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2018/3

§ 94 Anmälningsärenden

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden
TN 2018/135
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat godkänna flytt av tillhörigheten för 
lokalvård till tekniska nämnden, vilket berör totalt 1,5 tjänst.

Trafikverket
TN 2018/103
Trafikverket har beslutat att trafiksäker korsning Stallängsvägen beviljats 
statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar mm.

Kommunstyrelsen
TN 2018/70
Kommunstyrelsen har beslutat att inte sälja del av fastigheten Dalslund 1:1.

TN 2018/103
Kommunstyrelsen har beslutat att reservera 3 milj kronor ur investerings-
reserven under förutsättning att det faller under kommunens ansvar att 
finansiera cirkulationsplatsen väg 193 och samtidigt godkänna och 
underteckna medfinansieringsavtal och bevakningsavtal.

TN 2018/149
Kommunstyrelsen har beslutat förvärva Yxan 8 för en köpeskilling om 
330 000 kronor.

Kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och dess arbetsutskott år 2019.

Kommunfullmäktige
TN 2017/243
Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra investeringsprojektet för 
ombyggnation kök och matsal Hökensåsskolan samt avsätta 6 000 000 kr i 
investeringsbudgeten. Samtidigt ges tekniska nämnden i uppdrag att 
upphandla investeringen i enlighet med projekteringen.

TN 2018/137
Kommunfullmäktige har beslutat att förvärva Kaplanen 2 till ett pris av 
2 miljoner kronor. Medel till förvärvet tas i anspråk ur investeringsreserven.

TN 2018/127
Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra försäljning av mark till 
Specialfastigheter och uppdrar samtidigt till tekniska nämnden att genomföra 
försäljningen.
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TN 2018/43
Kommunfullmäktige har beslutat att förvärva fastigheterna Madängsholm 1:32, 
1:33, 1:34, 1:35, 1:37, 1:38, 1:39 1:40, 1:41 samt del av Madängsholm 2:1 upp 
till ett belopp av 650 000 kronor samt att medel tas ur investeringsreserven.

TN 2018/168
Kommunfullmäktige har beslutat godkänna delårsrapport Tertial 1, 2018 samt 
fastställa ekonomisk uppföljning efter februari, april och oktober samt en 
delårsrapport efter augusti. Vid dessa tillfällen ska rapporterna beslutas i 
nämnd samt skickas till kommunstyrelsen.

TN 2018/211
Kommunfullmäktige har beslutat anta Policy för internationellt samarbete i 
Tidaholms kommun.

TN 2018/210
Kommunfullmäktige har beslutat att revidera reglemente om ersättningar för 
förtroendevalda i enlighet med arvodesberedningens förslag.

Kommunfullmäktige har beslutat om sammanträdesdagar och annonsplats för 
kommunfullmäktige år 2019.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar lägga anmälda ärenden med kännedom till 

handlingarna.
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2018/4

§ 95 Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas 
på sammanträdet.

Nr Ärende Beslutsdatum Ansvarig
27 Förordnande Tekn chef
28 Anställning gatuingenjör 2018-06-07 Tekn chef
29 Anställning utredningssekreterare 2018-08-13 Tekn chef
30 Revidering attesträttslista 2018-09-04 Förv ekonom
31 Beviljad ansökan om delat kärl för

sophämtning 2018-08-20 Assistent
32 Beviljade uppehåll i sophämtning

och slamtömning samt ansökan om
förlängning av beviljade uppehåll Assistent

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden föreslås besluta lägga anmälda delegationsbeslut 

med kännedom till handlingarna.
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§ 96 Information

Sammanfattning av ärendet
Följande information lämnas.

o Träff med Tidaholms Brukshundsklubbs styrelse angående flytt av 
verksamheten på grund av försäljning mark till Specialfastigheter. Nytt 
möte med styrelsen den 20 september.

o Tidaholm i centrum, ny grupp skapas. Från tekniska förvaltningen 
kommer gatuingenjör och arbetsledare park ingå.

o Lönekriterier för personal.
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2018/167

§ 97 Beslut om yttrande över hänskjutet medborgarförslag om 
fondbelysning på Siggestorpsstugan

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om fasadbelysning på 
Siggestorpsstugan och att invigning av belysningen skulle kunna vara lämplig 
på konstnatten i september 2018.

