1/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-18

Tekniska nämnden

Sammanträdesrum Folkabo, Stadshuset, 2018-10-18 13:30-16.00
§§ 108-121
Beslutande
Lennart Rehn (S) ordförande
Håkan Daremark (KD) vice ordförande
Othmar Fiala (S)
Helena Qvick (S)
Kent Persson (S)
Bill Malm (M)
Helena Gustafsson (M)
Ersättare
Cathrine Karlsson (S)
Anders Johansson (S)
Mikael Hallin (C)
Göran Olofsson (MP)
Tjänstemän
Johan Claesson, fastighetsförvaltare § 111, Karin Steen, ingenjör § 112, Peter Eriksson,
projektledare §§ 113, 114, 121, Kjell Jonsson, teknisk chef, Siw Strandh, nämndsekreterare
Justering
Utses att justera: Bill Malm
Justeringens tid: 2018-10-23
Underskrift sekreterare
Siw Strandh

Underskrift ordförande
Lennart Rehn

Underskrift justerare
Bill Malm

Utdragsbestyrkande

1

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Anslag/bevis
Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag:
2018-10-23 – 2018-11-13
Nämnd/styrelse
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2018-10-18
Protokollet förvaras:
Tekniska kontoret
Underskrift

Siw Strandh

Utdragsbestyrkande

2

2018-10-18

3/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-18

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121

Anmälningsärenden
Anmälan av delegationsbeslut
Information
Beslut om yttrande över remitterad motion om utökade
öppettider simhall och relaxen i Forshallen
Beslut angående taxa för renhållning 2019
Beslut angånde komplettering projektering idrottshall
Rosenberg
Beslut angående ombyggnad av Hökensåsskolan tillagningskök - matsal och kök
Beslut gällande eventuell försäljning del av Innerstaden 2:1
till Lidén Blomsterhandel
Beslut angående yttrande över detaljplan för del av
Kungslena 29:10 Kungslena by
Beslut angående frigörande av mark till Tidaholms
Brukshundsklubb med anledning av Specialfastigheters
markförvärv
Beslut angående kultur- och fritidsnämndens förfrågan om
uppsättning och skötsel av pump på Hägne
Beslut angående förslag om förvärv av gatumark Ramstorp
4:5 genom fastighetsreglering
Beslut angående yttrande över remiss gällande intresse av
att köpa Bämmelshed 1:21
Remiss av medborgarförslag Belysning vid grusväg
Hellidsberget

Utdragsbestyrkande

3

4
5
6
7-8
9 - 10
11 12
13
14
15
16 17
18
19
20
21

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-18

Tekniska nämnden

2018/3

§ 108 Anmälningsärenden
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommuns revisorer
TN 2018/207
Angående skrivelse ställd till kommunjuristen.
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar lägga anmält ärende med kännedom till
handlingarna.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar lägga anmält ärende med kännedom till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 109 Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas
på sammanträdet.
Nr
33
34
35

Ärende
Beviljade ansökningar om uppehåll i
sophämtning och slamtömning
Tilldelningsbeslut med förbehåll, ombyggnad kök o matsal Hökensåsskolan
Omskrivning arrendekontrakt

Beslutsdatum

Ansvarig
Assistent
Tnau /tekn
chef
Tekn chef/
Tn ordf

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta lägga anmälda delegationsbeslut
med kännedom till handlingarna.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden föreslås besluta lägga anmälda delegationsbeslut
med kännedom till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 110 Information
Sammanfattning av ärendet
Tekniske chefen Kjell Jonsson informerar om följande:
o Möte med Kommunrevisorerna
o Möte om ny idrottshall Rosenberg
o Möte med barn- och utbildning angående fördyring ombyggnad av kök
och matsal Hökensåsskolan
o Presidiemöte tekniska, kommunstyrelse och miljö- och bygg
o Ny samhällsbyggnadschef
o Överenskommelse med Sisu om vägbom (väg till Berghyddan och
kommunens VA-reservoaren)

