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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Enhet.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

KALLELSE
Tekniska nämnden

Dag och tid: 2018-11-15, kl 13:30

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Folkabo

Justerare: Helena Gustafsson 

Kallade

Ledamöter
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), Michelle Hjerp Holmén (S), Anders Johansson (S), 
Mikael Hallin (C), Göran Olofsson (MP)

ÄRENDEN

1 Anmälningsärenden 2018/3

2 Anmälan av delegationsbeslut 2018/4

3 Beslut angående remiss av medborgarförslag 
Belysning vid grusväg Hellidsberget
Peter Eriksson/Marcus Boström

2018/81

4 Beslut angående medborgarförslag om att anlägga 
badplats vid Plaskis och Koma
Kjell Jonsson

2018/209

5 Beslut om Taxor 2019
Mats Olsson

2018/228

6 Beslut angående Månadsrapport oktober
Mats Olsson

2018/229

7 Beslut angående remiss- Förfrågan om köp av del av 
Hägne 1:1
Kjell Jonsson

2018/231

8 Beslut angående remiss- Förfrågan om köp av mark för 
industrifastighet- del av Ramstorp 9.1
Kjell Jonsson

2018/220
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9 Beslut angående upphandling byggentreprenad 
avseende ombyggnad av kök och matsal 
Hökensåsskolan
Peter Eriksson

2017/243

10 Beslut angånde utredning kring arbets- och 
beredskapsfordon etc
Kjell Jonsson

2018/207

11 Beslut om tomtpris Rosenberg
Kjell Jonsson

2018/241

12 Information
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-06

Ärendenummer
2018/3 Tekniska nämnden

 
Siw Strandh    
0502-60 60 95
siw.strandh@tidaholm.se

Anmälningsärenden

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.

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar lägga anmält ärende med kännedom till 

handlingarna.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-06

Ärendenummer
2018/4 Tekniska nämnden

 
Siw Strandh    
0502-60 60 95
siw.strandh@tidaholm.se

Delegationsbeslut

Ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls från tekniska förvaltningen och redovisas 
på sammanträdet.

Nr Ärende Beslutsdatum Ansvarig
36 Beviljad ansökan om delat kärl för

sophämtning
2018-11-06 Assistent

37 Beviljat uppehåll i sophämtning och
slamtömning

2018-11-06 Assistent

38 Anställning anläggningsarbetare 
gatuenheten 

Arbetsledare 
gata

39 Revidering av attesträttslista för 
tekniska nämnden 2018

2018-11-07 Förvaltnings-
ekonom

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta lägga anmälda delegationsbeslut 

med kännedom till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-01
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/81

§ 107 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
 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 medborgar-
förslag 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 arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

överlämna begärd komplettering av gjord barnrättsbedömning till 
kommunstyrelsen

 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta, 
att med hänsyn till gjord barnrättsbedömning, föreslå kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-01
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

att belysning av den aktuella sträckan tas med i kommande års 
budget.

Sändlista
Tekniska nämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-10-18
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-16

Ärendenummer
2018/81 Tekniska nämnden

 
Marcus Boström    
0502-60 62 09
marcus.bostrom@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse – Belysning av grusväg utmed Hellidsberget 
"Wennbergsvägen"

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.

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 TEAB

Under hösten 2018 har ett flertal samtal inkommit till gatuingenjör Marcus 
Boström på Tidaholms kommun samt drifttekniker André Gyllensvaan på 
TEAB. Samtalen har omfattat behovet att belysa grusvägen utmed 
Hellidsberget för att öka tryggheten och säkerheten i området.
Marcus Boström: 0502 60 62 09
André Gyllensvaan: 0722 15 27 91

Utredning
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.

Barnrättsbedömning
En barnrättsbedömning är genomförd och sammanfattningsvis skulle en belyst 
grusväg utmed Hellidsberget öka både tryggheten och säkerheten för barn till 
och från skola samt fritidsintressen.

Utredningens slutsatser
En belyst grusväg utmed Hellidsberget skulle öka säkerheten och tryggheten 
för medborgarna som vistas i området.
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Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen bifalla 

medborgarförslaget
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BARNRÄTTSBASERAT BESLUTSUNDERLAG
2018-08-17

Ärendenummer
2018/81 Tekniska nämnden

 
Marcus Boström    
0502-60 62 09
marcus.bostrom@tidaholm.se

Barnrättsbedömning -  komplettering av ärende angående 
medborgarförslag om belysning på grusväg utmed Hellidsberget

1. Vilka barn berörs av beslutet? 

Beslutet berör barn i alla åldrar men framförallt barn som skall ta sig till och 
från skolan (Hökensåsskolan). I bostadsområdet Helliden bor till största del 
barnfamiljer som värnar om säkra skolvägar och en trygg miljö att förflytta sig 
i.

2. Icke-diskriminering av barnet (artikel 2). 

Hur har vi tagit hänsyn till icke-diskriminering och jämlikhet inför 
beslutet?

Icke-diskriminering av barnet omfattas inte av detta beslut.

3. Barnets bästa (artikel 3). 

Sverige i allmänhet har valt att fokusera på säkra skolvägar. Barn skall kunna 
ta sig till och från skolan på ett tryggt, säkert och miljövänligt sätt vilket är en 
av de viktigaste punkterna i vårt samhälle. Genom att belysa grusvägen 
kommer barnen kunna välja denna väg istället för att ta vägarna genom 
bostadsområdet. Detta innefattar att barn och fordon separeras vilket både 
påverkar barnens hälsa men även trafiksäkerheten. 
En upplyst grusväg kommer även öka tryggheten för barnen som transporterar 
sig längs denna strecka. Ökad trygghet och säkerhet skapar ökad aktivitet 
vilket i sin tur leder till att fler barn väljer grusvägen som transportväg till 
skolan samt övriga aktiviteter.
Genom att belysa grusvägen tillgänglighetsanpassar vi barnens skolväg vilket 
är något som SKL förespråkar. 

Hur har vi tagit hänsyn till barnets bästa inför beslutet? 

Vi ökar tryggheten och säkerheten för barn runt denna miljö med hjälp av en 
belyst grusväg. 
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4. Goda levnadsvillkor, trygghet och utveckling (artikel 6, 19, 24, 26, 39 
etc.). 