Att belysa Siggestorpsstugan skulle kunna skapa en fin miljö för alla som 
passerar på Ringleden. Det skulle även kunna verka i avskräckande syfte för 
vandalism. 

Enligt budgetoffert skulle kostnaden för att belysa 3 fasader med led-spotlights 
skulle kosta mellan 12 -15 000 kr inklusive installation och styrning. Enligt 
undertecknads bedömning skulle elanvändningen uppgå till ca 150 kWh/år 
vilket motsvarar mindre än 200 kr/år. 

Det krävs dock snabba beslut om invigningen ska kunna ske på konstnatten.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 81/2018, 2018-08-30
 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om fondbelysning på Siggestorps-

stugan, 2018-08-07, fastighetsförvaltare Johan Claesson
 Medborgarförslag ”Fondbelysning på Siggestorpsstugan”
 Kommunfullmäktiges beslut ”Handlingar att anmäla”, § 78/2018, 

2018-06-25

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 

anta medborgarförslaget om belysning av Siggestorpsstugan samt att 
medel till detta tas ur fastighetsenhetens driftsbudget.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget om 

belysning av Siggestorpsstugan samt att medel till detta tas ur 
fastighetsenhetens driftsbudget.

Sändlista
Förslagsställaren
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2018/80

§ 98 Beslut angående begäran om komplettering av 
kostnadsberäkning Barnens Hus

Sammanfattning av ärendet
Begäran om komplettering av kostnadsberäkning för renovering av Barnens 
hus har inkommit från kommunstyrelsen.

Tekniska förvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen 
gjort en studie kring vilka åtgärder som krävs i Barnens hus för att 
verksamheten ska kunna bedrivas vidare i byggnaden. Kostnader för 
verksamhetens inredning samt utrymning under byggtiden tillkommer.

Följande åtgärder behöver göras för att Barnens hus verksamhet ska 
kunna drivas vidare i byggnaden

 Café, personalytor såsom omklädning WC/dusch och kontorsytor 
renoveras och iordningställs

 Nya golv och invändig målning
 Handikappanpassning och installation av hiss
 Elinstallationer, belysning och larm renovering/nyinstallation
 Ventilation, värme, vatten och avlopp renovering/nyinstallation
 Brandsäkerhet och utrymning ska säkerställas
 Fönster och dörrar ska bytas, (fasad i övrigt och yttertak är i gott skick)

En jämförelse med liknande projekt visar att renoveringskostnaden per 
kvadratmeter hamnar på ca 6 000kr. Då byggnadsytan är 1240 m2 hamnar 
renoveringen på ca 7 440 000kr. Till detta kommer ca 900 000kr för 
fönsterbyte och ca 1 500 000kr för installation av hiss. 

Baserat på ovanstående hamnar kostnaden för renovering på 
ca 9 840 000kr. När renoveringen är klar kommer internhyran att höjas så att 
internhyresenhetens ökade kapitalkostnader täcks (driftskostnaderna bedöms 
inte förändras i detta läge).

Tillkommande internhyreskostnader har beräknats enligt nedan:
Bedömd investering 9 840 000kr
Internränta 1,75%
Avskrivningstid byggnader, ca 5 000 000 är 40 år
Avskrivningstid installationer och övrigt, ca 4 840 000 är 20 år

Baserat på ovanstående fördelas den ökade kapitalkostnaden enligt:
Ränta: 172 200kr/år
Avskrivning byggnad 125 000kr/år
Avskrivning övrigt: 242 000kr/år
Total kostnadsökning, år 1: 539 200kr/år
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Kostnadsökningen om ca 539 000kr/år skall läggas till dagens internhyra på 
ca 482 000kr/år.

