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2018-04-19

Tekniska nämnden

Sessionssalen Stadshuset, 2018-04-19 kl 13:30-16.00
§§ 48-58
Beslutande
Lennart Rehn (S)
Håkan Daremark (KD)
Othmar Fiala (S)
Helena Qvick (S)
Kent Persson (S)
Bill Malm (M)
Helena Gustafsson (M)
Ersättare
Cathrine Karlsson (S)
Anders Johansson (S)
Göran Olofsson (MP)

Tjänstemän
Peter Eriksson, projektledare, § 50, Emilie Andersson, gatuingenjör, §§ 51-52, Kristian
Bertilsson, arbetsledare park, § 55, Kjell Jonsson, teknisk chef, Siw Strandh, nämndsekreterare
Övriga
Magnus Svensson, trafiksamordnare, Tidatrafik, § 56

Justering
Utses att justera: Håkan Daremark
Justeringens tid: 2018-04-24
Underskrift sekreterare
Siw Strandh

Underskrift ordförande
Lennart Rehn

Underskrift justerare
Håkan Daremark
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2018/4

§ 48 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas
på sammanträdet.
Nr
13
14
15

Ärende
Anställning park
Anställning fastighet
Anställning renhållning

16

Anställning renhållning

17

Tilldelningsbeslut
värmepump Fröjereds skola
Beviljade uppehåll sophämtning och slamtömning:
nr 21979, 23241, 20571,
samt förlängning: nr 26009,
26925, 27446, 27222, 26504
Beviljat förlängning av
parkeringstillstånd nr
1498-18003-61K-F
Attesträttslista revidering

18

19
20

Beslutsdatum

2018-04-04

Ansvarig
Arbetsledare
Fastighets förv
Renhålln
ansvarig
Renhålln
ansvarig
Fastigh förv

2018-04-10

Assistent

2018-04-09

Assistent

2018-04-19

Förv ekonom

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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2018/3

§ 49 Anmälningsärenden
Sammanfattning av ärendet
Inkomna skrivelser och beslut till tekniska nämnden vilka ej föranleder
särskilda beslut.
Kommunfullmäktige
TN 2017/99
Beslut om markförvärv Acklingakorset och Suntaksrondellen
Kommunfullmäktige har beslutat ställa sig positiva till förvärv av fastigheter
som bedöms som strategiskt viktiga ur ett framtida exploateringsperspektiv i
de angivna områdena enligt karta.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att inleda
förhandlingar för inköp av lämpliga fastigheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
TN 2017/244
Beslut om försäljning av fastigheten del av Bämmelshed 1:21
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att försälja del av Bämmelshed
1:21 samt ge tekniska nämnden i uppdrag att försälja fastigheten.
Kommunstyrelsen
TN 2017/116
Beslut om projektdirektiv ny idrottshall Rosenberg
Kommunstyrelsen har beslutat att anta projektdirektiv för en ny idrottshall på
Rosenberg samt utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för
projektet.
TN 2018/80
Beslut om förstudie Barnens hus
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att i
samverkan med tekniska nämnden göra en förstudie enligt följande direktiv för
förstudie om investering för lokal till Barnens hus:
1) En totalkostnadskalkyl för samtliga förslag av placering av Barnens hus.
- Denna ska innehålla ökade och minskade verksamhetskostnader
- Investeringsutgiften samt driftkostnader för de olika förslagen till placering
2) En konsekvensbeskrivning av hur verksamheten påverkas positivt och
negativt av de olika placeringarna
3) Förslag till placering av verksamheten Barnens hus
4) Redovisas för kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2018 för att
behandlas i samband med Budget 2020-2022.
Kommunstyrelsen har även beslutat att medel för förstudien på 100 000 kr tas
ur medel för investeringsreserven och ges till kultur- och fritidsnämnden.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar lägga anmälda ärenden med kännedom till
handlingarna.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar lägga anmälda ärenden med kännedom till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/243

