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§ 76 Anmälningsärenden
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige
Beslut om ombyggnation av omklädningsrum i Forshallen
Kommunfullmäktige har beslutat att gå vidare med projektet samt att uppdra åt
tekniska nämnden att göra en projektering samt att genomföra upphandling.
Kostnader för projektering ingår i det totala anslaget.
Avsätta 700 000 kr för investeringsprojektet ”Ombyggnation av omklädningsrum Forshallen”.
Att budgetmedel flyttas från investeringsreserven till tekniska nämndens
investeringsbudget.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att lägga anmälda ärenden med
kännedom till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/4

§ 77 Delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas
enligt särskild pärm på sammanträdet.
Nr
24
25

26

Ärende
Beviljade ansökningar om
om delat kärl för sophämtning
nr 25945
Beviljade uppehåll i sophämtning
och slamtömning nr 21159,
22040, 26393, 27468, 25441.
Beviljade förlängningar nr 25945.
Avslag nr 26985, 20226
Revidering Attesträttslista 2018

Beslutsdatum Ansvarig
Assistent
Assistent

Förv ekonom

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/125

§ 78 Beslut angående fördelning av resterande medel för tillfälligt
stöd med anledning av flyktingsituationen - Lekplatser Tidaholms
kommun
Sammanfattning av ärendet
Fråga har väckts angående resterande medel avseende tillfälligt stöd med
anledning av flyktingsituationen och där tekniska nämnden tilldelades en
summa på 1 miljon kronor.
Tekniska nämnden anslog, 2017-09-14 § 91, 500 000 kronor ur dessa medel
för anläggande av minigolfbana vid Tidaholms camping.
Behov finns inom Tidaholms kommun att underhålla samt uppgradera
lekplatserna. Förlag på prioriteringsordning finns framtaget.
Förvaltningen har förslagit följande lekplatser som skulle kunna få ta del av
resterande medel, 500 000 kronor, för underhåll och uppgradering:
- Madängsholm 350 000 kronor: Släntrutchbana, större gungställning med
kompisgunga, klätterställning, nya gungdjur och linbana mm.
- Stadsparken 150 000 kronor: Underhållsaktiviteter.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 63/2018, 2018-06-07
 Tjänsteskrivelse ”Fördelning av medel avseende tillfälligt stöd med
anledning av flyktingsituationen – Lekplatser Tidaholms kommun”,
parkansvarig Kristian Bertilsson, 2018-05-23
 Tekniska nämndens beslut § 91/2017, ”Beslut angående
anläggningskostnad för minigolfbana Tidaholms campingplats”,
2017-09-14
 Kommunstyrelsens beslut § 80/2016, ”Beslut om fördelning av medel
avseende tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen”,
2016-04-06
Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att 350 000 kronor avsätts till Madängsholm enligt förslag och 150 000
kronor avsätts för iordningställande av ytor för utegym i form av
grusytor.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att 350 000 kronor avsätts till
Madängsholm enligt förslag och 150 000 kronor istället avsätts för
iordningställande av ytor för utegym i form av grusytor.
Sändlista
Mats Olsson
Kristian Bertilsson
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

6

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-20

Tekniska nämnden

2018/128

§ 79 Beslut angående omfördelning av investeringsmedel 93042
"Campingen, brygga och åtgärder strand"
Sammanfattning av ärendet
Projekt 93042 ”Campingen, brygga och åtgärder strand” är avslutad.
Överskjutande medel flyttas från projekt 93042 ”Campingen, brygga och
åtgärder strand” till projekt 90071 ”Friluftsbad, bryggor mm”.
Överskjutande medel att flytta är 51 tkr.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 64/2018, 2018-06-07
 Tjänsteskrivelse ”Omfördelning av investeringsmedel 93042
”Campingen, brygga och åtgärder strand”, förvaltningsekonom Mats
Olsson, 2018-05-28
 Investeringsuppföljning enligt Tertialrapport 1 samt finansieringsbehov
av brygga Madängsholm (ca 100 tkr).
Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta om att omfördela 51 tkr från
projekt 93042 till 90071 för att finansiera bryggan vid Madängsholm ca
100 tkr. (Avvikelser justeras eventuellt inför 2019.)
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta om
att omfördela 51 tkr från projekt 93042 till 90071 för att finansiera
bryggan vid Madängsholm ca 100 tkr. (Avvikelser justeras eventuellt
inför 2019).
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/130