Alla barn har rätt till en säker skolväg. Inget barn skall känna sig otrygg under 
sin färd till eller från skolan, hemmet eller övrig aktiviteter. Genom en belyst 
grusväg skapas trygga uppväxtvillkor och detta medför utveckling av barnens 
fulla potential. Barn skall skyddas mot våld och övergrepp. Detta minskas 
genom en upplyst grusväg.

Hur bidrar beslutet till barns utveckling och trygga uppväxtvillkor? 

Utdrag ur Vägbelysningshandboken. En handbok framtagen av trafikverket.

” Olycksstatistik och forskning talar för att väg- och gatubelysning förbättrar 
trafiksäkerheten. Framför allt bidrar belysning till en säkrare och mer 
framkomlig trafikmiljö för oskyddade trafikanter.”

Denna text innebär att en belyst grusväg är en trygg grusväg. 

Om grusvägen blir belyst kan de trygga uppväxtvillkoren bli ännu bättre. Detta 
på grund av att barnen blir separerade från fordonstrafiken som de annars 
måste passera inne i bostadsområdet. 

5. Delaktighet och lättillgänglig information (artikel 12, 13 och 17). 

Hur har barn varit delaktiga inför beslutet?

Ja.

Vilka åsikter har barn lagt fram?

Hökensåsskolans elever har efterlyst säkra och trygga skolvägar. 

Har vi tagit hänsyn till barns rätt till lättillgänglig och lättläst 
information?

Lättläst information kommer vid uppstart av arbetet.

6. Annan relevant artikel för beslutet (se lista på nästa sida).

-

11



3/3

Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

Lista: Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav artikel 1-42 särskilt berör 
arbetet lokalt. Här beskrivs artiklarna kortfattat. 

1. Ett barn är en person under 18 år.
2. Barnet har rätt att inte diskrimineras.
3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet.
4. Myndigheter har ansvar att infria barnets rättigheter.
5. Barnets föräldrar har huvudansvaret för barnets uppfostran.
6. Barnet har rätt till utveckling, liv och överlevnad.
7. Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet.
8. Barnet har rätt att behålla sin identitet.
9. Barnet ska inte skiljas från föräldrarna utom när det är för barnets bästa.
10. Om barnet skiljts från sin familj har det rätt till familjeåterförening.
11. Barnet ska skyddas mot olovligt bortförande.
12. Barnet har rätt att få höras, vara delaktig och få sin åsikt beaktad.
13. Barnet har rätt till yttrandefrihet, att tänka och tycka vad det vill.
14. Barnet har rätt att tro på vilken gud det vill, eller ingen alls.
15. Barnet har rätt till föreningsfrihet och mötesfrihet.
16. Barnet har rätt till sitt privatliv.
17. Barnet har rätt till lättillgänglig information.
18. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. 

Staten ska hjälpa föräldrarna.
19. Barnet ska skyddas mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande.
20. Barnet har rätt till alternativ omvårdnad om det inte kan bo med sina föräldrar.
21. Vid adoption har barnet rätt att få sitt bästa beaktat.
22. Ett barn på flykt ska skyddas och få hjälp att hitta sina föräldrar.
23. Ett barn med en funktionsnedsättning har rätt att få delta i samhället på lika 

villkor.
24. Barnet har rätt till hälso- och sjukvård och en god hälsa.
25. Staten ska kontinuerligt se till att omhändertagna barn behandlas bra.
26. Barnet har rätt till social trygghet.
27. Barnet har rätt till en skälig levnadsstandard.
28. Barnet har rätt till utbildning.
29. I skolan ska barnet få hjälp att utvecklas och få lära sig om sina rättigheter.
30. Ett barn som tillhör en minoritets- och urbefolkning har rätt till sin kultur, sin 

religion och sitt språk.
31. Barnet har rätt till lek, vila, fritid och kultur.
32. Barnet ska skyddas mot ekonomiskt utnyttjande.
33. Barnet ska skyddas mot narkotika.
34. Barnet ska skyddas mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.
35. Barnet ska skyddas mot barnhandel.
36. Barnet ska skyddas mot annat utnyttjande.
37. Barnet ska skyddas mot tortyr, bestraffning och dödsstraff.
38. Barnet ska skyddas i väpnade konflikter och mot att bli soldat.
39. Barnet har rätt till rehabilitering om det utsatts för ett övergrepp.
40. Barnet ska behandlas rättvist om det anklagas eller döms för ett brott.
41. Om det finns bestämmelser som gör mer för barnets rättigheter än 

barnkonventionen ska de gälla istället.
42. Myndigheter ska göra barns rättigheter kända bland barn och vuxna.
43-54. Regler om hur de som beslutar i länder ska följa barnkonventionen.
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From:                                 Peter Eriksson
Sent:                                  Thu, 18 Oct 2018 12:22:21 +0200
To:                                      Siv Strand
Subject:                             Fwd: Helliden belysning, offert
Attachments:                   image001.jpg

Offerten till mötet

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: Andre Gyllensvaan <Andre.Gyllensvaan@tidaholm.se>
Datum: 18 oktober 2018 12:04:48 CEST
Till: Peter Eriksson <Peter.Eriksson@tidaholm.se>
Ämne: Helliden belysning, offert

Enligt ök.
 
*44st nya ljuspunkter
*Led armatur med nattsänkning  
*1300m grävning samt återställning av mjuk yta
320 000kr
 
 
Hälsningar
 
André Gyllensvaan
 

 
Tidaholms Energi AB
Box 63
522 22 Tidaholm
Mobil 072-2152791
www.tidaholmsenergi.se
----------------------------------    
Besöksadress: Smedjegatan 18

Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-06-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/382

§ 67 Beslut om medborgarförslag - belysning på grusvägen utmed 
Hellidsberget

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om belysning på grusvägen utmed Hellidsberget, mellan 
Hjovägen och Hellidsvägen, har inlämnats till kommunen. Kommunfullmäktige 
beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut.

Tekniska nämnden har efter remiss föreslagit kommunstyrelsen att avslå 
medborgarförslaget då möjlighet finns att ta sig fram på befintlig gång- och 
cykelväg i angränsande område. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om medborgarförslag om belysning längs med 

grusväg”, kommunsekreterare Karin Hammerby, 2018-05-31
 Tekniska nämndens beslut § 70/2018 ”Beslut angående remiss av 

medborgarförslag om belysning vid grusväg Hellidsberget”, 2018-05-
17

 Tjänsteskrivelse ”Remiss av medborgarförslag – Belysning vid grusväg 
Hellidsberget”, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-04-25

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 20/2018, ”Beslut om remiss 
av medborgarförslag – Belysning vid grusväg Hellidsberget”, 2018-02-
21

 Kommunfullmäktiges beslut § 3/2018. ”Handlingar att anmäla” 2018-
01-29

 Medborgarförslag om belysning på grusvägen utmed Hellidsberget, 
2017-12-18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till tekniska 
nämnden för komplettering med en barnrättsbedömning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till tekniska 
nämnden för komplettering med en barnrättsbedömning.