§ 50 Beslut angående projektering matsal och kök
Hökensåsskolan
Sammanfattning av ärendet
Projektering av ombyggnad kök och matsal Hökensåsskolan redovisas.
Hökensåsskolans kök har varit i behov av renovering under ett antal år, dels
på grund av ökad tillverkning av måltider, dels på grund av ålderstigen
utrustning som gjort att det har blivit ett arbetsmiljöproblem.
Barn- och utbildningsnämnden har ett behov av större matsal, då dagens
matsal inte är ändamålsenlig Verksamheten går nu tillbaka till ett högstadium
istället för två som det är idag. Idag serveras 550 portioner och köket är
dimensionerat för 350. Det nya köket kommer att ha en max kapacitet på 600
portioner per dag. En tillbyggnad på ca 250 m2 kommer att göras mot befintlig
matsal. Befintlig matsal kommer att renoveras och omfattar 330 m2. Tekniska
kontoret räknar med en kostnad på ca 6 miljoner.
Internhyran kommer att baseras på:
1 Kapitalkostnad.
2 Driftkostnader
3 Interna kostnader och driftunderhåll.
Allt enligt allmänna villkor – Lokaler, daterad 2017-12-12.
En uppskattning ger att internhyran för Hökensåsskolan kommer att öka med
ca 480 000 kr/år.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut angående projektering ombyggnad kök och
matsal Hökensåsskolan, projektledare Peter Eriksson, 2018-04-19
 Ritningar
 Kommunfullmäktiges beslut § 4/2018, 2018-01-29, ”Beslut om
ombyggnation Hökensåsskolan åk 7-9 samt Forsenskolan.
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar godkänna projekteringen och översända
densamma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar godkänna projekteringen och översända
densamma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut
Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/38

§ 51 Beslut angående ansökan om statlig medfinansiering till
åtgärder på kommunala gator och vägar 2019 TRV 2018/2406
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har blivit inbjuden att söka statlig medfinansiering för åren
2019-2021. Ansökan görs för kommande år och med en tidsplan för
kommande ansökningar till och med 2021.
Statlig medfinansiering kan sökas genom Västtrafik eller Trafikverket,
beroende av åtgärdens karaktär.
En ansökan om statlig medfinansiering genom Västtrafik gjordes redan 2017
för en åtgärd som planeras genomföras under 2019. Åtgärden gäller
utbyggnad av Hökensåsskolans busshållplats. Denna ansökan måste skickas
även i ansökningsomgången 2018 för 2019.
Ansökan om statlig medfinansiering genom Trafikverket görs för projekt som
ska stå klara 2019, bifogas görs även en tidsplan för kommande ansökningar
fram till 2021. I tidsplanen från 2017 föreslås ansökningarna för 2019 gälla
trafiksäkerhetsåtgärder på Västra Ringvägen och för 2020 föreslås
GC-vägutbyggnad på Ramstorpsvägen. I och med byggnation av skola och
bostäder på fastigheten Siggestorp 3:1 bedöms dock trafiksäkerhetsåtgärder
vid infarten till Siggestorp 3:1 från Stallängsvägen vara prioriterade över 2017
års tidsplan. De projekt som planerats för 2019 och 2020 föreslås därmed
skjutas fram till 2020 och 2021 och ansökan för 2019 föreslås gälla
trafiksäkerhetsåtgärder på Stallängsvägen, vid infarten till fastigheten
Siggestorp 3:1.
I samband med att Siggestorp 3:1 bebyggs med skola, idrottsanläggning och
bostäder kommer en infartsväg att anläggas som ansluter till Stallängsvägen.
Detta innebär att en fyrvägkorsning uppstår på en vägsträcka med
hastighetsbegränsning om 70 km/h. Befintlig ÅDT är 2237, denna siffra
förväntas öka med 500-1000 ÅDT som en effekt av resor till och från bostad
och skola. Infarten kommer även att trafikeras av skolbussar.
För att skapa en säker trafiksituation behöver fyrvägskorsningen omformas till
cirkulationsplats, enligt VGU:s riktlinjer för hastighetsbegränsning 50 km/h.
Hastighetsbegränsningen bör också sänkas till 50 km/h i anslutning till
cirkulationsplatsen.
Ansökan om stadsbidrag genom Västtrafik gällande ombyggnad av
Hökensåsskolans busshållplats som skickades 2017 för 2019, bör skickas in
även 2018 för 2019.
Ansökan om stadsbidrag genom Trafikverket för 2019 bör gälla
trafiksäkerhetsåtgärder på Stallängsvägen. Tidsplan för kommande
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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ansökningar till och med 2021 bör innefatta trafiksäkerhetsåtgärder på Västra
Ringvägen (2020) och GC-vägutbyggnad på Ramstorpsvägen (2021).
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott, § 42/2018, 2018-04-05
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om statlig medfinansiering för åren 20192021”, 2018-03-27, gatuingenjör Emilie Andersson
 Ansökan om statlig medfinansiering, trafikverket
 Bilaga 1, Översiktskarta stadsbidrag 2019-2021
 Tidsplan Stadsbidrag 2018-2021
 Statsbidrag Projekt sammanställning 2019-2021
 Statsbidrag Trafikverket Projekt 1, 2 och 3
 Ansökan om statlig medfinansiering, Västtrafik
 Ansökan Hökensåsskolan Tidaholms kommun Bilaga 1 utformning
 Statsbidrag Västtrafik Hökensåsskolan
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden tillstyrka
föreslagna ansökningar om statlig medfinansiering.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka föreslagna ansökningar om
statlig medfinansiering.
Sändlista
Emilie Andersson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