§ 80 Beslut om månadsrapport maj 2018
Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport maj 2018 redovisas.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 65/2018, 2018-06-07
 Ekonomirapport
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden förslås besluta att godkänna månadsrapport maj
2018 och översända densamma till kommunstyrelsen.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar godkänna upprättad månadsrapport maj
2018 och översända densamma till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

8

Utdragsbestyrkande

1/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-20

Tekniska nämnden

2018/113

§ 81 Beslut angående förstudie funktionsrenovering
Bibliotekshuset bottenplan och Godsmagasinet
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har i uppdrag av kommunstyrelsen att i samverkan med
kultur- och fritidsnämnden genomföra en enkel förstudie där kostnader för en
renovering och verksamhetsanpassning av Godsmagasinet för att uppfylla
verksamhetens krav på funktion, och tillgänglighet. Parallellt ska utredas
kostnader för att anpassa Bibliotekets källare så att Godsmagasinets
verksamhet kan flyttas hit.
Följande åtgärder behöver göras i Godsmagasinet för att uppfylla
verksamhetens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö:














Utvändigt installeras en handikapphiss
Utvändiga ytor iordningställs
Övriga hinder för rörelsehindrade tas bort in- och utvändigt
Vägg mellan Musikstudio och Spellokal ska tas bort.
Vägg mellan Musikstudio och övrig lokal öppnas upp med ett valv
Handikappanpassning av Wc:n
Alla nödutrymningsdörrar ska ses över
Ytrenovering av golv och invändiga väggar
Elinstallationer och invändig belysning byts eller renoveras
Köksinrede ska bytas
Planlösning och anpassning av personalutrymmen ska ses över
Brandlarm kompletteras
FTX-ventilation installeras

Den totala ytan är ca 216 m2 och en grov uppskattning ger att kostnaden för
ovanstående hamnar på ca 1,7 – 1,9 Mkr.
Efter slutförda åtgärder kommer internhyran att behöva justeras för att täcka
internhyresenhetens ökade kapitalkostnader.
Tillkommande internhyra beräknas enligt:
Bedömd investering 1,7 – 1,9 Mkr.
Internränta 1,75%
Avskrivningstid 20 år
Vilket innebär att internhyreshöjningen år 1 blir ca 120 000 kr.
Följande åtgärder behöver göras i Bibliotekshusets källare för att möjliggöra
en flytt av verksamheten i Godsmagasinet hit:

Ordförandes sign

Utvändigt och invändigt skapas en handikapp ramp

Justerandes sign

Justerandes sign
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Entrédörr förses med automatik och passagesystem
En ny handikapptoalett för verksamheten
Ny öppen planlösning skapas vid entré
Med ny öppen planlösning skapas ett café vid köket
Befintligt kök renoveras och kompletteras för att passa verksamheten
Personalytor med omklädning och toalett
Passager och dörrar kompletteras så att avgränsningar och
utrymningsvägar bibehålls
Brand- och inbrottslarmfunktioner kompletteras
Ventilation och elinstallationer och belysning anpassas till ny
verksamhet och planlösning

Observera att den tänkta funktionen medför en begränsning av kökets funktion
vid uthyrning av bland annat Stora Salen i Bibliotekshuset.
Den totala ytan är ca 300 m2 varav 90 m2 är nyligen ytrenoverade. En grov
uppskattning ger att kostnaden för ovanstående hamnar på ca 1,5 – 1,6 Mkr
Efter slutförda åtgärder kommer internhyran att behöva justeras för att täcka
internhyresenhetens ökade kapitalkostnader.
Tillkommande internhyra beräknas enligt:
Bedömd investering 1,5 – 1,6 Mkr.
Internränta 1,75%
Avskrivningstid 20 år
Vilket innebär att internhyreshöjningen år 1 blir ca 105 000 kr.
Kostnad för att iordningställa Godsmagasinet enligt krav och önskemål
bedöms till ca 1,7 – 1,9 Mkr. Internhyran till kultur- och fritidsnämnden behöver
efter slutfört projekt höjas med ca 120 000 kr/år.
Kostnad för att iordningställa Bibliotekshusets källare för att möjliggöra en flytt
av Godsmagasinets verksamhet hit bedöms till ca 1,5 – 1,6 Mkr. Internhyran
till kultur- och fritidsnämnden behöver efter slutfört projekt höjas med ca
105 000 kr/år.
Beräkningarna av kostnader och internhyreshöjningar är en preliminär
bedömning, verkliga kostnad och hyreshöjning kan sättas först när projektet är
färdigställt.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 66/2018, 2018-06-07
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie funktionsrenovering Bibliotekshusets
bottenplan och Godsmagasinet, fastighetsförvaltare Johan Claesson,
2018-05-02
 Ritning bibliotekshuset bottenplan
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