Sändlista
Tekniska nämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-05-17
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/81

§ 70 Beslut angånde remiss av medborgarförslag om belysning vid 
grusväg Hellidsberget

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden remitterat ett 
medborgarförslag angående önskemål om belysning på grusvägen utmed 
Hellidsberget (mellan Hjovägen och Hellidsvägen). 

Under de senaste säkert 20 åren har det framförts om önskemål om belysning 
och upprustning av gångvägen ifråga. Belysta gångvägar finns i 
bostadsområdet som kan användas för transport till skola. Däremot skulle som 
medborgarförslaget beskriver belysning och upprustning vara till gagn för 
både fritidsaktiviteter och som alternativ skolväg.

Det medför förutom investeringskostnad även en utökad kostnad för drift och 
underhåll. Detta är något som kommunfullmäktige får ta ställning till i 
kommande budgetfördelningar. För att utreda effekterna socialt, trafikmässigt 
och ekonomiskt bör i så fall en förstudie utföras.

Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskott § 58/2018, 2018-05-03
 Tjänsteskrivelse ”Remiss av medborgarförslag – Belysning vid grusväg 

Hellidsberget, teknisk chef Kjell Jonsson, 2018-04-25
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 20/2018, ”Beslut om remiss 

av medborgarförslag – Belysning vid grusväg hellidsberget”, 
2018-02-21

 Medborgarförslag från Per Danielsson om belysning på grusvägen 
utmed Hellidsberget, 2017-12-18

 Kommunfullmäktiges beslut § 2/2018, ”Handlingar att anmäla”, 
2018-01-29

Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

tekniska nämnden för ställningstagande och beslut.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå 

medborgarförslaget då möjlighet finns att ta sig fram på befintlig gång- 
och cykelväg i angränsande bostadsområde.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502- 60 60 00  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-25

Ärendenummer
2018/81 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Remiss av medborgarförslag - Belysning vid 
grusväg Hellidsberget

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till tekniska nämnden remitterat ett 
medborgarförslag angående önskemål om belysning på grusvägen utmed 
Hellidsberget (mellan Hjovägen och Hellidsvägen). 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 20/2018, ”Beslut om remiss 

av medborgarförslag – Belysning vid grusväg hellidsberget”, 
2018-02-21

 Medborgarförslag från Per Danielsson om belysning på grusvägen 
utmed Hellidsberget, 2017-12-18

 Kommunfullmäktiges beslut § 2/2018, ”Handlingar att anmäla”, 
2018-01-29

Utredning
Under de senaste säkert 20 åren har det framförts om önskemål om belysning 
och upprustning av gångvägen ifråga. Belysta gångvägar finns i 
bostadsområdet som kan användas för transport till skola. Däremot skulle som 
medborgarförslaget beskriver belysning och upprustning vara till gagn för 
både fritidsaktiviteter och som alternativ skolväg.
Det medför förutom investeringskostnad även en utökad kostnad för drift och 
underhåll. Detta är något som kommunfullmäktige får ta ställning till i 
kommande budgetfördelningar. För att utreda effekterna socialt, trafikmässigt 
och ekonomiskt bör i så fall en förstudie utföras.

Barnrättsbedömning
Någon barnrättsbedömning avses ej göras i detta skede av ärendet

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen bifalla 
medborgarförslaget och samtidigt anslå 50 000 till en förstudie för att utreda 
effekterna socialt, trafikmässigt och ekonomiskt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-01
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/209

§ 108 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
 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.

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

avslå medborgarförslaget.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-25

Ärendenummer
2018/209 Tekniska nämnden

 
Kristian Bertilsson    
0502-60 67 22
kristian.bertilsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om att anlägga badplats vid 
Plaskis och/eller Koma

Ärendet
Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag till tekniska nämnden 
för beredning och beslut angående anläggande av badplats vid Plaskis 
och/eller Koma.

Beslutsunderlag
 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

Utredning
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.

Barnrättsbedömning
Här skrivs en sammanfattning av resultatet av barnrättsbedömningen.

Utredningens slutsatser
-

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

avslå medborgarförslaget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-08-27
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/36

§ 99 Handlingar att anmäla

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden anmäler följande handlingar:
 Medborgarförslag om att anlägga badplats vid Plaskis och/eller Koma. 

Förslagställaren är på plats och presenterar sitt förslag för 
kommunfullmäktige.

 Motion från Ambjörn Lennartsson (M) med flera om att revidera 
Tidaholms vindbruksplan.

 Motion från Ambjörn Lennartsson (M) med flera om att inventera och 
fastställa tysta områden och stora opåverkade områden. 

 Information om kvartalsrapport Ej verkställda beslut; social- och 
omvårdnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

 Hänskjuta medborgarförslaget om att anlägga badplats vid Plaskis 
och/eller Koma till tekniska nämnden för beredning och beslut.

 Hänskjuta Ambjörn Lennartsson (M) med fleras motion om att revidera 
Tidaholms vindbruksplan till kommunstyrelsen för beredning.

 Hänskjuta Ambjörn Lennartssons (M) med fleras motion om att 
inventera och fastställa tysta områden och stora opåverkade områden 
till kommunstyrelsen för beredning.

 Lägga kvartalsrapporten Ej verkställda beslut till handlingarna.

Sändlista
Tekniska nämnden
Förslagsställarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-01
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/228

§ 109 Beslut om Taxor 2019

Sammanfattning av ärendet
Utarbetande av taxor för år 2019 pågår. Förslag till taxor kommer att redovisas 
på tekniska nämndens sammanträde den 15 november

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-24

Ärendenummer
2018/228 Tekniska nämnden

 
Mats Olsson    
0502-60 60 24
mats.olsson@tidaholm.se

Taxor 2019

Ärendet
Här skrivs kortfattat vad ärendet handlar om.

Beslutsunderlag
Här skrivs vilka beslutsunderlag som varit underlag för ärendet. Detta återges 
automatiskt i protokollet.

Utredning
Här skrivs en mer omfattande bakgrund/utredning om ärendet. 