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/152

§ 111 Beslut om yttrande över remitterad motion om utökade
öppettider simhall och relaxen i Forshallen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden remitterat en motion om utökade öppettider simhall och relax i
Forshallen för besvarande senast 2018-11-20.
Ett ökat öppethållande i simhallen kommer för tekniska förvaltningen att
medföra ökade kostnader för energi i form av belysning, uppvärmning,
ventilation och varmvatten. Kostnadsökningarna förhåller sig proportionellt
med hur mycket öppettiden ökar. Vid måttligt förlängda öppettider bedöms inte
personalkostnaderna påverkas för tekniska förvaltningen men vid en
förlängning av öppettiderna över säsongen, kommer bemanningen behöva
ökas.
Dagens vattenreningsanläggning ligger kapacitetsmässigt på gränsen för att
säkerställa vattenkvaliteten för dagens belastning. Anläggningen förutsätter
dessutom att badet håller stängt under minst ett dygn per vecka för att
funktionen ska säkerställas. Vid ökade öppettider behöver alltså
reningsanläggningen kompletteras. En sådan komplettering skulle kunna
erhållas genom att ett UV-filter installeras. Enligt offert från en leverantör av
UV-filter hamnar kostnaden för denna installation på ca 275 000 kr.
Förlängd drift av simhallen kommer att innebära kostnadsökningar för energi
och media. Kostnadsökningarna beror på hur mycket driften av simhallen
förlängs. Vid måttligt förlängt öppethållande bedöms inte personalkostnaderna
påverkas. Simhallens vattenreningsanläggning behöver kompletteras med
förslagsvis ett UV-filter för att säkerställa funktionen vid ökad belastning.
Kostnaden bedöms till ca 275 000kr.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 95/2018, 2018-10-04
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om utökade öppettider simhall
och relaxen i Forshallen, 2018-09-20, fastighetsförvaltare Johan
Claesson
 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72 ”Beslut om remittering av motion
om utökade öppettider simhall och relaxen i Forshallen”, 2018-06-20
 Motion ”Forshallens simhall och relax”, 2018-05-28, från Fredrik Kvist
(M) med flera
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen under förutsättning att
tekniska nämnden får täckning för de ökade kostnader som förslaget
får.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen under förutsättning att tekniska nämnden får täckning för de
ökade kostnader som förslaget får.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/214

§ 112 Beslut angående taxa för renhållning 2019
Sammanfattning av ärendet
Avfallstaxan skall spegla den faktiska kostnaden för renhållningen.
Basavgiften skall täcka det gemensamma ansvaret för omhändertagande av
avfall som uppkommer inom kommunens gränser. Det är kostnader för
återvinningscentral/stationer, gamla deponin, administration och information.
Tömningsavgiften ska täcka kostnaden för insamling och omhändertagande
av hushållsavfall vid kundens fastighet.
I enlighet med KS beslut 2017/216 §152 sänktes vissa tömningsavgifter för år
2018 i ett led att anpassa Tidaholm mot AÖS och för att nå en bättre placering
enligt Nils Holgerssons undersökning.
Anpassningar i taxan för 2018 gav förutom sänkningar i tömningsavgifter
renhållningen verktyg att kunna jobba hårdare på verksamheter som ska
betala för avfall som lämnas på ÅVC. Budgeten för renhållningen förväntas att
hamna i balans för året.
Regeringen har under sommaren beslutat om ett nytt avfallsdirektiv. Detta
träder i kraft 1 januari 2019. Direktivet förtydligar att kommunerna ska
tillhandahålla separat matavfallsinsamling innan 1 januari 2021 samt ställer
högre krav på bostadsnära borttransport för returpapper och förpackningar.
Upphandling av nytt renhållningsfordon är genomförd och leverans sker i april
2019. Upphandling ska genomföras för omhändertagande av matavfall till
biogas.
Renhållningstaxan kommer att behöva omarbetas totalt vid införandet av
matavfall. Förslag är att lämna taxan oförändrad vid årsskiftet och återkomma
med nytt förslag vid införande av matavfall i maj 2019.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 96/2018, 2018-10-04
 Tjänsteskrivelse ”Taxa för renhållning 2019”, 2018-09-20, ingenjör
Karin Steen
 Kommunstyrelsens beslut § 152 2017/216
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att renhållningstaxan lämnas oförändrad vid årsskiftet och tas upp till
nytt beslut för ändring i maj 2019.
-

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att en referensgrupp tillsätts från 1/1 2019 för att utvärdera framtida
avfallsplan.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att renhållningstaxan lämnas oförändrad
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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vid årsskiftet och tas upp till nytt beslut för ändring i maj 2019 för
verkställighet 1 juni.