10

Utdragsbestyrkande

3/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-20

Tekniska nämnden

 Ritning godsmagasinet
 Kommunstyrelsens beslut § 42/2018 ”Beslut om kostnadsberäkning
renovering godsmagasinet och bibliotekshusets bottenplan,
2018-02-07 (inkom till tekniska kontoret 2018-04-24)
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden
godkänna förstudien vad avser fastigheternas erforderliga åtgärder och
kostnader.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar godkänna förstudien vad avser
fastigheternas erforderliga åtgärder och kostnader och överlämna
denna till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 82 Beslut angående projektering ombyggnad Smedjegatan 11
Sammanfattning av ärendet
Uppdraget består i att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden utföra
en projektering gällande en ombyggnation av Smedjegatan 11, Plan 2 så att
lokalerna kan utnyttjas till fullo. Detta skulle medföra att hyrda lokaler på
Vårdcentralen och vissa delar av moduler vid Forsenskolan kan sägas upp.
Tekniska kontorets projektledare har i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen utarbetat ett förslag till en fungerande och flexibel
planlösning. Baserat på denna planlösning har tekniska kontorets
projektledare beräknat att kostnaden för ombyggnationen hamnar på ca
3 Mkr.
När byggnationen är klar kommer internhyran att behöva justeras så att
internhyresenhetens ökade kapitalkostnader täcks.
Tillkommande internhyreskostnader har beräknats enligt nedanstående:
Kapitalkostnader beräknas enligt:
Bedömd investering 3 Mkr
Internränta 1,75%
Avskrivningstid för byggnadsdelar bedöms till 1,5 Mkr på 40 år.
Avskrivningstid för installationer mm bedöms till 1,5 Mkr på 20 år.
Baserat på ovanstående fördelas kapitalkostnaden år 1 enligt:
Ränta:
ca 52 000kr
Avskrivning byggnad:
ca 37 500kr
Avskrivning installationer: ca 75 000kr
Totalt år 1:
ca 164 500kr
Ingen tillkommande kostnad bedöms uppstå för drift.
Förtydligande:
Beräkningen av kapital och driftskostnader är en preliminär bedömning, den
verkliga hyresnivån kan sättas först när projektet är färdigställt.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 67/2018, 2018-06-07
 Tjänsteskrivelse ”Projektering ombyggnad Smedjegatan 11,
fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2018-05-22
 Ritning Smedjegatan 11 överplan
 Kommunstyrelsens beslut § 104/2018 ”Beslut om förstudie
ombyggnation Smedjegatan” 2018-05-02