Barnrättsbedömning
Här skrivs en sammanfattning av resultatet av barnrättsbedömningen.

Utredningens slutsatser
Här skrivs utredningens slutsatser.

Förslag till beslut
Här lämnas förslag till beslutsförslag. Detta återges automatiskt i protokollet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-01
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/229

§ 110 Beslut angående månadsrapport oktober

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med ekonomisk månadsrapport oktober pågår och kommer att 
redovisas på tekniska nämndens sammanträde den 15 november.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-24

Ärendenummer
2018/229 Tekniska nämnden

 
Mats Olsson    
0502-60 60 24
mats.olsson@tidaholm.se

Månadsrapport oktober

Ärendet
Här skrivs kortfattat vad ärendet handlar om.

Beslutsunderlag
Här skrivs vilka beslutsunderlag som varit underlag för ärendet. Detta återges 
automatiskt i protokollet.

Utredning
Här skrivs en mer omfattande bakgrund/utredning om ärendet. 

Barnrättsbedömning
Här skrivs en sammanfattning av resultatet av barnrättsbedömningen.

Utredningens slutsatser
Här skrivs utredningens slutsatser.

Förslag till beslut
Här lämnas förslag till beslutsförslag. Detta återges automatiskt i protokollet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-01
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/231

§ 111 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
 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 arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

föreslå kommunstyrelsen besluta försälja marken till Jonas Karlsson 
för ett pris av 150 kronor/m2.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-25

Ärendenummer
2018/231 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Remiss förfrågan om köp av del av Hägne 1:1

Ärendet
Kommunstyrelsen har översänt en förfrågan gällande markköp, del av Hägne 
1:1 för byggnation av radhus.

Beslutsunderlag
 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

Utredning
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.

Barnrättsbedömning
Barnrättsbedömning avseende denna typ ärende hanteras i samband med 
detaljplanearbete

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.
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Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-24

Ärendenummer
2018/338 Tekniska nämnden

 
Anna Eklund    
0502-60 60 48
anna.eklund@tidaholm.se

Remiss- Förfrågan om köp av del av Hägne 1:1

Ärendet

Jonas Karlsson har inkommit med en förfrågan gällande markköp, del av 
Hägne 1.1. Han är intresserad av marken för byggnation av radhus.

Innan ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott önskas att 
tekniska nämnden, som berörs av ärendet, lämnar sina synpunkter, eventuellt 
pris för marken samt ger sin rekommendation om hur kommunstyrelsens 
arbetsutskott bör besluta i ärendet.  

Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2018-01-31. 
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Dnr MBN 2017/31 
 
 

 
 

Detaljplan för 
Domherren 12 samt del av Hägne 1:1 
Tidaholms centralort, Tidaholms kommun 
Västra Götalands län 
 

 
Plan- och genomförandebeskrivning 
 
Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-16 § 60 
Laga kraft 2018-06-20 
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PLANHANDLINGAR 
Planhandlingarna omfattar plankarta i skala 1:1 000 med planbestämmelser samt 
denna plan- och genomförandebeskrivning 
Fastighetsförteckning finns tillgänglig på miljö- och byggkontoret1. 
 
Bilagor: 

1. Behovsbedömning i form av checklista 
2. PM – Geoteknik 

 
Plankartan med bestämmelser är juridiskt bindande och anger vilka områden 
som ska vara allmän platsmark och vilken mark som ska vara kvartersmark. 
Plankartan anger även hur bebyggelsen får utformas och utgör underlag vid 
bygglovgivning. 
 
Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av plankartan och ge vägledning 
vid bygglovgivning och tillstånd. Beskrivningen är inte juridiskt bindande. 
 

SAMMANFATTNING 
Detaljplanen upprättas enligt den planprocess som styrs av plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). Detaljplanens begränsade omfattning och bedömningen att den 
inte omfattas av allmänt intresse gör att planen handläggs med 
standardförfarande, med möjlighet att övergå till begränsat förfarande om alla 
som berörs av planen godkänner handlingarna inom samrådet. 
 
Planen syftar till att utöka fastigheten Domherren 12 eftersom den genom 
fastighetsreglering minskat, till förmån till gränsande bostadsfastighets befintliga 
byggnation. 
  
Planen syftar även till att detaljplanelägga ett område av obebyggd mark för 
bostäder, på motsatt sida om fastigheten Domherren 12. Planläggningen syftar 
till att möjliggöra bostäder i form av radhus.  
 
Planläggningen bedöms som en lämplig förlängning av befintlig bostadsgata, 
under förutsättning att risk för bullerstörningar och risker kopplade till transport 
av farligt gods på Västra Ringleden tas hänsyn till i planarbetet. 
 
Marken inom planområdet är planlagd sedan tidigare, i huvudsak som parkmark. 
All mark inom planområdet, förutom fastigheten Domherren 12, ägs av 
Tidaholms kommun. 
 
  

                                                 
1 På grund av personuppgiftslagen (PUL) finns den inte med som bilaga till planhandlingarna. 
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PLANBESKRIVNING  
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en naturlig förlängning och 
komplettering av Fabriksmästaregatan i Tidaholms tätort, i form av 
möjliggörande av bostadsbebyggelse. 
 
Planområdet medger ändamålet bostäder (B), samt yta för förlängning av 
befintlig lokalgata, med en gång- och cykelväg som förbinder gatan med 
befintligt gc-nät. Bostadsmarken öster om lokalgatan anpassas till 
omkringliggande, gällande, planbestämmelser eftersom syftet är att utöka en 
befintlig bostadsfastighet. Bostadsmarken väster om lokalgatan möjliggör 
radhusbebyggelse. 
 
För att säkerställa att området är lämpligt utifrån buller- och riskhänsyn gällande 
farligt gods, ska en jordvall uppföras som barriär mot Västra Ringvägen. 
 
Bakgrund 
Tidaholms kommun gjorde en inventering av kommunens lucktomter och 
obebyggda tomter under hösten 2016. Fastigheten Domherren 12 identifierades, 
marknadsfördes och såldes som en konsekvens av inventeringen. Vid 
efterföljande fastighetsreglering, som genomfördes för att anpassa fastigheten 
efter intilliggande fastighets befintliga byggnader, minskade Domherren 12 med 
ca 200 kvm. För att kunna utöka Domherren 12 med den yta som överläts till 
grannfastigheten, behöver marken norr om fastigheten planläggas för 
bostadsändamål. Gällande detaljplan anger parkmark för det aktuella området. 
 
