017/211
Kommunfullmäktige beslutat att fastställa taxa för upplåtelse av offentlig plats
att gälla från och med 2018-02-01.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/211
Kommunfullmäktige beslutat att fastställa grunder för kommunala bidrag till
enskild väghållning inom Tidaholms kommun att gälla från och med
2018-02-01.
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås lägga anmälningsärendena med
kännedom till handlingarna.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden föreslås lägga anmälningsärendena med
kännedom till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/4

§ 38 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas
enligt särskild pärm på sammanträdet.
Nr
6
7
8

9
10

11
12

Ärende
Tilldelningsbeslut beläggningsarbeten (gemensamt Skaraborg)
Beviljade asökningar för uppehåll
I sophämtning och slamtömning
nr 180306_27366_F
Beviljade ansökningar om delat
kärl för sophämtning
nr 180226_21115_21115,
180226_25740_25740
Tilldelningsbeslut nybyggnad
Skola Rosenberg
Beviljade parkeringstillstånd för
rörelsehindrade:
1498-18002-35K-F
Avslag:
Dnr 2018.01 och 2018.2
Revidering Beslutsattestanter för
Tekniska nämnden 2018
Fullmakt upphandlingsenheten

Beslutsdatum
2018-02-20

Ansvarig
Tekn chef
Assistent
Assistent

2018-03-09

Tnau
Assistent

2018-03-20

Förv ekonom

2018-03-13

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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2015/105

§ 39 Beslut angående begäran om komplettering i ärendet om
införande av kommunlager
Sammanfattning av ärendet
För att kommunstyrelsen ska kunna fatta ett beslut i ärendet angående
införande av ett kommunlager har kommunledningskontoret begärt en
komplettering från tekniska nämnden där social- och omvårdnadsnämnden
har blivit tillfrågade i ärendet. Det beslut som är taget i tekniska nämnden är
utan samarbete med social- och omvårdnadsnämnden.
Tekniska nämnden har, 2018-01-25, beslutat efterhöra med social- och
omvårdnadsnämnden om möjlighet till finansiering av ”kommunlager” inom
ramen för arbetsmarknadsåtgärder och/eller om annat förslag på att driva
verksamhet finns.
Yttrande från social- och omvårdnadsnämnden har nu inkommit, där man
svarar att nämnden ingen möjlighet har att inom befintlig budget finansiera ett
kommunlager. Det behövs både en lämplig lokal och personal som ska vara
ansvariga för verksamheten
Tekniska nämnden har ställt frågan till social- och omvårdnadsnämnden om
nämnden har möjlighet att inrymma ”kommunlager” inom
arbetsmarknadsåtgärder, social- och omvårdnadsnämnden har inte heller
möjlighet att inom befintlig budget finansiera ett kommunlager. ”Det behövs
både en lämplig lokal och personal som ska vara ansvariga för
verksamheten”.
Om ett kommunlager upprättas och om detta ska drivas genom
tekniska förvaltningen behövs ett utökat budgetanslag om 140 000 kr/år.
Efter ett eventuellt införande bör verksamheten utvärderas efter ett till två år.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om komplettering i ärendet om införande av
kommunlager”, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2018-03-13
 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 22/2018 ”Beslut om
yttrande avseende kommunlager”, 2018-02-27
 Tjänsteskrivelse ”Svar till tekniska nämnden angående ”kommunlager”,
Anna-Lena Skatt, 2018-02-07
 Tekniska nämndens beslut § 4/2018, ”Beslut angående begäran om
komplettering i ärendet om införande av kommunlager, 2018-01-25
 Tjänsteskrivelse ”Angående begäran om komplettering i ärendet om
införande av kommunlager, fastighetsförvaltare Johan Claesson,
2018-01-02
 Kommunledningskontorets mail angående begäran om komplettering
från tekniska nämnden där social- och omvårdnadsnämnden ska
tillfrågas i ärendet, kommunsekreterare Elin Eklöf, 2017-12-04
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Tekniska nämndens beslut § 105/2017 ”Beslut angående begäran om
yttrande avseende medborgarförslag angående införande av kommunlager, 2017-10-19
 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett kommunlager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2017-09-25
 Tekniska nämndens beslut § 5/2016 ”Beslut angående utredning om
möjlighet att införa kommunlager samt hur lagret i så fall ska
organiseras, 2016-01-28
 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag att utreda möjlighet att införa ett kommunlager, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2016-01-08
 Kommunfullmäktiges beslut § 207/2017 ”Beslut om besvarande av
medborgarförslag om införande av kommunlager”, 2015-11-30
 Tekniska nämndens beslut § 60/2015 ”Begäran om yttranden
avseende medborgarförslag angående införande av kommunlager,
2015-05-28
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande avseende medborgarförslag
angående införande a kommunlager”, kommunsekreterare Sofie
Håkansson, 2015-04-17
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås 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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/40