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna föreliggande handlingar och kostnadsredovisning.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreliggande handlingar och
kostnadsredovisning och överlämna dessa till barn- och
utbildningsnämnden samt för kännedom till kommunstyrelsen.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 83 Beslut angående förstudie Barnens Hus
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen
gjort en inledande studie kring vilka åtgärder som krävs i Tidaholms muséum
för att möjliggöra en flytt av barnens hus verksamhet hit.
Följande åtgärder behöver enligt förstudie göras för att kunna inhysa
barnens hus verksamhet i muséets lokaler:
 Befintligt café och scen rivs
 Aktuell golvyta, ca 450 m2 beläggs med flytande, ventilerad
golvkonstruktion samt med plast- eller textilmattor
 Tilläggsisolering av tak i den aktuella ytan, ca 450 m2
 Befintliga wc och handikapp wc behålls
 Allmänbelysningen i aktuell lokal behålls, verksamheten kompletterar
med egen punktbelysning
 Diverse anpassningar av elinstallationer
 Anpassning av ventilationsanläggning
 Komplettering av lås- och larmanläggning
 Ett café med öppning mot bakgården skapas i ”Eddierummet”
 Wc städ och omklädning för personal och kökspersonal
 Kontors- och personaldelen i plan 1 renoveras och byggs om, för att
kunna inrymma även den utökade personalstyrkan.
 Omklädningsrum för personal
 Kallförråd ska isoleras och kompletteras med en aerotemper
 Snickeriet ska ha ändamålsenliga lokaler
Baserat på studien ovan bedöms att kostnaden för åtgärderna hamnar på
ca 3 Mkr. När ombyggnaden är klar kommer internhyran att behöva höjas så
att internhyresenhetens ökade kapitalkostnader täcks.
Tillkommande internhyreskostnader har beräknats enligt nedanstående:
Bedömd investering 3 Mkr
Internränta 1,75 %
Avskrivningstid byggnader 40 år, 1 Mkr
Avskrivningstid installationer och övrigt 20 år, 2 Mkr
Baserat på ovanstående fördelas kapitalkostnaden enligt:
Ränta:
ca 52 000 kr/år
Avskrivning byggnad
ca 25 000 kr/år
Avskrivning övrigt:
ca 100 000 kr/år
Totalt, år 1:
ca 177 000 kr/år
Barnens hus
Kultur- och fritid hyr idag Barnens hus till en årlig kostnad av 482 000 kr.
Byggnaden har nyligen fått ett nytt tak, för övrigt föreligger ett stort
upprustningsbehov, för att kunna möta dagens krav på tillgänglighet, komfort
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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och säkerhet. Om kultur- och fritidsnämnden säger upp hyresavtalet behöver
lokalerna snarast möjligt, i första hand avyttras alternativt hyras ut till annan
kommunal verksamhet. Detta för att undvika att underskott uppstår hos
internhyresenheten.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 68/2018, 2018-06-07
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie Barnens Hus”, fastighetsförvaltare Johan
Claesson, 2018-05-28
 Kommunstyrelsens beslut § 54/2018 ”Beslut om förstudie Barnens
hus”, 2018-03-07
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna föreliggande handlingar och kostnadsredovisning samt
därefter avvakta kultur- och fritidsnämndens beslut om eventuell
verksamhetsflytt.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreliggande handlingar och
kostnadsredovisning och översända dessa till kultur- och
fritidsnämnden samt därefter avvakta kultur- och fritidsnämndens
beslut om eventuell verksamhetsflytt. Beslutet sänds även till
kommunstyrelsen för kännedom.
Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

15

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-20

Tekniska nämnden

2017/116

§ 84 Beslut angående projektering ny idrottshall - Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till tekniska nämnden att tillsammans med
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera
byggnation av dels idrottshall samt idrottshall med komplementyta för
gymnastik.
Idrottshall för skolans behov önskas stå klar i samband med skolstart 2020,
tidpunkt för Rosenbergsskolans idrifttagande. Med hänsyn till den korta tid
som återstår och önskemål om prissättning före beslut om vägval kommer
projektet att drivas i form av totalentreprenad. Ett förfrågningsunderlag
utgående från förstudien är under framtagande där option om gymnastikdel
kan prissättas gör att efter intagna anbud beslut kan tas och detaljprojektering
och byggande ta vid.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 69/2018, 2018-06-07
 Ritning planlösning ny idrottshall
 Tjänsteskrivelse ”Projektering Idrottshall Rosenberg”, projektledare
Peter Eriksson, 2018-05-30
 Kommunfullmäktiges beslut § 25/2018 ”Beslut om idrottshall”,
2018-02-26
 Kommunstyrelsens beslut § 58/2018 ”Beslut om projektdirektiv ny
idrottshall Rosenberg”, 2018-03-07
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att godkänna föreliggande projektering av handlingar för
totalentreprenad och föreslå kommunstyrelsen respektive
kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden att inhämta anbud för
desamma.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreliggande projektering av
handlingar för totalentreprenad och föreslå kommunstyrelsen
respektive kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden att
inhämta anbud för desamma.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