På motstående sida av Domherren 12, väster om Fabriksmästaregatan, finns 
intresse att uppföra radhus i form av marklägenheter. Kommunen har beslutat att 
ge ett positivt planbesked gällande detaljplaneläggning för radhus och avser 
planlägga detta inom samma planarbete som för Domherren 12. 
 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
Planförslaget bedöms sammantaget vara förenligt med en från allmän synpunkt 
lämplig mark- och vattenanvändning enligt miljöbalkens grundläggande 
hushållningsbestämmelser (MB 3, 4 och 5 kap). Föreslagen detaljplan bedöms 
inte medföra att miljökvalitetsnormerna för luft eller vatten enligt 5 kap MB 
riskerar att överskridas. 
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PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet omfattar ca 6600 m2 och är beläget i de sydvästra delarna av 
Tidaholms tätort.  
 
Norrut avgränsas planområdet av befintlig gång- och cykelbana, i söder och 
öster gränsar området till ytterligare småhusområde. I väst avgränsas 
planområdet av Västra Ringvägen som löper kring Tidaholms tätort. 
 
Markägoförhållanden 
Planområdet omfattas av fastigheten Domherren 12, som är i privat ägo, och 
fastigheten Hägne 1:1, som ägs av Tidaholms kommun. 
 

 
Planområdets ungefärliga läge och omfattning. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Fördjupad översiktsplan Tidaholms stadsbygd 2020 
Framtidsplan 2020, fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd antogs av 
kommunfullmäktige december 2009. Planen ska fungera som en vision för 
framtida mark- och vattenanvändning och utgöra ett kunskapsunderlag för olika 
sektorer samt vara vägledande och fungera som ett verktyg i kommunens arbete 
med program, detaljplaner, bygglov och etableringar. I den fördjupade 
översiktsplanen finns aktuellt planområde inte utpekat som ett specifikt 
utbyggnadsområde, men det stämmer väl in på planens intentioner om att 
Tidaholm ska vara en hållbar och attraktiv ort att bo på. Bland annat betonas att: 
Inriktningen i denna plan är att ny bebyggelse planeras så att det finns goda 
förutsättningar att cykla och åka kollektivtrafik till arbete, fritidsaktiviteter och 
skolor. 
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Intentionerna i denna detaljplan är möjliggöra bostadsbebyggelse som 
kompletterar den småhusbebyggelse som karaktäriserar omkringliggande 
område. Detta kan ses som en del av lösningen på vad som identifieras i den 
fördjupade översiktsplanen; Idag är det störst efterfrågan på radhus och 
lägenheter med hiss och en liten uteplats. Problemet är att det inte finns några 
lägenheter lediga centralt samt att det är få lägenheter i bostadsbeståndet som 
har hiss. Ett annat problem är att på grund av höga produktionskostnader vågar 
ingen bygga nya lägenheter. Det är bland annat äldre personer som idag bor i 
villa både i staden och på landsbygden samt den stora gruppen 40-talister som 
vill byta boende. Dessa grupper vill ha ett bekvämare boende utan någon stor 
trädgård att sköta. Närheten till service är en annan viktig faktor. 
 
Detaljplaner 
Området omfattas av gällande detaljplaner; 
 
Förslag till ändring av detaljplaner för kvarteren Duvan 1 och Domherren 12 
och 13 ”Hägneområdet”. Laga kraft 25 april 2007. Planen syftar till att utöka 
byggrätten för Duvan 1 och Domherren 12 och 13 samt att utöka område som 
inte får bebyggas. Planarbetet föranledes av att fastighetsägarna till Duvan 1 och 
Domherren 13 hade ansökt om tillbyggnad av bostadshus vilket skulle medföra 
en byggnadsyta som väsentligt skulle överstiga tillåten yta. Inom planområdet 
undantogs även möjlighet till byggnation av en tänkt bostadsfastighet, öster om 
Duvan 1, eftersom det ansågs olämpligt utifrån de vattenledningar som löpte 
genom området. 
 
Förslag till ändring av stadsplan, Del av Hägneområdet, Laga kraft 1981. 
Planen anger parkmark för det sydvästra området i nu aktuellt detaljplanearbete. 
 
Detaljplan för Ejdern 2, laga kraft 1988-11-14. 
 
Stadsplan för Ringvägen och Hägne, laga kraft 1979-09-13. 
 
Planområdet angränsar till Tillägg till plankarta och planbestämmelser för 
detaljplaner för ”område vid Hägne” och Ejdern. Laga kraft 25 april 2007. 
Syftet med tillägget är att utöka byggrätten så de överensstämmer med befintliga 
tillbyggnader, som överskrider underliggande detaljplaners byggrätter. 
 
KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 
Miljö- och byggnadsnämnden gav positivt planbesked, 2017-03-01 gällande 
planläggning för radhusbebyggelse/marklägenheter inom planområdet. 
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BEHOVSBEDÖMNING 
Enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen (PBL) ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas om genomförandet av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömning är den analys som görs 
för att avgöra om förslaget kan antas påverka miljön så mycket att en 
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning behövs. Behovsbedömning 
finns i form av en checklista som bilaga. 
 
Kommunens samlade bedömning som resultat av behovsbedömningen  
Tidaholms kommun bedömer att genomförandet av denna detaljplan inte innebär 
en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och miljöbalken, 
därmed behöver en miljökonsekvensbeskrivning inte tas fram. 
 

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR  
Natur, mark och vegetation  
Marken inom planområdet utgörs i huvudsak av gräsytor, delvis bevuxna med 
sly. I planområdet finns även gatumark, belagd med asfalt. Planområdet bedöms 
inte innehålla några stora naturvärden. 
 
Riksintressen, fornlämningar 
Detaljplaneområdet omfattas enligt Länsstyrelsens WebbGIS2 inte av några 
riksintressen eller Natura 2000-områden. Området innehåller inga kända 
registrerade fornlämningar3 enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök3. 
 
Geotekniska förhållanden 
En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts för de östra delarna av 
planområdet, daterad 2016-09-21. 
 
Marken inom undersökningsområdet utgörs av ängsmark som är bevuxen med 
enstaka slyvegetation. Marken är relativt plan inom undersökningsområdet, de 
avvägda nivåerna vid borrpunkterna varierar mellan +143,7 och +144,0. Jorden 
består under ytskiktet av ett tunnare skikt av friktionsjord härunder följer 
finsediment såsom lera som vilar på för utförda sonderingar fast botten – 
troligen fast lagrad morän, sten eller block. 
 