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

Justerandes sign

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/248

§ 41 Beslut om dataskyddsombud för tekniska nämnden
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att entlediga
Markus Wästefors från uppdraget som personuppgiftsombud för tekniska
nämnden från och med 25 maj 2018 samt beslutar att utse
informationssäkerhetssamordnare Elinor Stenberg till dataskyddsombud för
tekniska nämnden, från och med 25 maj 2018.
Dataskyddsförordningen
EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får
behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och
kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection
Regulation). Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer
och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.
En övergripande tanke med de nya reglerna är att tydligare betona att det
företag, myndighet eller annan organisation som behandlar personuppgifter
aktivt måste ta ansvar för att se till att förordningens regler följs och kunna visa
det (ansvarsskyldighet).
Dataskyddsombud
Dataskyddsombudet kommer att ersätta personuppgiftsombudets roll och
ansvar. Ett dataskyddsombud kan ha ansvar för flera olika myndigheter. Det
föreslås att samtliga nämnder i Falköpings kommun och Tidaholms kommun
utser Elinor Stenberg som dataskyddsombud.
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland
annat att:
 samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter,
 kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna
styrdokument, samt
 informera och ge råd inom organisationen.
Dataskyddsombudet ska också:
ge råd om konsekvensbedömningar,
 vara kontaktperson för Datainspektionen,
 vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom
organisationen,
 samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den
personuppgiftsansvariga (nämnden) eller hos personuppgiftsbiträdet.
Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha
utfört sina arbetsuppgifter.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om en organisation gör, eller
överväger att göra, en konsekvensbedömning för behandling av
personuppgifter. En konsekvensbedömning behövs det ska samlas in
personuppgifter och det finns hög risk för personers rättigheter och friheter.
Dataskyddsombudet ska vara kontaktperson för:
 de registrerade, som till exempel vill nå dataskyddsombudet för att få
veta vilka uppgifter som finns registrerade om dem,
 personalen inom organisationen, som kan vilja veta om de gör rätt när
de behandlar personuppgifter,
 Datainspektionen, som kan vilja inspektera verksamheten.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut, § 36/2018, 2018-03-08
 Tjänsteskrivelse ”Dataskyddsombud för tekniska nämnden”, teknisk
chef Kjell Jonsson, 2018-02-27
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
entlediga Markus Wästefors från uppdraget som personuppgiftsombud för
tekniska nämnden från och med 25 maj 2018.
-

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
utse informationssäkerhetssamordnare Elinor Stenberg till
dataskyddsombud för tekniska nämnden, från och med 25 maj 2018.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att entlediga Markus Wästefors från
uppdraget som personuppgiftsombud för tekniska nämnden från och
med 25 maj 2018.


Tekniska nämnden beslutar att utse informationssäkerhetssamordnare
Elinor Stenberg till dataskyddsombud för tekniska nämnden, från och
med 25 maj 2018.

Sändlista
Markus Wästefors
Elinor Stenberg
Tekniska förvaltningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/55