Om kostnadsbedömning enligt ovan inte kan ses som fullgott underlag för 
vidare beslut, kan en extern byggkalkylfirma samt en arkitekt anlitas för 
uppdraget. Beaktas bör att även en sådan kostnadskalkyl har en osäkerhet. 
Den verkliga byggkostnaden (exklusive oförutsedda kostnadsförändringar) 
visar sig först efter en genomförd upphandling.

Kostnad för renovering av Barnens hus bedöms till ca 9 840 000kr. 
Tillkommande internhyreskostnader efter renoveringen har beräknats till ca 
539 000kr/år. Observera att kostnaderna är bedömningar och kan komma att 
skilja sig från verklig kostnad. 

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 82/2018, 2018-08-30
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering kostnadsberäkning renovering 

Barnens Hus, 2018-08-20, fastighetsförvaltare Johan Claesson
 Kommunledningskontorets begäran om komplettering av kostnads-

beräkning Barnens Hus, 2018-08-10, kanslichef Anna Eklund
 Tekniska nämndens beslut ”Beslut om förstudie Barnens Hus”, § 

83/2018, 2018-06-26
 Tjänsteskrivelse ”Förstudie Barnens Hus” 2018-05-28, fastighets-

förvaltare Johan Claesson
 Kommunstyrelsens beslut ”Beslut om förstudie Barnens Hus”, § 

54/2018, 2018-03-07

Förslag till beslut
-          Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden godkänna 
           den kompletterad kostnadsberäkning för renovering av Barnens hus 
           och överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att godkänna kompletterad 

kostnadsberäkning för renovering av Barnens hus och överlämna 
densamma till kommunstyrelsen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
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2018/116

§ 99 Beslut angående komplettering ombyggnad Smedjegatan 11

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden önskar få en kompletterande kostnadskalkyl 
med avseende på att de nu planerar att renovera en mindre del av den 
lokalyta som man från början avsåg att renovera.

Tekniska kontoret har därför fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden 
att kostnadsberäkna renovering av Smedjegatan 11, plan 2 där 
verkstadslokalen i byggnadens nordvästra del lämnas i befintligt skick. 
Baserat på föregående renoveringskostnader beräknas kostnaden för 
renoveringen uppgå till ca 2 300 000kr.

Internhyran justeras efter färdigställd renovering enligt nedan.
Bedömd investering: ca 2 300 000kr
Internränta för närvarande: 1,75%
Avskrivningstid byggnadsdelar: ca 1 150 000 på 40 år
Avskrivningstid installationer: ca 1 150 000 på 20 år

Baserat på ovanstående fördelas kapitalkostnaden år 1 enligt:
Ränta: 40 250kr
Avskrivning byggnad 28 750kr
Avskrivning installationer: 57 500kr
Totalt år 1: 126 500kr

Ingen tillkommande kostnad bedöms uppkomma för drift.

Förtydligande:
Beräkningen av kapital- och driftskostnader är en preliminär bedömning, den 
verkliga hyresnivån kan sättas först när projektet är färdigställt.
  
Renovering av lokalerna på Smedjegatan 11 enligt barn- och 
utbildningsnämndens senaste önskemål bedöms kosta ca 2 300 000kr, 
internhyran beräknas baserat på detta behöva höjas med ca 126 500kr/år. 