Tekniska nämnden beslutar även föreslå att en referensgrupp tillsätts i
början av år 2019 av samhällsbyggnadsnämnden för att utvärdera
framtida avfallsplan.

Sändlista
SBN
Karin Steen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/116

§ 113 Beslut angående komplettering projektering idrottshall
Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
Komplettering av underlag efter synpunkter från kommundirektör Eva Thelin
via mail (se handlingar).
Ytterligare handlingar föreligger nu i form av AF, Administrativa föreskrifter
inför totalentreprenadsförfrågan. Som tidigare så kommer anbudsförfrågan att
innehålla två alternativ enligt kommunfullmäktiges beslut. Underlagen vad
avser investeringskostnader och driftkostnader som legat till grund för
fullmäktiges beslut bedöms inte ha förändrats. Däremot finns nu en
kompletterad skrivelse från kultur- och fritidsnämnden 2018-09-12 om att,
 Hallens placering och entré ska vara anpassad så att den kan
ställas om vid en framtida byggnation av utomhuspool för att
användas som entré, omklädningsrum och kiosk.
Dessa önskemål får arbetas in i dels upphandlingsskedet samt under
totalentreprenörens projektering inför byggande. Med kännedom om
processen kommer ett engagemang från kultur- och fritidsnämndens personal
vad avser utformning och arbetsmiljöfrågor att krävas för en bra slutprodukt.
Huruvida detta kommer att påverka slutkostnaden går idag inte att bedöma.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 97/2018, 2018-10-04
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering angående projektering Idrottshall
Rosenberg”, 2018-10-03, projektledare Peter Eriksson
 Administrativa Föreskrifter inklusive planritningar
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 77/2018 ”Projektering idrottshall”,
2018-09-12
 Mail kommundirektör Eva Thelin
 Tekniska nämndens beslut § 84/2018, ”Beslut angående projektering
ny idrottshall Rosenberg”, 2018-06-20
 Kommunfullmäktiges beslut § 25/2018 ”Beslut om idrottshall”,
2018-02-26
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.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar, att efter presidiesammanträde samt
synpunkter från kultur- och fritidsnämnden, omarbeta handlingar efter
de önskemål som tillkommit och återkomma med ett nytt underlag.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2017/243

§ 114 Beslut angående ombyggnad av Hökensåsskolan tillagningskök - matsal och kök
Sammanfattning av ärendet
Anbud avseende om- och tillbyggnad av storkök och matsal med anledning av
arbetsmiljösituation och förändring av Hökensåsskolan till 7-9 högstadium har
nu sammanställts och tilldelningsbeslut har sänts ut.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat, § 139/2018, 2018-10-11, beslutat
godkänna tekniska förvaltningens underlag och ställer sig positiv till att gå
vidare med tilldelning.
Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § ”Beslut om ombyggnad kök
och matsal Hökensåsskolan, 139/2018, 2018-10-11
 Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 98/2018, 2018-10-04
 Tjänsteskrivelse ”Ombyggnad kök och matsal Hökensåsskolan,
2018-09-20, teknisk chef Kjell Jonsson
 Anbudsöppningsprotokoll
Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att meddela
tilldelningsbeslut med förbehåll om tillstyrkande och beslut i
erforderliga nämnder och styrelser.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att godkänna arbetsutskottets beslut om
tilldelningsbeslut samt om tilldelningsbesluten inte överklagas till
Förvaltningsrätten eller andra politiska instanser, delegera till teknisk
chef och ordförande att teckna beställning.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2015/35

