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Stadshuset, sammanträdesrum Folkabo, 2018-11-15 13:30-15.40
§§ 122-132
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)
Mikael Hallin (C)
Göran Olofsson (MP)
Tjänstemän
Peter Eriksson, projektledare §§ 124, 130, Mats Olsson, förvaltningsekonom §§ 126, 127,
Kjell Jonsson, teknisk chef, Siw Strandh, nämndsekreterare
Justering
Utses att justera: Helena Gustafsson
Justeringens tid: 2018-11-20
Underskrift sekreterare
Siw Strandh

Underskrift ordförande
Lennart Rehn

Underskrift justerare
Helena Gustafsson

Utdragsbestyrkande

1

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Anslag/bevis
Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag:
2018-11-20 – 2018-12-11
Nämnd/styrelse
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2018-11-15
Protokollet förvaras:
Tekniska kontoret
Underskrift

Siw Strandh

Utdragsbestyrkande

2

2018-11-15

3/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-15

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132

Anmälningsärenden
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut angående remiss av medborgarförslag Belysning vid
grusväg Hellidsberget
Beslut angående medborgarförslag om att anlägga badplats
vid Plaskis och Koma
Beslut om Taxor 2019
Beslut angående Månadsrapport oktober
Beslut angående remiss- Förfrågan om köp av del av
Hägne 1:1
Beslut angående remiss- Förfrågan om köp av mark för
industrifastighet- del av Ramstorp 9.1
Beslut angående upphandling byggentreprenad avseende
ombyggnad av kök och matsal Hökensåsskolan
Beslut om tomtpris Rosenberg
Information

Utdragsbestyrkande

3

4
5
6-7
8-9
10
11
12
13
14
15
16

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-11-15

Tekniska nämnden

2018/3

§ 122 Anmälningsärenden
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
2018/128
Beslut om omfördelning av investeringsmedel ”Campingen, brygga och
åtgärder strand”. Kommunstyrelsen beslutat att godkänna tekniska nämndens
föreslagna omföring på 51 tkr mellan projekten.
2018/151
Beslut om utlastningsramp Brukets industriområde. Kommunstyrelsen beslutat
att anslå 250 000 kr för byggnation av väderskyddad lastkaj under 2018.
Medel tas från investeringsreserven.
2018/122
Beslut om intresseförfrågan markförvärv Oxeln 17. Kommunstyrelsen beslutat
att inte sälja fastigheten Oxeln 17.
2018-127
Beslut att planering och flytt av Tidaholms Brukshundsklubbs klubbstuga och
gräsplan sker till mark i anslutning till TG&IF:s träningsplaner (Nyborg) samt
att kostnaderna för flytten sker i samband med reaförlusten för försäljning av
mark till Specialfastigheter och belastar kommunens rörelseresultat.
Kommunfullmäktige
2018/245
Beslut om antagande av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden att gälla
från och med den 1 januari 2019.
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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2018/4

§ 123 Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas
på sammanträdet.
Nr
36
37
38
39

Ärende
Beviljad ansökan om delat kärl för
sophämtning
Beviljat uppehåll i sophämtning och
slamtömning
Anställning anläggningsarbetare
gatuenheten
Revidering av attesträttslista för
tekniska nämnden 2018

Beslutsdatum
2018-11-06

Ansvarig
Assistent

2018-11-06

Assistent

2018-11-07

Arbetsledare
gata
Förvaltningsekonom

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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2018/81

§ 124 Beslut angående remiss av medborgarförslag Belysning vid
grusväg Hellidsberget
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts har återremitterat ärendet till tekniska
nämnden för komplettering med att en barnrättsbedömning görs. Denna har
utförts.
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.
Sträckan omfattar 1 113 m grusväg och 44 st ljuspunkter är beräknade.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott ”Beslut angående remiss av
medborgarförslag Belysning vid grusväg Hellidsberget” § 107/2018,
2018-11-01
 Tjänsteskrivelse ”Belysning av grusväg utmed Hellidsberget
”Wennbergsvägen”, gatuingenjör Marcus Boström, 2018-10-16
 Offert från Tidaholms Energi AB, 2018-10-18
 Barnrättsbedömning – komplettering av ärende angående
medborgarförslag om belysning på grusväg utmed Hellidsberget,
Marcus Boström, 2018-08-17
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att återremittera ärendet
för komplettering med en barnrättsbedömning, § 67/2018, 2018-06-20
 Tekniska nämndens beslut ”Beslut angående remiss av medborgarförslag om belysning vid grusväg Hellidsberget” § 70/2018, 2018-05-17
 Kommunfullmäktiges beslut ”Handlingar att anmäla”, 2/2018,
2018-01-29
Medborgarförslag om belysning på grusvägen utmed Hellidsberget,
2017-12-18
Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
överlämna begärd komplettering av gjord barnrättsbedömning till
kommunstyrelsen