Tilläggas kan att en renovering av hela ytan, enligt barn- och 
utbildningsnämndens första förslag bedöms bli mer byggekonomisk än att 
bara renovera delar av våningsplanet.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 83/2018, 2018-08-30
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering projektering ombyggnad Smedjegatan 

11, 2018-08-28, fastighetsförvaltare Johan Claesson
 Planritning – nytt förslag
 Mail, utbildningschef Annelie Alm, på grund av ändrade förutsättningar 

bör nytt underlag arbetas fram, 2018-06-07
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 Tekniska nämndens beslut ”Angående projektering ombyggnad 
Smedjegatan 11”, § 82/2018, 2018-06-20

 Tjänsteskrivelse ”Projektering ombyggnad Smedjegatan 11, fastighets-
förvaltare Johan Claesson, 2018-05-22

 Ritning Smedjegatan 11 överplan
 Kommunstyrelsens beslut § 104/2018 ”Beslut om förstudie 

ombyggnation Smedjegatan” 2018-05-02

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

godkänna kostnadsberäkningarna enligt ovan samt att följa barn- och 
utbildningsnämndens beslut.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar godkänna kostnadsberäkningarna enligt 

ovan samt att följa barn- och utbildningsnämndens beslut.

Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
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2018/132

§ 100 Beslut om yttrande över medborgarförslag om fjäderfri påsk

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har till tekniska nämnden överlämnat ett 
medborgarförslag om att Tidaholms kommun beslutar om fjäderfri påsk för 
beredning och beslut.

Parkavdelningen har under lång tid pyntat staden med fjädrar till påsk.
På senare år har det uppdagats att fjädrar har plockats från levande fjäderfän. 
Detta har medfört att det har blivit en opinion mot påskfjädrar speciellt från 
djurrättsorganisationer. Efter dessa påtryckningar är det många kommuner 
som har tagit beslutet att ha en fjäderfri påsk. 

Kommunens parkenhet har fått intyg från leverantören där det intygas att 
fjädrarna är från fjäderfän som är döda och inte har plockats från levande djur.
En fjäderfri kommun kan innebära att påskpyntandet uteblir då det inte finns 
några hållbara alternativ.
 
Många kommuner har tagit beslut om en fjäderfri påsk.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 84/2018, 2018-08-30
 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om fjäderfri påsk, 2018-05-29, 

arbetsledare park Kristian Bertilsson
 Medborgarförslag om fjäderfri påsk, 2018-03-12
 Kommunfullmäktiges beslut om att hänskjuta medborgarförslag om 

fjäderfri påsk, § 32/2018, 2018-03-26

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta om 

att kommunen har en fjäderfri påsk.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget om fjäderfri påsk 

bifalls. 

Sändlista
Förslagsställaren
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2018/186

§ 101 Beslut angående förslag om flytt av vattenpump Gamla 
Torget

Sammanfattning av ärendet
I början av 1900-talet stod det en vattenpump mitt på Gamla Torget. som 
Tidaholmarna hämtade sitt vatten till sina hushåll.
 
För några decennier sedan togs den bort för att sedan sättas nere i östra 
hörnet på torget då som en fontän men på senare år har den inte nyttjats som 
fontän då detta inte har fungerat praktiskt. 

Ett förslag är nu att placera den mer centralt på torget ungefär där granen 
brukar placeras med porlande vatten och med belysning.

Ur ett historiskt perspektiv borde pumpen stå mitt på torget då det är pumpens 
ursprungliga plats. Även ur ett estetiskt sett perspektiv skulle den få en central 
plats som framhäver torget. 

Den kommer inte att inskränka på torghandeln något nämnvärt då den 
kommer att placeras där granen brukar stå.

Den gamla pumpen skulle kunna förgylla torget på ett bra sätt då den är en bit 
av Tidaholms historia. Den skulle också få en mer central plats på torget och 
bli mer synlig än den är idag. 

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 85, 2018-08-30
 Tjänsteskrivelse ”Förslag angående flytt av vattenpump Gamla Torget, 

2018-08-14, arbetsledare park Kristian Bertilsson

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 

vattenpumpen flyttas med placering mitt på Gamla Torget då det är 
pumpens ursprungliga plats.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att vattenpumpen flyttas med placering 

mitt på Gamla Torget då det är pumpens ursprungliga plats.