§ 42 Beslut angående önskemål om belysningsstolpar banvallen i
Folkabo
Sammanfattning av ärendet
Folkabo samhällsförening har tillskrivit tekniska nämnden för att efterhöra om
det finns möjlighet att nämnden kan bekosta och installera några mindre
belysningsstolpar utmed sträckan från där Kvarnvägen korsar banvallen fram
till där landsvägen korsar banvallen intill återvinningsstationen.
Förslaget om belysning på banvallen är vällovligt ur många aspekter. I
sammanhanget skall nämnas att kommunen planerar en VA-utbyggnad från
Madängsholm via Suntak till Folkabo. Denna är tänkt att till största delen
förläggas i befintlig banvall. Projektet finns nu i investeringsbudget för
2018/2019. I samband med detta kan det vara lämpligt att arrangera belysta
promenadstråk. En förtida förläggning av belysning kan fördyra båda
anläggningarna.
Förslaget är bra och bör hanteras positivt i samband med Va-utbyggnaden
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 37/2018, 2018-03-08
 Tjänsteskrivelse ”Önskemål om belysningsstolpar banvallen Folkabo”,
teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-02-19
 Skrivelse från Folkabo samhällsförening, 2018-02-17
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att i
samband med VA-utbyggnad Folkabo se över möjlighet till belyst gångväg
på del av gamla järnvägsbanken.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att i samband med VA-utbyggnad Folkabo
se över möjlighet till belyst gångväg på del av gamla järnvägsbanken.
Sändlista
Ove Bank, Folkabo samhällsförening

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/58

§ 43 Beslut angående nybyggnad Rosenbergsskolan
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av projektering och anbudsinhämtning med tillhörande total
byggkostnadskalkyl.
Projekteringens fortskridande har kunnat följas via avstämningar i barn- och
utbildningsnämndens, tekniska nämndens och kommunstyrelsens
sammanträden under 2017. Vid barn- och utbildningsnämndens och tekniska
nämndens sammanträden 25/1 2018 har förfrågningshandlingar över
verksamhetsytor, utemiljöer och övrigt för verksamhetens bedrivande
redovisats.
I förstudien angavs behoven av barn- och utbildningsförvaltningen till ca 25
grundklassrum samt tillhörande grupprum och specialsalar. Generellt är i F-6
20 elever/klass inriktningen, vilket skulle motsvara upp till 500 elever. Här
finns utrymme för att växa antingen genom större klasser eller genom relativt
enkla ombyggnader med flytt av lättväggar.
I förhållande till övriga F-6 enheter innehåller denna anläggning mer av
utrymmen som exempelvis aula med plats för 140 personer.
Anbudsinfordran har nu tagits och en total produktionskalkyl kan nu
sammanställas vilket ger kommunfullmäktige möjlighet att anslå medel till
investeringens genomförande samt uppdra till tekniska nämnden att
genomföra upphandling och byggnation. Offerter har inkommit i tid förutom
markentreprenad varvid i enlighet med LOU en förhandlad upphandling har
utförts i detta fall.
Den byggkostnadskalkyl som upprättades 2015-2016 gjordes i en tid före brist
på bostäder och verksamhetslokaler med en följande överhettning av
byggmarknaden och kostnadsökning orsakad händelser som för många var
svåra att förutse. Trots detta men tack vare ett ansvarsfullt arbete av berörda
förvaltningars personal ser vi en möjlighet att i huvudsak inrymma
kostnaderna i vår tidiga kalkyl. De ingående delentreprenadernas kostnader
uppgår till sammanlagt
152 243 000:- kr,
inkluderande 5-10 % oförutsett, byggherreomkostnader samt anslutningsavgifter VA, El, fjärrvärme och fiber.
Till detta kan läggas option av installation av solceller till kostnad om
1 000 000 kr samt konstnärlig utsmyckning till uppskattningsvis
500 000-1 000 000 kr.
Utredningens slutsatser
Med ledning av redovisningen ovan bedömer vi att Tidaholms kommun nu har
möjlighet till byggandet av en F-6 skola till en konkurrenskraftig kostnad.
Det finns även option angående solcellsinstallation som får anses överkomlig.
Med dagens elpriser bär investeringen i bästa fall sig själv men kan innebära
andra positiva effekter.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Konstnärlig utsmyckning är mycket svårkalkylerad men kan vid en förnuftig
hantering klaras på ett ekonomiskt sätt.
Med hänsyn till färdigställandetid, uttorkning för undvikande av fuktproblem etc
bör beslut om byggnation alternativt avbrytande av projektet hanteras
skyndsamt.
Tilldelningsbeslut skickas omgående för att kunna hantera eventuella
överklaganden, omförhandlingar etc i tid före eventuellt
kommunfullmäktigebeslut i ena eller andra riktningen. Tilldelningsbeslut
innebär i sig inget antagande av entreprenörer eller beslut om byggnation.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 38/2018, 2018-03-08
 Bilaga till tjänsteskrivelse, nybyggnad Rosenbergsskolan, teknisk chef
Kjell Jonsson
 Tjänsteskrivelse ”Nybyggnad Rosenbergsskolan redovisning anbudsinfordran
 Ritning A40 1-100 plan 1
 Ritning A40 1-200 plan 2
 Ritning M10_1
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden föreslå
kommunfullmäktige att bevilja investeringsbeloppen för byggnation av ny
F-6 skola om 152 243 000 kronor och solcellsanläggning om
1 000 000 kr och uppdra till tekniska nämnden att genomföra upphandling
av desamma samt att bevilja ett bedömt belopp för konstnärlig
utsmyckning uppgående till 1 000 000 kr.
-