Stabilitet 
Det bedöms ej föreligga några stabilitetsproblem inom området. Detta med 
hänsyn till planerad byggnation samt rådande jordlagerförhållanden och att 
området är plant. 
 

                                                 
2 Länsstyrelsen Webbkarta: http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vastragotaland/infokartan/ 
3 Riksantikvarieämbetets Fornsök: http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/ 
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Radon 
Radonmätning har utförts i 2 punkter med s.k. ROAC-detektorer. Mätvärdena 
uppgår till 13 resp. 8 kBq/m3, se även bilaga 4. Detta betyder att marken skall 
klassas som normalradonmark (som ligger i intervallet 10 – 50 kBq/m3) vilket 
innebär att byggnader skall uppföras med radonskydd. 
 
Lokalt omhändertagande av dagvatten – LOD 
Med hänsyn till rådande jordlagerförhållanden bedöms LOD genom perkolation 
som mindre lämplig. Ytlig och spridd infiltration till grönytor kan sannolikt 
utföras under förutsättning att marklutningar skapas från hus. Andra alternativa 
lösningar såsom fördröjningsmagasin, fördröjningsdammar kan vara ett 
alternativ. 
 
Vägar och trafik 
Planområdet är en förlängning av Fabriksmästaregatan och ansluts till befintlig 
gatustruktur.   
 
Gång- och cykeltrafik 
Planområdet är direkt kopplat till Tidaholms gång- och cykelvägnät. 
 
Offentlig och kommersiell service 
Planområdets läge, inom Tidaholms tätort, med direkt koppling till befintlig 
bebyggelsestruktur ger ett gynnsamt läge med närhet till såväl offentlig som 
kommersiell service. 
 
I Tidaholms tätort finns förskolor och skolor från årskurs F upp till årskurs 9.  
 
Kollektivtrafik 
Tidaholm har goda förbindelser och kommunikationer med angränsande 
kommuner. Med buss nås Falköping och Skövde på ca 30 minuter. Från dessa 
orter nås tågtrafik med täta förbindelser till såväl Göteborg som Stockholm. 
 
Tidaholms resecentrum ligger ca 1,5 km nordöst om planområdet (bilväg), 
därifrån går samtliga bussar i Västtrafiks regi såväl som lokala linjer inom 
kommunen. Närmsta busshållplats, Näbbåsvägen, är belägen ca 500 meter 
sydöst om planområdet längs Södra Ringvägen.  
 
Offentliga platser, rekreation och lek 
Planområdet ligger i ett område med relativt stora grönytor och i närhet till 
lekplats. Planområdets läge i Tidaholms tätort ger goda möjligheter för att nå 
offentliga platser för såväl lek som rekreation. 
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BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET 
 
Användning  
B – Bostäder i friliggande form inom den östra byggrätten, och sammanbyggda 
som radhus/kedjehus inom den västra byggrätten. Byggrätternas omfattning är 
begränsade till 33 %, för att anpassa bebyggelsen till en lämplig omfattning för att 
samspela med omkringliggande område. 
 
Gata – I förlängningen av befintlig gata plan läggs ett område för gatumark, med 
plats för vändzon i norr.  
 
Gång, Cykel – Planområdet kopplas samman med befintligt gång- och cykelnät 
genom att en remsa i förlängningen av Fabriksmästaregatan planläggs för gång- och 
cykeltrafik. 
 
Park – En stor del av planområdet planläggs som parkmark. Ändamålet park 
tillämpas för grönområden som kräver skötsel och till viss del är anlagda. 
 
Skydd – Område för en jordvall som skyddar planområdet från såväl buller som 
risker gällande trafik med farligt gods längs med Västra Ringvägen, planläggs med 
ändamålet skydd. Användningen skydd kan tillämpas för områden som behövs för 
åtgärder som skyddar mot störning, markförorening, olyckor, översvämning och 
erosion. 
 
Utformning 
Planens byggrätt anger att maximalt 33 % av ytan för bostäder får bebyggas. 
Maximal byggnadshöjd begränsas till 4 meter. Prickmark säkerställer att 
markområde om 4,5 meter mot gata (2 meter mot vändplats i västra byggrätten). 
Inom den östra byggrätten begränsas antalet huvudbyggnader till en (1) byggnad 
per fastighet. Byggnader ska uppföras utan källare. 
 
Ledningar och u-områden 
Befintliga ledningar inom planområdet beläggs med u-områden inom 
kvartersmark. 
 
Gator och trafik 
Planen omfattar en förlängning av Fabriksmästaregatan, med vändplats som 
avslut.  
 
Parkering 
Parkering för tillkommande bostäder ska lösas inom kvartersmark. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Inom planen möjliggörs yta för anslutning till befintligt gång- och cykelnät, 
mellan Fabriksmästaregatan och gång- och cykelvägen i norr. 
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Tillgänglighet och säkerhet 
Gång- och cykelvägar utformas med hänsyn till säkerhet och framkomlighet. 
Räddningstjänstens krav på framkomlighet vid en eventuell utryckning 
tillgodoses i planens förslag om gatudragning och utformning. Inom varje 
fastighet kommer tillgängligheten i och till verksamheterna att kontrolleras vid 
bygglovsprövning för att säkerställa att kraven i PBL uppfylls. 
 

STÖRNINGAR OCH RISKER 
Buller  
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) innehåller 
riktvärden för bland annat vägtrafikbuller; 
 
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i 
första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 
 
Bedömning av bullernivåer för planområdets byggrätter har genomförts genom 
bullerbedömningsprogramet Trivector Buller väg II. 
 
De ingående värdena har utgått från Trafikverkets uppgifter om trafikmängd 
längs med Södra Ringvägen, vilket får bedömas som likvärdigt vid Västra 
Ringleden. ÅDT beräknas till 2390 fordon, varav tung trafik är 180 (7,5%). 
Medelhastigheten är satt till 50 km/h och marktypen mellan väg och byggrätt är 
av mjuk typ. 
 
Resultatet visar att ekvivalentnivån vid den byggrätt som befinner sig närmast 
Ringvägen är 52 dBA och maxnivån är 73 dBA.  
 
Med uppskrivna beräkningar av antal fordon/dygn, till 3500, för att anpassa 
beräkningen för ett framtida scenario, höjs ekvivalentnivån till 54 dBA medan 
maxnivån kvarstår. 
 