Sändlista
Kristian Bertilsson
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2017/107

§ 102 Beslut angående komplettering av medborgardialog - 
förbättrad lekplats i Madängsholm

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har återremitterat ärendet om lekplats i 
Madängsholm för genomförande av en medborgardialog samt att kontrollera 
att lekplatsen uppfyller kommunens mål om lekplatser.

Tekniska förvaltningen, parkavdelningen, har nu genomfört en 
medborgardialog tillsammans med Madängsholms samhällsförening och 
andra med intresse i lekplatsen och dess utveckling.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 86, 2018-08-30
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering av utförd medborgardialog i ärende 

lekplats Madängsholm, 2018-08-21, arbetsledare Kristian Bertilsson
 Medborgardialog, arbetsledare Kristian Bertilsson
 Återremittering och begäran om komplettering av genomförande av en 

medborgardialog, mail 2018-06-25, vik kommunsekreterare Karin 
Hammerby

 Tekniska nämndens beslut ” Beslut angående fördelning av resterande 
medel för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen – 
Lekplatser i Tidaholms kommun”, § 78/2018, 2018-06-20

 Tekniska nämndens beslut angående remiss av motion om förbättrad 
lekplats i Madängsholm, § 107/2018, 2017-10-19

 Barnrättsutredning, utredningssekreterare Thomas Lindberg, 
2017-10-04

 Motion om förbättrad lekplats i Madängsholm, Lisbeth Ider (V)

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

översända komplettering av utförd medborgardialog till kommunfullmäktige 
för beslut.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar översända komplettering av utförd 

medborgardialog till kommunfullmäktige för beslut.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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2018/184

§ 103 Delårsrapport tertial 2, 2018

Sammanfattning av ärendet
Tertialrapport 2, 2018 redovisas.

Beslutsunderlag
 Tertialrapport 2, 2018

Förslag till beslut
-         Tekniska nämnden föreslås besluta godkänna tertialrapport 2, 2018 och 
          översända densamma till kommunstyrelsen.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättad tertialrapport 2, 

2018 och översända densamma till kommunstyrelsen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2018/183

§ 104 Beslut angående förslag till bokningsavgift småhustomter

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av utbyggnad av bostadsområde Rosenberg och ett stort 
intresse avseende tomtförvärv har frågan om bokningsavgift åter aktualiserats.

Med erfarenhet av tidigare utbyggnadsområden för villabebyggelse innebär en 
avgiftsfri kö en omfattande hantering av sökanden. Utan avgift finns en risk att 
även mindre seriösa intressenter uppger intresse.
Dessa måste hanteras på samma sätt som alla sökande. De skall ges 
möjlighet när möjlighet till byggnation finns att efter rimlig betänketid tacka ja 
eller nej till ett erbjudande. Ett flertal sådana ärenden kan då fördröja 
möjligheten till byggnation för mer seriösa intressenter med upp till ett år 
beroende på kölängd.

Förutom tidsaspekten är köhanteringen även kostsam administrativt.
För att på något sätt erhålla kostnadstäckning samt få en seriös kö, vilket är 
positivt ur fler aspekter exempelvis ett bättre underlag för framtida 
exploateringar bör en avgift införas.

De flesta kommuner har idag en administrativ avgift av olika storlek. Den bör 
dels motsvara någon del av de administrativa kostnaderna samt få 
intressenter att tänka över sin framtida bostadsinvestering. 

Förvaltningens förslag är i 2018 års penningvärde en avgift om 500 kr per 
bokning. De idag få färdigplanerade villatomter som finns tillgängliga kan dock 
förvärvas omedelbart utan bokningsavgift.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 88, 2018-08-30
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till bokningsavgift för småhustomter 

Rosenberg, 2018-08-13, teknisk chef Kjell Jonsson

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget om en avgift om 
500 kr/bokningsanmälan för planerade områden.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslag 

om en bokningsavgift om 500 kr/bokningsanmälan för planerade 
områden vilken dras av på det slutliga tomtpriset vid tomtköpet. Om 
bokning tas tillbaka återfås inte bokningsavgiften.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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2018/134

§ 105 Beslut om yttrande över motion rörande ljusföroreningar

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion om ljusföroreningar 
till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-10-30.