Ordförandes sign

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta,
att med hänsyn till gjord barnrättsbedömning, föreslå kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign
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att belysning av den aktuella sträckan tas med i kommande års
budget.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar överlämna begärd komplettering av gjord
barnrättsbedömning till kommunstyrelsen


Tekniska nämnden beslutar, att med hänsyn till gjord
barnrättsbedömning, föreslå budgetberedning ta hänsyn till detta att
belysning av den aktuella sträckan tas med i kommande års budget.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/209

§ 125 Beslut angående medborgarförslag om att anlägga badplats
vid Plaskis och Koma
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag till tekniska nämnden
för beredning och beslut angående anläggande av badplats vid Plaskis
och/eller Koma.
Frågan har tidigare behandlats. Argument och förutsättningar har inte
förändrats.
Badfrekvens och svårigheter att styra vattenkvalitet innebär också ett problem.
Driftmedel för skötsel finns ej i nuvarande budget.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott ”Beslut angående medborgarförslag
om att anlägga badplats vid Plaskis och Koma” § 108/2018,
2018-11-01
 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om att anlägga badplats vid
Plaskis och/eller Koma”, arbetsledare park Kristian Bertilsson,
2018-10-25
 Kommunfullmäktiges beslut om att hänskjuta medborgarförslaget till
tekniska nämnden för beredning och beslut, § 99/2018, 2018-08-27
 Medborgarförslag om att anlägga badplats vid Plaskis och/eller Koma,
2018-08-05
Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
avslå medborgarförslaget.
Beslutsgång
Håkan Daremark (KD) yrkar att tekniska nämnden beslutar tillstyrka
medborgarförslaget.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels tillstyrkande av
medborgarförslaget och dels arbetsutskottets förslag att avslå medborgarförslaget. Han ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Tekniska nämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till tillstyrkande av medborgarförslaget
Nej-röst: Bifall till arbetsutskotts förslag.
Omröstning utfaller med:
Ja-röst: 3
Nej-röst: 4
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tekniska nämnden har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.
Följande röstar ja: Bill Malm (M), Helena Gustafsson (M), Håkan Daremark
(KD)
Följande röstar nej: Othmar Fiala (S), Helena Qvick (S), Kent Persson (S),
Lennart Rehn (S)
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar avslå medborgarförslaget.
Reservation
Håkan Daremark (KD), Helena Gustafsson (M), Bill Malm (M) reserverar sig
mot beslutet med motivering:
Att anlägga ett utomhusbad vid Koma skulle innebära en betydligt lägre
kostnad än att t.ex. bygga en utomhusbassäng.
Sändlista
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2018/228

§ 126 Beslut om Taxor 2019
Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor för år 2019 har utarbetats och redovisas.
Beslutsunderlag
 Taxa för camping 2019
 Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2019
 Torghandel i Tidaholm
 Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019
Förslag till beslut
Tekniska nämndens beslut




Tekniska nämnden beslutar godkänna förslag till taxa för camping och
överlämna densamma till kommunstyrelsen
Tekniska nämnden beslutar godkänna förslag till ändring av taxa för
upplåtelse av offentlig plats (fast torghandel) och överlämna
densamma till kommunstyrelsen
Tekniska nämnden beslutat att beträffande förslag till VA-taxa
bordläggs denna och tas upp igen på tekniska nämnden den 13
december.

Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/229

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/231

§ 128 Beslut angående remiss - Förfrågan om köp av del av Hägne
1:1
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har översänt en förfrågan gällande markköp, del av Hägne
1:1 för byggnation av radhus.
Detaljplan har upprättats 2018-05-16 och har vunnit laga kraft 2018-06-20
med syfte bostadsbyggnation.
Frågeställaren avser förvärva marken för bostadsbyggnation. Vid
bygglovsansökan prövas lämpligheten mot detaljplan.
Markpris vid tidigare markförvärv för liknande ändamål har satts till 150 kr/m2.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott ”Beslut angående remiss –
Förfrågan om köp av del av Hägne 1:1” § 111/2018, 2018-11-01
 Tjänsteskrivelse ”Remiss förfrågan om köp av del av Hägne 1:1”,
teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-10-25
 Tjänsteskrivelse ”Remiss – Förfrågan om köp av del av Hägne 1:1,
kanslichef Anna Eklund, 2018-10-24
 Förfrågan om att få köpa del av Hägne 1:1, Jonas Karlsson
 Karta
 Detaljplan för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1
Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta försälja marken till Jonas Karlsson
för ett pris av 150 kronor/m2.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta försälja
marken till Jonas Karlsson för ett pris av 150 kronor/m2.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/220