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar samtidigt sända
tilldelningsbeslut till berörda entreprenörer med förbehållet om
kommunfullmäktiges beslut om byggande och tillskjutande av
budgetmedel.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja
investeringsbeloppen för byggnation av ny F-6 skola om 152 243 000
kronor och solcellsanläggning om 1 000 000 kr och uppdra till tekniska
nämnden att genomföra upphandling av desamma samt att bevilja ett
bedömt belopp för konstnärlig utsmyckning uppgående till 1 000 000
kr.


Tekniska nämnden godkänner samtidigt arbetsutskottets beslut om
tilldelningsbeslut till berörda entreprenörer med förbehållet om
kommunfullmäktiges beslut om byggande och tillskjutande av
budgetmedel.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/73

§ 44 Beslut angående månadsrapport februari
Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport februari 2018 har upprättats.
Beslutsunderlag
 Ekonomirapport
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar godkänna upprättad månadsrapport
februari 2018 och översända densamma till kommunstyrelsen.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar godkänna upprättad månadsrapport
februari 2018 och översända densamma till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/246

§ Paragraf Beslut angående yttrande över detaljplan för Södra
Rosenberg del av Siggestorp 3:1
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har för yttrande översänt detaljplan för del av
Siggestorp 3:1, ”Södra Rosenberg”, Tidaholms tätort.
Granskningstiden är mars till och med 11 april 2018.
Yttrande ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 11 april
2018.
Tjänstemän ur tekniska förvaltningen har i viss mån medverkat i framtagandet
av föreslagen detaljplan. Trafiksäkerhet i form GC-vägnät, möjligheter till
hastighetsanpassningar finns förutsättningar för att tillgodose. Infrastruktur i
form av VA-, kraft och energiförsörjning finns även planerat för.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttranden över detaljplan för del av
Siggestorp 3:1, ”Södra Rosenberg”, Tidaholms tätort, planarkitekt
Marie Bengtzon, 2018-03-20
 Planbeskrivning, mars 2018
 Plankarta, mars 2018
 Samrådsredogörelse, mars 2018
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna detaljplaneförslaget utan
erinran.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att lämna detaljplaneförslaget utan
erinran.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/247

§ Paragraf Beslut angående yttrande över detaljplan för Domherren
12 samt del av Hägne 1:1
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har för yttrande översänt detaljplan för
Domherren 12 samt del av Hägne 1:1, Tidaholms tätort.
Granskningstiden är mars till och med 11 april 2018.
Yttrande ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 11 april
2018.
Detaljplanen ger möjlighet till byggnation av villa- och radhusbebyggelse
genom relativt enkla åtgärder. Gatu- och Va-utbyggnaden som erfordras blir
förhållandevis kostnadseffektiv i sammanhanget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttranden över detaljplan för Domherren
12 samt del av Hägne 1:1, Tidaholms tätort”, planarkitekt Marie
Bengtzon, 2018-03-20
 Samrådsredogörelse, februari 2018
 Planbeskrivning, februari 2018
 Plankarta, februari 2018
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna detaljplaneförslaget utan
erinran.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att lämna detaljplaneförslaget utan
erinran.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 45 Information
Sammanfattning av ärendet
Informeras om följande:
- Bokslut och budgetmöte kommer att hållas i april.
- Projektering av ombyggnad Hökensåsskolan har påbörjats.
- Ombyggnad kök och matsal Hökensåsskolan bör komma igång så fort som
möjligt.
- VA-ledningar Kungslena – Ekedalen snart klart.
- Planering av gång- och cykelväg Stallängsvägen och Villagatan pågår.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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