§ 115 Beslut gällande eventuell försäljning del av Innerstaden 2:1
till Lidén Blomsterhandel
Sammanfattning av ärendet
Lidéns Blomsterhandel AB har till kommunen inlämnat en förfrågan om att få
köpa mark del av Innerstaden 2:1. Kommunfullmäktige har tillstyrkt detta.
Lidéns Blomsterhandel arrenderar det aktuella området av kommunen idag
med förutsättning om tidsbegränsat bygglov beviljas av miljö- och
byggnadsnämnden.
Försäljningen förutsätter en planändring då det aktuella området idag är
planlagt som parkmark.
Köparen vill nu efterhöra eventuell prisnivå.
En prissättning är självklart beroende av vad marken är planlagd för eller
kommer att planläggas för. Då detta i dagsläget ej är fastställt kan endast
indikationer ges.
I det fall möjlighet till bostadsbebyggelse ges i kommande plan bör man åsätta
ett värde om 150 kr/m2. Industrimark kan ges värden om 20-50, i det här fallet
ses beteckningen industri som malplacerad. Om ändamålet planmässigt kan
beskrivas som butik, växthus, plantodling etc får planarbetet utvisa. I det fallet
med det centrala läget bör det kanske sättas till 75-100 kr/m2.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 99/2018, 2018-10-04
 Tjänsteskrivelse ”Eventuell försäljning del av Innerstaden 2:1 till Lidéns
Blomsterhandel, 2018-09-21, teknisk chef Kjell Jonsson
 Kommunstyrelsens beslut § 247/2015 ”Beslut om förfrågan om
avyttring av del av Innerstaden 2:1”, 2015-11-11
 Tekniska nämndens beslut § 108/2015 ”Förfrågan köp av del av
Innerstaden 2:1 – Lidéns Blomsterhandel, 2015-09-24
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att
prisindikationerna enligt utredning ovan kan användas efter avslutat
planarbete.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att prisindikationerna enligt utredning ovan
kan användas efter avslutat planarbete.


Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att i detta fall,
med hänsyn till det centrala läget, sätta ett pris på100 kr/kvm.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/213

§ 116 Beslut angående yttrande över detaljplan för del av
Kungslena 29:10 Kungslena by
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat möjlighet att lämna yttrande över
detaljplan för del av Kungslena 2:10, Kungslena by senast den 19 oktober.
Som beskrivs i samrådshandlingarna har upprättandet av detaljplan för
området länge efterfrågats för att möta de förfrågningar om möjlighet till
bostadsbyggnation som funnits.
Som beskrivs finns möjlighet till VA- El- och trafikförsörjning.
Några synpunkter finns dock på samrådshandlingen. Vad gäller
dagvattenhanteringen bör man eftersträva någon form lokalt
omhändertagande med stenkista samt bräddning därefter till kommunal
hantering. Från fastigheterna efter eventuell stenkista etc bör det så snabbt
som möjligt ut i öppen hantering i form öppen yta, dike för senare naturligt
flöde och uppehåll i eventuella naturliga dammsystem.
En felskrivning som kan justeras är förhållandet att det är Tidaholms kommun,
tekniska förvaltningen som är huvudman för eventuell gatubelysning. Ej
Tidaholms energi.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 100/2018, 2018-10-04
 Tjänsteskrivelse ”Samråd detaljplan för del av Kungslena 29:10
Kungslena by, 2018-09-20, teknisk chef Kjell Jonsson
 Tjänsteskrivelse ”Möjlighet att lämna yttrande över detaljplan för del av
Kungslena 29:10, Kungslena by, Marie Bengtzon, 2018-09-19
 Plan beskrivning, september 2018
 Plankarta, september 2018
 Illustrationsplan, augusti 2018
 Geoteknisk undersökning, september 2018
Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
avlämna följande yttrande att förutom hantering av dagvatten enligt
beskrivning ovan och justering av huvudmannaskap gatubelysning
finns i övrigt inget att anföra.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar avlämna följande yttrande att förutom
hantering av dagvatten enligt beskrivning ovan och justering av
huvudmannaskap gatubelysning finns i övrigt inget att anföra.
Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/127