9

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-19

Tekniska nämnden

2018/82

§ 52 Beslut angående utformning gång- och cykelväg Villagatan
Sammanfattning av ärendet
Under 2018 kommer en GC-väg att byggas på Villagatan. Utbyggnaden har
beviljats statlig medfinans om 50% av beräknad total kostnad 750 000 kr.
I samband med projektering av GC-vägen har det inkommit förslag om att
utforma en sträcka som gångfartsområde, kostnaden för detta är inte inräknat
i den sökta medfinansieringen.
Utbyggnad av GC-väg på Villagatan kräver en avsmalning av vägbanan. Den
nuvarande trottoaren på gatans Nordöstliga sida är 1,5 meter och kommer att
breddas till 3 meter, vilket innebär att det återstår 6,5 meter körbana. För att
ge plats åt parkeringsrutor krävs därmed att gatan enkelriktas om gatan
utformas för hastighetsgräns 50 km/h.
Sträckan mellan infart till Gamla Torget och Fredsgatan genomgår idag en
omfattande förändring i och med byggnation av ett flerfamiljshus på
fastigheten Järnskog 6. Byggnationen medför att en större mängd människor
kommer att röra sig på den berörda sträckan, till och från bostad och
centrum/transportmedel. Det finns också planer på att riva en del av
fastigheten Innerstaden 2:23, vilket skulle innebära att en öppen yta skapas
mellan Gamla Torget och Villagatan. Det senare ingår i Magnus Larssons
(Sig. Larssons Byggnads AB) vision för sina fastigheter.
Delar av Gamla Torget, Torggatan och Kyrkogatan är idag utformade som
gångfartsområde. De befintliga gångfartsområdena skapar en förlängning av
torgytan, som i sin tur skapar attraktiva ytor för handel och inbjuder till
alternativa resesätt. Att utforma även sträckan mellan Gamla Torget och
Fredsgatan, på Villagatan, som gångfartsområde blir ett naturligt steg för att
skapa ett enhetligt och attraktivt centrum, som lockar till utomhusvistelse och
bidrar till handeln i Tidaholm. Genom att utforma sträckan som
gångfartsområde kan några parkeringsplatser dessutom behållas utan att
gatan enkelriktas.
Lägre hastigheter bidrar även till lägre bullernivåer och gångfartområdens
utformning motverkar ”buskörning”, vilket gynnar boende i området.
Kostanden för utformning av gångfartsområdet på Villagatan beräknas till
925 459 kronor, Magnus Larsson (Sig. Larssons byggnads AB) har ställt sig
positiv till medfinansiering.
Gångfartsområde på Villagatan, mellan Gamla Torget och Fredsgatan, gynnar
centrumutvecklingen genom att ge upphov till en attraktiv utomhusmiljö, som
lockar till utomhusvistelse och bidrar till att stärka handeln i Tidaholm.
Gångfartsområde sänker även hastigheten, vilket ger upphov till mindre buller
och skapar en lugnare centrummiljö.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott, § 43/2018, 2018-04-05
 Tjänsteskrivelse ”Utformning GC-väg Villagatan, 2018-03-27,
gatuingenjör Emilie Andersson
 Ritning GC-väg Villagatan
 Ritning Gångfartsområde Villagatan
 Kostnadskalkyl Gångfartsområde
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
tillstyrka förslag om gångfartsområde på Villagatan.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka förslag om gångfartsområde
på Villagatan med förutsättning att beviljat högre bidrag medges.
Sändlista
Emilie Andersson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/84

§ 53 Beslut om redovisning av pågående investeringsprojekt
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av pågående investeringsprojekt tekniska nämnden.
Bilagt kalkylark över ekonomisk status pågående investeringsprojekt.
Pågående investeringsprojekt uppvisar inga oförväntade avvikelser.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott, § 44/2018, 2018-04-05
 Tjänsteskrivelse ”Redovisning av pågående investeringsprojekt”,
2018-03-28, teknisk chef Kjell Jonsson
 Pågående investeringsprojekt, bilaga.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå 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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2018/65