§ 129 Beslut angående remiss- Förfrågan om köp av mark för
industrifastighet- del av Ramstorp 9.1
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har till tekniska nämnden översänt en förfrågan om
köp av mark för industrifastighet – del av Ramstorp 9:1 för yttrande till
kommunstyrelsen senast 2018-12-31.
Avstyckningen överensstämmer med föreslagen tomtindelningsplan. Över
området går en försörjningsgata med bland annat VA-ledningar tvärs till
kriminalvårdsanstalten. Dessa är planerade att flyttas under 2019 vilket
möjliggör exploatering av området ifråga. Förutsatt att planarbete möjliggör
föreslagen användning kan marken försäljas under förutsättning VA-ledningar
och gata byggs ut.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott, ”Beslut angående remiss –
Förfrågan om köp av mark för industrifastighet – del av Ramstorp 9:1”,
§ 112/2018, 2018-11-01
 Tjänsteskrivelse ”Förfrågan om köp av mark för industri del av
Ramstorp 9:1, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-09-28
 Tjänsteskrivelse ”Remiss – Förfrågan om köp av mark för
industrifastighet – del av Ramstorp 9:1, Anna Eklund, 2018-09-27
 Förfrågan om köp av mark för industrifastighet
 Karta
Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta att förfrågan om förvärv av del av
Ramstorp 9:1 bifalls.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att
förfrågan om förvärv av del av Ramstorp 9:1 bifalls.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/243

§ 130 Beslut angående upphandling byggentreprenad avseende
ombyggnad av kök och matsal Hökensåsskolan
Sammanfattning av ärendet
Klagomål angående upphandling avseende ombyggnad kök och matsal
Hökensåsskolan har inkommit.
För att undvika en utdragen process angående sent inkommen del av
handling kommer inkomna anbud att förkastas och upphandling avseende
”Byggentreprenad” att tas om.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott ”Beslut angående upphandling
byggentreprenad avseende ombyggnad av kök och matsal
Hökensåsskolan”, § 113/2018, 2018-11-01
 Tjänsteskrivelse ”Klagomål angående byggupphandlingsdelen för
ombyggnad kök och matsal Hökensåsskolan”, 2018-10-31,
projektledare Peter Eriksson
Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att med hänsyn till sent
inkommen handling samt översyn av omfattning av byggentreprenaden
företa en ny upphandling av byggentreprenad.
-

Upphandlingen kan återkallas om tekniska nämnden finner det
omotiverat med en ny upphandling.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att med hänsyn till sent inkommen handling
samt översyn av omfattning av byggentreprenaden företa en ny
upphandling av byggentreprenad.
Sändlista

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/241

§ 131 Beslut om tomtpris Rosenberg
Sammanfattning av ärendet
I takt med att exploateringsarbetet vid Rosenberg fortskrider och ett allmänt
informationsmöte avses att företas under december bör priser, avgifter
konkretiseras inför eventuellt tecknande av intresse med bokningsavgift.
Exploateringsarbetet har tidigare redovisats med bedömd kostnadsbild.
Arbetet blir relativt kostsamt i ny obanad terräng med komplettering av gator
och VA-utbyggnad varför tomtpriset för området vad avser villatomter bör
sättas till 200 kr/ m2 .
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tomtpris Rosenberg”, teknisk chef Kjell Jonsson,
2018-11-07
 Kommunfullmäktige ”Beslut om justering av prisnivå för industri- och
villatomter” § 105, 2017-09-25
Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att vid försäljning av
villatomter på Rosenbergsområdet sätts försäljningspriset till 200 kr/m2.
Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att vid försäljning av
villatomter på Rosenbergsområdet sätts försäljningspriset till 200 kr/m2.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 132 Information
Sammanfattning av ärendet
Tekniske chefen informerar om följande.
o Pernilla Andersson har anställts som ny utredningssekreterare
o Klart med ny ersättare som arbetsledare vid gatuenheten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

16

Utdragsbestyrkande