För att säkerställa att planområdets byggrätter inte överskrids gällande buller 
från vägtrafiken finns ett område för skyddsändamål angivet på plankartan. 
Skyddsområdet syftar till att uppföra skyddsvallar som en barriär mot 
Ringvägen. Likvärdiga vallar är uppförda både norr och söder om planområdet. 
 
Resultatet för planområdets byggrätter, med bullervall på 1.5 meter inom 
skyddsområdet, visar att ekvivalentnivån sjunker till 51 dBA och maxnivån till 
69 dBA. 
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Planområdet bedöms därför lämpligt för bostäder, med förutsättningar att 
bullerdämpande vall uppförs, till en höjd av 1.5 meter. 
 
Farligt gods 
Västra Ringleden är utpekad sekundär led för transporter med farligt gods. 
Trafikmängden beräknas till ett ÅDT på 2390 fordon, varav tung trafik är ca 180 
fordon. Planförslaget möjliggör byggrätter på ett närmsta avstånd om drygt 25 
meter från vägkant. Buffertzonen förstärks genom den skyddsvall som uppförs 
att minska riskerna såväl som dämpa bullerpåverkan inom planområdet. 
 
Planområdets begränsade omfattning, som en förlängning och förtätning av 
befintligt bostadsområde, i kombination med skyddsvallen för bullerdämpning 
och den relativt låga hastigheten på Västra Ringvägen (50 km/h), bedöms inte 
riskbilden gällande olyckor med farligt gods som hög. 
 
Att Västra Ringleden är utpekad som sekundär led för transporter med farligt 
gods innebär till skillnad från de primära lederna att Västra Ringvägen är avsedd 
för lokala transporter till och från de primära transportvägarna. 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län publicerade 2016 en rapport med tillhörande 
Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt 
gods. Riktlinjerna anger att;  
“Länsstyrelsen anser att det, för de flesta sekundära leder, behöver finnas ett 
bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter mellan vägen och 
markanvändning bostäder (B), centrum (C), vård (D), handel (H), friluftsliv och 
camping (N), tillfällig vistelse (O), besöksanläggningar (R), skola (S) och kontor 
(K). I en del fall kommer det vara möjligt att bygga närmare än 25 meter, även 
om det sannolikt inte blir aktuellt med ett skyddsavstånd på mindre än 15-20 
meter. Detta gäller i de fall där det går få transporter och/eller där de olyckor 
som kan inträffa endast kan få allvarliga konsekvenser inom ett kort avstånd.” 
 
Efter samråd med Förebyggande avdelning, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, 
bedöms den föreskrivna skyddsvallen som tillräckligt skydd för planområdet. De 
transporter som sker är främst med petroleumprodukter. Genom vald 
planläggning gör kommunen avsteg från rekommendationer från Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, som föreskriver ett skyddsavstånd på 30 meter. Tidaholms 
kommun gör ställningstagandet att den gällande riskbilden kan accepteras. 
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Drivmedelförsäljning 
Byggrätterna för bostäder möjliggör för bostadsbebyggelse på ett avstånd om ca 
140 meter från befintlig drivmedelsförsäljning. 
 
Avståndet till drivmedelsförsäljningen, i kombination med skyddsvallen medför 
att riskerna bedöms som relativt små inom planområdet. 
 

PLANENS KONSEKVENSER 
Detaljplanens föreslagna utbyggnad bedöms ta hänsyn till allmänna intressen, 
naturvård, naturresurser, hälsa och säkerhet. Planen bedöms inte bidra till att 
några miljökvalitetsnormer överskrids och omfattar inte någon miljöfarlig 
verksamhet. 
 
Trafik och bebyggelse 
Jämfört med idag kommer trafiken på Fabriksmästaren öka något då den västra 
byggrätten inom planområdet bebyggs med radhus. Ökningen bedöms dock som 
måttlig då det inte är en större mängd hushåll som ryms inom byggrätten. Då 
området är centralt beläget bedöms möjligheterna att gå och cykla till och från 
området som goda och den tillkommande trafiken bedöms acceptabel. 
 
Naturmiljö och landskapsbild 
Utbyggnad av föreslagen detaljplan medför att ytor som idag utgörs av 
vegetation, hårdgörs och bebyggs. Den befintliga vegetationens värden för 
naturmiljön och landskapsbilden är dock väldigt svaga. Omkringliggande 
område har god tillgång på grönytor och är inte hårdgjort i någon större 
omfattning. 
 
Sociala konsekvenser 
Planförslaget möjliggör en komplettering av befintlig småhusbebyggelse, genom 
radhus som kan passa en annan målgrupp än den som bor i området idag. 
Planförslaget bedöms dock inte ha några större sociala konsekvenser. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Teknisk service 
Nya ledningar för vatten och avlopp samt el- och teleledningar kommer att 
anslutas via befintliga system söder om planområdet. Anslutningar och 
förutsättningar finns för att försörja planområdet med fjärrvärme. 
 

Avfallshantering  
Varje fastighet ska ordna tillräckliga utrymmen för att sortering och hämtning av 
avfall ska kunna ske.  
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Dagvattenhantering 
Med hänsyn till rådande jordlagerförhållanden bedöms LOD genom perkolation 
som mindre lämplig. Ytlig och spridd infiltration till grönytor kan sannolikt 
utföras under förutsättning att marklutningar skapas från hus. 
 
Att dagvattenhanteringen följer gällande krav kommer av kommunen bevakas i 
bygglovshanteringen 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Detaljplanen prövas enligt reglerna för standardförfarande, med möjlighet till 
begränsat förfarande. Planarbetet avses i huvudsak bedrivas enligt nedanstående 
tidplan:  
Samråd  februari 2018 
Granskning  april 2018 
Antagande  maj 2018 
Laga kraft  juni 2018 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. Under 
genomförandetiden ska detaljplanen inte ändras eller upphävas. Om det ändå 
sker utan fastighetsägarens medgivande kan kommunen bli ersättningsskyldig 
för t.ex. minskad eller förlorad byggrätt. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.  
 
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Huvudman för allmän platsmark i planen är Tidaholms kommun. Det innebär att 
det är kommunen som är ansvarig för att väg, gator och gång- och cykelvägar 
byggs ut. Kommunen ansvarar också för drift och underhåll av allmän 
platsmark. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning sker efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Plankartan 
bedöms tillräcklig som underlag för fastighetsbildning. 
 