§ 54 Beslut om yttrande över motion om vänthall
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden översänt en motion
inlämnad av nya moderaterna kf-gruppen angående inrättande av en
uppvärmd vänthall med toalett i Stationshuset.
Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar yttrande senast den 1 februari men
detta är inte möjligt då tekniska förvaltningen inte fått ärendet tillsänt sig förrän
den 1 mars.
Vänthallar, busshållplatser och liknande administreras och hanteras på
beställning av Västtrafik, SJ eller annan trafikansvarig.
Kommunen kan efter beställning från trafikansvarig eller huvudman för
beställningstrafiken, i detta fall, Västra Götalandsregionen eller kommunen
själv (kommunstyrelsen) via ansvarig för köpt trafik (för tillfället placerad hos
miljö- och byggnadsnämnden) anordna olika anläggningar.
Frågan om behov bör alltså handläggas av för trafiken ansvarig nämnd
(kommunstyrelsen).
Finner man där ett behov av att vänthall anordnas kan därefter uppdrag och
driftmedel lämnas till förslagsvis tekniska nämnden.
Avseende vänthall i gamla stationshuset kan nu sägas att vänthallen är uthyrd
i sin helhet till Tidaholms Taxi.
Det är dock möjligt att på sikt förändra detta hyresavtal så att en vänthall
möjliggörs.
Detta är samtidigt förenat med vissa driftskostnader som måste finansieras.
Behov om och beslut om inrättande av vänthall bedöms och beslutas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott, § 45, 2018-04-05
 Tjänsteskrivelse angående remiss av motion vänthall, 2018-03-28,
teknisk chef Kjell Jonsson
 Mail angående missad distribution av ärendet, 2018-03-01, kommunsekreterare Elin Eklöf
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut ”Beslut om remiss av motion
vänthall”, § 116/2017, 2017-10-18
 Motion ”Vänthall vid Tidaholms busstation”, 2017-08-22, från nya
moderaterna
Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besvara
remissen från kommunstyrelsen med att om kommunstyrelsen ser ett
behov om vänthall påkallat kan ett inrymmande av vänthall i gamla
stationshuset på sikt anordnas förutsatt att driftmedel tillställs för denna
verksamhet.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

13

Utdragsbestyrkande

2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-04-19

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att bifalla
motionen enligt ovanstående motivering.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/77

§ 55 Beslut angående pris avverkning skog
Sammanfattning av ärendet
Anbudsinfordran har gjorts för pris(ersättningar) för avverkningsposter,
område Nolängen. Vid anbudstidens utgång har fem anbud inkommit.
Kristian Bertilsson, parkavdelningen, har inhämtat prisuppgifter (ersättningar)
för avverkningsposter.
Ett flertal skogsföretag har lämnat prisuppgifter, se bilaga utvärdering.
Av utvärderingen framgår att anbudsgivare Almnäs Bruk har lämnat det mest
fördelaktigaste anbudet och föreslås få uppdraget för avverkningsposten
ifråga.
Tilldelningsbeslut har skickats ut i enlighet med tekniska nämndens
arbetsutskotts beslut och med förbehåll under förutsättning att detta ej
överklagas samt att tekniska nämnden godkänner detsamma.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott, § 46/2018, 2018-04-05
 Tjänsteskrivelse, 2018-03-28, teknisk chef Kjell Jonsson
 Bilaga utvärdering
 Anbudsöppningsprotokoll
 Inkomna anbud
 Anbudsförfrågan
Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att delegera till teknisk chef eller denne sätter i sitt ställe att under
förutsättning att nämnden godkänner och att tilldelningsbeslut ej
överklagats, teckna beställning.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att godkänna samt att delegera till teknisk
chef eller denne sätter i sitt ställe och att tilldelningsbeslut ej
överklagats, teckna beställning.
Sändlista
Kristian Bertilsson
Kjell Jonsson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/86

§ 56 Beslut angående ansökan om folkhälsomedel
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiska medel söks för projekt under år 2018 enligt bilaga, daterad
2018-03-28. Den totala ansökningssumman är 55 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott, § 47, 2018-04-05
 Tjänsteskrivelse, 2018-04-04, teknisk chef Kjell Jonsson
 Skrivelse ”Ansökan om folkhälsomedel”, 2018-03-28, Magnus
Svensson
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att
hos Folkhälsorådet ansöka om ekonomiska medel om 55 000 kronor för
de aktuella projekten.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att hos Folkhälsorådet ansöka om
ekonomiska medel om 55 000 kronor för de aktuella projekten.
Sändlista
Folkhälsorådet
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§ 57 Information
Sammanfattning av ärendet
- Det ekonomiska utfallet för 2017 har justerats något på grund av bokslutsförändringar (från +169 tkr till +282 tkr)
- Rosenbergsområdet – då arbetsplatsområdet måste kunna bli tillgängligt har
markentreprenör anlitats.
- Trafikverket har översänt förslag till avtal angående rondell väg
193/Stallängs-vägen.
- Träff angående budgetdialog har hållits.
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§ 58 Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Håkan Daremark (KD) väcker fråga om trafiksituationen på Norra
Kungsvägen. Frågan tas upp på tekniska nämndens arbetsutskott.
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