16

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-06-20

Tekniska nämnden

2018/124

§ 85 Beslut angående trafiksituationen på Norra Kungsvägen
Sammanfattning av ärendet
Håkan Daremark (KD) har väckt fråga om trafiksituationen på Norra
Kungsvägen.
Under 2016-2017 anlades en gång- och cykelbana på Norra kungsvägen.
Gång- och cykelbanan tar en del av vägbanan i anspråk, vilket lett till att
trafikanter uppfattar vägen som för smal när bilar står parkerande på
vägbanans östra sida.
På vägbanans östra sida finns inga markerade parkeringsplatser. Genom att
måla parkeringsrutor och sätta upp kompletteringsskylt ”endast markerade
platser”, kan problematiken med smal vägbana minskas.
Genom att måla parkeringsrutor och sätta upp kompletteringsskylt ”endast
markerade platser”, kan problematiken med smal vägbana minskas.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 70/2018, 2018-06-07
 Tjänsteskrivelse ”Trafiksituationen på Norra Kungsvägen”,
gatuingenjör Emilie Andersson, 2018-05-24
 Tekniska nämnden, övriga frågor, § 58/2018, 2018-04-19
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att måla parkeringsrutor och sätta upp kompletteringsskylt ”endast
markerade platser” på Norra Kungsvägens östra sida.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att måla parkeringsrutor och sätta upp
kompletteringsskylt ”endast markerade platser” på Norra Kungsvägens
östra sida.
Sändlista
Gatuingenjören

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/119

§ 86 Beslut angående otillfredsställande trafiksituation elevers
skolväg till Hökensåsskolan
Sammanfattning av ärendet
Samfälligheten Forsen har inkommit med klagomål om otillfredsställande
trafiksituation vid Hökensåsskolan, skolbarn passerar genom samfällighetens
häck och korsar Östra Ringvägen utanför anvisade övergångsställen.
Samfälligheten Forsen har noterat att skolbarn passerar genom deras häck
och korsar Östra Ringvägen bortom anvisade övergångsställen. Detta menar
de är en trafikfara. Samfälligheten uppmanar kommunen att sätta upp ett
staket längs med den häck som omgärdar bostadsområdet.
I det särskilda utlåtandet till detaljplan för Furulund 2:1 och Helliden 2:9
nämner boende i samfälligheten Forsen att det finns en risk att elever
använder villagångar och parkeringar för att ta sig till skolan. Kommunens svar
var; ”Om det uppstår problem med spring och genvägar via radhusområdet
Forsen är kommunen (Tekniska kontoret) villig att komma fram till en lösning i
samråd med fastighetsägarna”.
Kommunen har med andra ord tagit på sig ansvar för att lösa eventuella
problem med spring genom bostadsområdet. I framtiden kommer dock
Hökensåskolan att husera endast högstadieelever, varför ett staket som
avskräcker dessa elever från att gena genom bostadsområdet behöver vara
minst 1,5 meter.
Ett första steg för att få eleverna att använda anvisade gång- och cykelvägar
samt övergångsställen är information genom skolan. Magnus Svensson
informerar om säkra skolvägar och ska göra ett extra besök på skolan för att
informera om var och hur eleverna ska, och får, ta sig till skolan.
Kommunen har också informerat samfälligheten Forsen om att Östra
Ringvägen är en statlig väg, samfälligheten har därför kontaktat Trafikverket
och uppmärksammat dem om den rådande trafiksituationen.
Kommunen bör i första hand informera eleverna om säkra skolvägar, Magnus
Svensson besöker skolan och informerar under vår och höst 2018. Om
problemet kvarstår kan ett staket längs bostadsområdet vara aktuellt.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 71/2018, 2018-06-07
 Tjänsteskrivelse ”Otillfredsställande trafiksituation elevers skolväg till
Hökensåsskolan”, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-05-28
 Inkommen skrivelse: Otillfredsställande trafiksituationer för elevers
skolväg till Hökensåsskolan.
 Inkommen mail: Till Emilia eller Johan från Samfälligheten Forsen.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Inkommen komplettering till handling om otillfredsställande
trafiksituation för elevers skolväg till Hökensåsskolan: Särskilt
utlåtande. Detaljplan för del av Furulund 2:1 och del av Helliden 2:9,
Hökensåskolan, Tidaholms kommun.
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att i första hand informera eleverna om säkra skolvägar.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå att skolan i första hand bör
informera eleverna om säkra skolvägar.
Sändlista
Samfälligheten Forsen
Barn- och utbilningsförvaltningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/40