Fastighetskonsekvenser 
Fastigheten Domherren 12 kan utökas med ca 300 m2 i norr. Marken tas från 
fastigheten Hägne 1:1, som är i kommunal ägo. 
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Den västra byggrätten styckas av från den kommunala fastigheten Hägne 1:1.  
 
Övrig mark inom planområdet kvarstår inom fastigheten Hägne 1:1 
 
Fastighetsbildning bekostas av sökande part. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Planarbetet bekostas av fastighetsägaren av Domherren 12. Utbyggnad av 
allmän platsmark bekostas av Tidaholms kommun. Planavgift tas ut i samband 
med bygglov. 
 
TEKNISKA FRÅGOR 
Upprättande av ledningsrätter och servitut genomförs när exakta områden för 
ledningar fastställts i samband med exploatering om behov uppstår.  
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planförslaget har upprättats av Marie Bengtzon, planarkitekt Tidaholms 
kommun samt Ulrika Åberg, plankonsult. 
 
Tidaholms kommun 
2018-04-15 
 
Peter Lann   Marie Bengtzon       
Miljö- och byggchef        Planarkitekt 
 
Ulrika Åberg 
Planarkitekt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-01
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/220

§ 112 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
 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
- Förfrågan om förvärv kan bifallas

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

föreslå kommunstyrelsen besluta att förfrågan om förvärv av del av 
Ramstorp 9:1 bifalls.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-28

Ärendenummer
2018/220 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Förfrågan om köp av mark för industri del av 
Ramstorp 9:1

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.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Remiss – Förfrågan om köp av mark för 

industrifastighet – del av Ramstorp 9:1
 Förfrågan om köp av mark för industrifastighet
 Karta

Utredning
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.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms ej påverka barnrättsbedömningar.

Förslag till beslut
Förfrågan om förvärv kan bifallas
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Kommunstyrelsen
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502- 60 63 50
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-27

Ärendenummer
2018/308 Tekniska nämnden

 
Anna Eklund    
0502-60 60 48
anna.eklund@tidaholm.se

Remiss- Förfrågan om köp av mark för industrifastighet- del av 
Ramstorp 9.1

Ärendet

Håkan Johansson har inkommit med en förfrågan gällande markköp, del av 
Ramstorp 9.1. Han äger idag angränsande fastighet Hammaren 1 och ser ett 
framtida behov av mer yta.  

Innan ärendet behandlas av kommunstyrelsen önskas att tekniska nämnden, 
som berörs av ärendet, lämnar sina synpunkter.

Yttrandet från nämnden ska, utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn 
på ärendet, även innehålla en rekommendation om hur kommunstyrelsen bör 
besluta i ärendet. 

Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2018-12-31. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-11-01
Tekniska nämndens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/243

§ 113 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
-

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att med hänsyn till sent inkommen handling företa ny upphandling av 
byggentreprenad.

Tekniska nämndens arbetsutskotts 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.

Sändlista
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-31

Ärendenummer
2017/243 Tekniska nämnden

 
Peter Eriksson    
0502-60 60 87
peter.eriksson@tidaholm.se

Tjänsteskrivelse - Klagomål angående byggupphandlingsdelen för 
ombyggnad kök och matsal Hökensåsskolan

Ärendet
Klagomål angående upphandling avseende ombyggnad kök och matsal 
Hökensåsskolan har inkommit.

Beslutsunderlag
-

Utredning
-

Barnrättsbedömning
-

Utredningens slutsatser
För att undvika en utdragen process angående sent inkommen del av 
handling kommer inkomna anbud att förkastas och upphandling avseende 
”Byggentreprenad” att tas om.

Förslag till beslut
- Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att med hänsyn till sent inkommen handling företa ny upphandling av 
byggentreprenad.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-05

Ärendenummer
2018/207 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Utredning kring arbets- och beredskapsfordon etc

Ärendet
Direktiv, policys för hur beredskaps- och arbetsfordon i olika former för 
kommunens olika förvaltningar skall hanteras.

Beslutsunderlag
 Skrivelse från Tidaholms kommuns revisorer, 2018-09-04, ställd till 

kommunstyrelsen och teknisk nämnd

Utredning
Thomas Lindberg, vik. kanslichef skrev en tjänsteskrivelse angående arbets- 
och beredskapsfordon 31 juli som bemöttes av kontoret och sedermera 
behandlades av kommunrevisionen. Med ledning av de direktiv som finns från 
kommunledningskontoret, ekonomi- och personalavdelning fanns då inget att 
anmärka på.
Kommundirektören har därefter tillsatt en egen fortsatt utredning via konsult, 
Price Waterhouse Cooper
Till dags datum, november, har däremot inget arbete hos kommunlednings-
kontoret påbörjats för att ta fram direktiv, policys för hur beredskaps- och 
arbetsfordon i olika former för kommunens alla förvaltningar skall hanteras.

Detta skapar en osäkerhet hos inte bara tekniska förvaltningen utan alla 
verksamheter. I det fall utredningen visar att schemaläggning och 
beredskapsintervall måste glesas ut påverkar detta antal i beredskap och då 
även driftbudget för olika verksamheter.

Kommunstyrelsen bör snarast uppdra åt kommunledningskontoret att påbörja 
arbetet med riktlinjer för arbetsfordon, beredskap etc för kommunens 
förvaltningar och verksamheter.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms ej i direkt mening beröra barn.

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen uppdra till 

kommunledningskontoret att påbörja arbetet med riktlinjer för hantering 
av beredskap, tjänsteställen och arbetsfordon för kommunens olika 
verksamheter.
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Tekniska nämnden
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: Adress.  |  Fax: 0502-60 60 80
E-post: tekniska.kontoret@tidaholm.se

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-07

Ärendenummer
2018/241 Tekniska nämnden

 
Kjell Jonsson    
0502-60 60 85
kjell.jonsson@tidaholm.se

Tomtpris Rosenberg

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.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktige ”Beslut om justering av prisnivå för industri- och 

villatomter” § 105, 2017-09-25

Utredning
Exploateringsarbetet har tidigare redovisats med bedömd kostnadsbild. 
Arbetet blir relativt kostsamt i ny obanad terräng med komplettering av gator 
och VA-utbyggnad varför tompriset för området vad avser villatomter bör 
sättas till 200 kr/ m2 .

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms ej i direkt mening beröra barn.

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att vid försäljning av 

villatomter på Rosenbergsområdet sätts försäljningspriset till 200 kr/m2   
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