§ 117 Beslut angående frigörande av mark till Tidaholms
Brukshundsklubb med anledning av Specialfastigheters
markförvärv
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Specialfastigheters markförvärv kring sin nuvarande
fastighet kommer arrendeavtalet med Tidaholms brukshundsklubb att behöva
förändras alternativt sägas upp.
Kriminalvårdens yttre fastighetsgräns (nät) kommer med anledning av
förvärvet att flyttas ut vilket innebär att klubbstuga inklusive en gräsplan måste
flyttas. Under diskussioner med brukshundsklubben framfördes föreningen
önskemål om flytt av hela anläggningen. Förslaget var att flytta till ett gärde
angränsande till de av TGIF arrenderade träningsplanerna.
Alternativ till detta är att flytta klubbstugan inom nuvarande arrendeområde
samt ersätta träningsplaner som tas i anspråk för klubbstuga och av
kriminalvårdens expansion. En total flytt innebär något högre kostnad på
grund av högre transportkostnad, el och VA-anslutningar samt nyanläggning
av fler träningsplaner. En samordningsvinst kan vara att en ny parkeringsplats
kan samutnyttjas av TGIF, vid vårträning samt cuper.
En mycket tidig kostnadsuppskattning ger att en flytt delvis inom området
belöper sig till ca 1.5 - 2 Mkr. En total flytt kan uppskattas till 3 - 3.5 Mkr.
Siffrorna är ej upphandlade och får justeras löpande beroende av kommande
beslut.
Båda förslagen kommer att fungera. Brukshundsklubben förordar en total flytt.
TGIF ser en fördel i att få tillgång till parkering. Kostnaderna skiljer sig och
kommer att påverka totalkalkylen för projektet Specialfastigheter.
Lämpligt är att Kultur- o fritidsnämnden bereds möjlighet att yttra sig inför
kommunstyrelse och fullmäktigebeslut.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 101, 2018-10-04
 Tjänsteskrivelse ”Frigörande av mark Tidaholms Brukshundsklubb
med anledning av Specialfastigheters markförvärv, 2018-09-21,
teknisk chef Kjell Jonsson
 Skrivelse ”Förslag till ny lokalisering av hundsportanläggning i
Tidaholm, 2018-09-27, Tidaholms Brukshundsklubb
 Kartor mm
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta att planering och flytt till närliggande
mark för TGIF:s och tekniska nämnden förutsätter att finansiering sker
i samband med försäljning av mark till Specialfastigheter.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-18

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att
planering och flytt sker till mark i anslutning till TG&IF:s träningsplaner
(Nyborg) samt förutsätter att finansiering sker i samband med
försäljning av mark till Specialfastigheter.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-18

Tekniska nämnden

2018/216

§ 118 Beslut angående kultur- och fritidsnämndens förfrågan om
uppsättning och skötsel av pump på Hägne
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att köpa in en ny pump med placering i
korsningen Hägnevägen – Plånaregatan under förutsättning att tekniska
nämnden ansvarar för uppsättning och fortsatt skötsel och fråga ställs nu till
tekniska nämnden.
Vattenpumpen ifråga har ingen teknisk funktion utan får ses som en
utsmyckning, minnesmärke, konstverk etc. Normalt sett är dessa kultur- och
fritidsnämndens ansvar.
Placeringen på en trottoar är inte bra med hänsyn till framkomlighet och
tillgänglighet. Kostnaderna för underhåll och skötsel vid skadegörelse,
påkörningar kommer med tiden att vida överstiga inköpskostnaden.
Utan budgettillskott för allehanda önskemål kommer tekniska förvaltningen
inte att ha en möjlighet till positiva bokslut.
Det rimliga är att kultur- och fritid på ett lämpligt sätt dokumenterar objektet.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 102, 2018-10-04
 Tjänsteskrivelse ”Byte av vattenpump i korsningen Hägnevägen –
Plånaregatan, 2018-09-24, teknisk chef Kjell Jonsson
 Kultur- och fritidsnämndens beslut § 75/2018 ”Medborgarförslag om
byte av vattenpump i korsningen Hägnevägen – Plånaregatan”
2018-09-12
 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om byte av vattenpump” Pema
Malmgren, 2018-05-25
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att ställa sig positiva till medborgarförslaget.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig positiv till kultur- och
fritidsnämndens förfrågan och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att
verkställa detsamma.
Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-18