§ 87 Beslut angående genomfart och hög hastighet Vinkelgatan
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen fick av tekniska nämnden § 40/2018, 2018-03-22, i uppdrag att
ta fram lämpligt förslag på farthinder samt kostnadsförslag. Detta presenteras
för arbetsutskottet.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 72/2018, 2018-06-07
 Kostnad trafiksäkerhetsåtgärder Vinkelgatan, gatuingenjör Emilie
Andersson
 Tekniska nämndens beslut § 40/2018, 2018-03-22
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 34/2018, 2018-03-08
 Tjänsteskrivelse ”Genomfart och hög hastighet Vinkelgatan”
gatuingenjör Emilie Andersson
 Trafikmätning Tidaholm Vinkelgatan hastighet 20180202
 Trafikmätning Tidaholm Vinkelgatan veckodagar 20180202
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av föreslagna åtgärder
och kostnadsförslag men föreslår tekniska nämnden besluta avvakta
med fysiska åtgärder då trafikmängden och hastigheten enligt
mätningar ej motiverar begränsningar.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden har tagit del av föreslagna åtgärder och
kostnadsförslag och beslutar avvakta med fysiska åtgärder då
trafikmängden och hastigheten enligt mätningar ej motiverar
begränsningar.
Sändlista
Gatuingenjören

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/122

§ 88 Beslut angående intresseförfrågan Oxeln 17
Sammanfattning av ärendet
Intresse har anmälts om att få köpa till kommunens fastighet Oxeln 17.
Tomterna längs med Långgatan är som frågeställaren beskriver olika i formen.
Norr om dessa finns sedan länge kommunal planering för byggnation av
småhus. Det finns då tankar på en infartsgata över marken ifråga.
En alternativ väg in kan även placeras norr om möjligt. Tomten ifråga är av
den storlek att den kan säljas fristående. Detta bör tas i beaktande då centrala
tomter för närvarande är en bristvara. I båda fallen bör det planmässigt
utredas närmare innan en avyttring till ena eller andra ändamålet sker.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 73/2018, 2018-06-07
 Tjänsteskrivelse ”Intresseförfrågan markköp Oxeln 17”, teknisk chef
Kjell Jonsson, 2018-05-15
 Tjänsteskrivelse ”Intresseförfrågan Oxeln 17”, Marie Anebreid,
2018-05-15
 Skrivelse förfrågan om markförvärv av kommunens fastighet Oxeln 17,
2018-014-18
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av synpunkter från
förvaltningen men föreslår tekniska nämnden förorda en försäljning av
marken till den sökande.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden har tagit del av synpunkter från förvaltningen men
beslutar föreslå kommunstyrelsen att förorda en försäljning av marken
till den sökande.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/65

§ 89 Beslut angående komplettering remiss av motion vänthall
Tidaholms busstation
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen önskar en komplettering i ärendet motion
vänthall med anledning av att tekniska nämnden beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att bifalla motionen om vänthall.
Med anledning av kommunledningskontorets önskan om en komplettering av
ärendet åberopande:
”Att tekniska nämnden beslutar att finansiera driftskostnaderna samt hyran
inom befintlig budget för tekniska nämnden enligt riktlinjer ”beredning motioner
och medborgarförslag”
Då tekniska nämnden inte är ansvarig för verksamheten Regiontrafik och
köpta trafikresor och då densamma ej har driftbudget för detta får beslutet
föreslås bli ett avslag till motionen ifråga.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 74/2018, 2018-06-07
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om komplettering i ärende yttrande över
motion om vänthall”, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-05-23
 Mail Begäran om komplettering i ärendet motion om vänthall,
kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-05-03
 Tekniska nämnden ”Beslut om yttrande över motion om vänthall”,
§ 54/2018, 2018-04-19
 Tjänsteskrivelse ”Angående remiss av motion vänthall”, teknisk chef
Kjell Jonsson, 2018-03-28
 Motion till kommunfullmäktige ”Vänthall vid Tidaholms busstation,
Moderaterna i Tidaholm, 2017-08-22
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut ”Beslut om remiss av motion
vänthall” § 116/2018, 2017-10-18
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå
motionen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/111