Motionens syften är säkert vällovligt men innebär en del kollisioner med andra 
intressen såsom säkerhet, trygghet och kostnader.
I vad mån minskning av pollinerande insekter beror av jordbrukets 
bekämpningsmedel eller städernas belysning kan nog vara föremål för 
forskningsprojekt under många kommande decennier. Här finns stora 
ekonomiska intressen med inflytande. Oavsett detta kan man mycket väl 
släcka ned belysning nattetid. Ett införande av rörelsedetektorer är både dyrt 
och kanske ej fungerar då dessa insekter i vissa fall tänder belysningen ifråga.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 89, 2018-08-30
 Tjänsteskrivelse ”Motion ljusföroreningar, 2018-08-14, teknisk chef 

Kjell Jonsson
 Motion ställd till kommunfullmäktige angående ljusföroreningar, 

2018-04-23
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 62/2018, 2018-05-30

Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 
återgå till tidigare rutin vad gäller nattbelysning, vilket innebär att endast var 
tredje gatlampa är tänd mellan kl 01.00-04.00.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

avslå motionen. 

 Tekniska nämnden beslutar däremot av andra skäl att återgå till 
tidigare rutin vad gäller nattbelysning, vilket innebär att endast var 
tredje gatlampa är tänd mellan kl 01.00-04.00.

Sändlista
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
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2017/100

§ 106 Beslut angående komplettering exploateringskostnader 
Rosenberg

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen för sydöstra och sydvästra Rosenberg är nu antagen En tidig 
exploateringskalkyl har tagits fram för dessa bostadsområden.

Detaljplanen är nyss fastställd och utformning av tomter i detalj kan förändras. 
Projektering av gatuutformning, höjder och VA är preliminära och kan justeras. 
Kalkylerna (se beslutsunderlag) i detta skede belöper sig till ca 2.1 respektive 
7.8 milj. Hänsyn är då ej tagen till upphandlingsvinster samt visst eget 
regiarbete vilket kan sänka kostnaderna.
Utbyggnaden kan ske etappvis och förläggas över olika budgetår.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut, § 90, 2018-08-30
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering exploateringskostnader Rosenberg”, 

2018-08-14, teknisk chef Kjell Jonsson
 Kalkyl sydöstra
 Kalkyl sydvästra

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås godkänna föreliggande kalkyler för sydvästra 

och sydöstra kommande bostadsområden av Rosenberg och översända 
desamma till kommunstyrelsen

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar godkänna föreliggande kalkyler för 

sydvästra och sydöstra kommande bostadsområden av Rosenberg 
och översända desamma till kommunstyrelsen

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2018/195

§ 107 Beslut angående upphandling anläggande av gång- och 
cykelväg Stallängsvägen

Sammanfattning av ärendet
I samband utbyggnad Rosenbergsområdet är säkra gång- och cykelvägar till 
detta område samt även Tidavallen, ishall och tennishall högt prioriterat. 

Anbud för byggande av GC-stråket ifråga har inhämtats varvid två anbud 
inkommit. Ett av de presenterade anbuden inryms i den av fullmäktige 
beslutade budgeten tillsammans med Trafikverkets bidragsdel.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 91, 2018-08-30
 Tjänsteskrivelse ”Upphandling anläggande av gång- och cykelväg 

Stallängsvägen”, 2018-08-22, teknisk chef Kjell Jonsson
 Anbudsöppningsprotokoll

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att anta 

lägsta anbud enligt redovisat anbudsöppningsprotokoll.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att anta lägsta anbud enligt redovisat 

anbudsöppningsprotokoll.

Sändlista
Marcus Boström
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