Tekniska nämnden

2018/219

§ 119 Beslut angående förslag om förvärv av gatumark Ramstorp
4:5 genom fastighetsreglering
Sammanfattning av ärendet
Vid utbyggnad av GC-väg längs Villagatan har en ej reglerad gatumarksdel,
gångbana detekterats. Vid detta tillfälle är det lämpligt att förvärva marken
ifråga och fastighetsreglera denna till gatumark.
Dessa ytor har vid tidigare gatuutbyggnader ej reglerats av kostnadsskäl. När
nu GC-väg byggs ut är det lämpligt att reglera till ändamålet. Förvärvet avser
en mindre yta om ca 180 m2 med en överenskommen ersättning för marken
om 10 000 kr (ca 55 kr/m2). Kostnaden föreslås belasta konto för
exploateringsåtgärder, markförvärv respektive markförsäljningar.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 103/2018, 2018-10-04
 Tjänsteskrivelse ”Förvärv av gatumark Ramstorp 4:5 genom
fastighetsreglering, 2018-09-26, teknisk chef Kjell Jonsson
 Fastighetskarta
Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
rekommendera kommunstyrelsen förvärva marken ifråga för att
möjliggöra fastighetsregleringen.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen att
besluta förvärva marken ifråga för att möjliggöra fastighetsregleringen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-18

Tekniska nämnden

2018/221

§ 120 Beslut angående yttrande över remiss gällande intresse av
att köpa Bämmelshed 1:21
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har, 2018-10-01, från kommunstyrelsen fått en förfrågan
angående förvärv avseende del av Bämmelshed 1:21 för yttrande senast
2018-11-14.
Fråga om förvärv av marken ifråga från frågeställaren har besvarats tidigare.
Motiveringen har vid tidigare avslag varit kommunens intention om möjlighet
till planläggning och exploatering för bostadsändamål. Detta har förmodligen
varit anledning till en gång kommunens förvärv och ägande av tätortsnära
mark. Det pågående arbetet med översiktsplanering kan eventuellt ge
anledning till andra ställningstaganden. Med utgångspunkt från det vi vet idag
är en försäljning med anförda skäl ej att rekommendera. I det fall
frågeställaren kan överenskomma med nuvarande arrendator om nyttjande av
området ifråga för vall och bete ser vi inga hinder för detta.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 104, 2018-10-04
 Tjänsteskrivelse ”Intresse av att köpa del av Bämmelshed 1:21,
2018-10-01, teknisk chef Kjell Jonsson
 Tjänsteskrivelse ”Intresse av att köpa Bämmelshed 1:21, Karin
Hammerby, kommunledningskontoret
 Ansökan om förvärv av del av Bämmelshed 1:21
 Karta
Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
att i detta läge föreslå kommunstyrelsen avslå begäran om förvärv.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att i detta läge föreslå kommunstyrelsen
att avslå begäran om förvärv.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-10-18

Tekniska nämnden

2018/81

§ 121 Remiss av medborgarförslag belysning vid grusväg
Hellidsberget
Sammanfattning av ärendet
Ärendet omfattar ett medborgarförslag angående önskemål om belysning på
grusvägen utmed Hellidsberget (mellan Hjovägen och Hellidsvägen). Sträckan
omfattar 1 113 m grusväg och 44 st ljuspunkter är beräknade.
Under de senaste säkert 20 åren har det framförts önskemål om belysning
och upprustning av gångvägen ifråga. Belysta gångvägar finns i
bostadsområdet som kan användas för transport till skola och övriga
aktiviteter. Däremot skulle som medborgarförslaget beskriver belysning och
upprustning vara till gagn för både fritidsaktiviteter och som alternativ skolväg.
Denna väg skulle även ge ökad säkerhet för oskyddade trafikanter än vägen i
bostadsområdet.
En belyst grusväg utmed Hellidsberget skulle öka säkerheten och tryggheten
för medborgarna som vistas i området.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Per Danielsson om belysning på grusvägen
utmed Hellidsberget, 2017-12-18
 Kommunfullmäktiges beslut § 2/2018, ”Handlingar att anmäla”,
2018-01-29
 Offert från Tidaholms Energi AB, André Gyllensvaan, mail 2018-10-18
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen bifalla
medborgarförslaget
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska tas upp på tekniska nämndens
arbetsutskott den 1 november.
Sändlista
Marcus Boström
Peter Eriksson

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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