§ 90 Beslut om yttrande över detaljplan för Fjalar 5
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden begär yttrande över detaljplan för Fjalar 5,
Tidaholms tätort. Granskningstiden är 28 maj till och med 11 juni 2018 och
yttrande skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 11 juni.
Syftet med planen är att ändra gällande markanvändning från allmänt
ändamål till bostadsändamål samt centrumverksamhet. I samband med
ändrad användning införs skyddsbestämmelser för byggnaden. Området
strider inte mot Fördjupad Översiktsplan för Tidaholms Stadsbygd 2009.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 75/2018, 2018-06-07
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande över detaljplan för Fjalar 5,
Tidaholms tätort, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-05-29
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttranden över detaljplan för Fjalar 5,
planarkitekt Marie Bengtzon, 2018-05-28
 Samrådsredogörelse
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Tekniska nämndens beslut § 71/2018, ”Beslut angående begäran om
yttrande över förslag till detaljplan Fjalar 5”, 2018-05-17
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att utöver tidigare yttranden i ärendet finns ej ytterligare att anföra.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att utöver tidigare yttranden i ärendet finns
ej ytterligare att anföra.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/149

§ 91 Beslut om förvärv av fastigheten Yxan 8
Sammanfattning av ärendet
I ett pågående ärende rörande försäljning av mark till Specialfastigheter,
statens fastighetsbolag för anordnande av lokaler till bland annat
Kriminalvården berörs industrifastigheten Yxan 8.
För att möjliggöra en eventuell framtida rationell exploatering och utbyggnad
av området för kriminalvården bör fastigheten Yxan 8 förvärvas.
Möjligheten för kommunen om återförvärv har diskuterats med nuvarande
fastighetsägare. Då denna ej bebyggts och alternativ mark kan erbjudas i
framtiden kan fastighetsägaren tänka sig försälja densamma till kommunen.
Köpeskillingen uppgående till 330 000 kr för den 8168 m2 stora tomten avser
självkostnader för markköp, avstyckningskostnader, anslutningsavgifter,
stämpelskatter, lagfarter och materialtransporter.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Förvärv av fastigheten Yxan 8”, 2018-06-15, teknisk
chef Kjell Jonsson
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen förvärva Yxan 8 för en
köpeskilling om 330 000 kronor.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att
förvärva Yxan 8 för en köpeskilling om 330 000 kronor.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/151

§ 92 Beslut angående utlastningsramp Aips
Sammanfattning av ärendet
AIPS som är leverantör till bland annat elbiltillverkaren NEVS, hyr lokaler i
Byggnad 43 på Brukets industriområde. AIPS önskar nu att Tidaholms
kommun bygger en port med lastkajshus på byggnad 43.
AIPS och NEVS har under flera år investerat mycket kapital och många
mantimmar i Tidaholmsfabriken. Under senhösten 2018 kommer AIPS
produktion av instrumentbrädor att taktas upp och de ska nu börja leverera
instrumentpaneler till NEVS i Kina.
Det kinesiska kvalitetssäkringssystemet som NEVS är anslutet till, kräver att
all utlastning av containrar och kartonger sker helt väderskyddat. Detta för att
minimera transportskador. För att klara dessa krav behöver en port med
lastkajshus installeras på baksidan av byggnad 43.
Installationen av lastkajshus kräver förberedelser på insidan av hus 43 där
diverse el och rördragningar, håltagningar och markarbeten krävs.
Investeringen bedöms kosta Tidaholms kommun totalt ca 250 000 kr.
I samband med att produktionen kommer igång och att leveranserna startar
upp behöver AIPS utöka sina lokalytor från dagens ca 2 000 m2 till
ca 3 000 m2. Detta innebär en ökad intäkt för Tidaholms kommun med ca
300 000 kr/år.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Utlastningsramp AIPS, 2018-06-10,
fastighetsförvaltare Johan Claesson
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att anslå 250 000 kr till
byggande av väderskyddad lastkaj under 2018. Åtgärderna finansieras
med höjda hyresintäkter under 2019.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att anslå 250 000 kr till
byggande av väderskyddad lastkaj under 2018. Åtgärderna finansieras
med höjda hyresintäkter under 2019.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 93 Information
Sammanfattning av ärendet
Tekniske chefen informerar om följande.
o
o

Ordförandes sign

Första byggmötet för ny skola Rosenberg har hållits med
entreprenörer.
Möte med TEAB angående ledningar till Rosenberg har hållits.

Justerandes sign

Justerandes sign
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