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2018/3

§ 133 Anmälningsärenden

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen
2018/229
Kommunstyrelsen beslutat godkänna månadsrapporter för oktober månad.

2018/256
Kommunstyrelsen beslutat godkänna reinvesteringen av Villagatans Vatten 
och Avloppsnät samt anslå 2,5 miljoner kronor ur investeringsreserven som 
belastar vatten och avloppskollektivets likvida medel.

2018/219
Kommunstyrelsen beslutat förvärva gatumark Ramstorp 4:5 för att möjliggöra 
en fastighetsreglering och förvärvet ska belasta rörelsekapitalet.

2018/257
Kommunstyrelsen beslutat att revidera dokument- och informationshanterings-
planen i enlighet med upprättat förslag.

Kommunfullmäktige
2017/107
Kommunfullmäktige beslutat bifalla motionen om förbättrad lekplats i 
Madängsholm.

2018/183
Kommunfullmäktige beslutat anta en bokningsavgift om 500 kronor/boknings-
anmälan för planerade områden vilken dras av på det slutliga tomtpriset vid 
tomtköpet. Om bokning tas tillbaka återfås inte bokningsavgiften.

2018/116
Kommunfullmäktige beslutat att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra 
projektering ombyggnad Smedjegatan 11 i enlighet med förstudien. Efter 
godkänd projektering av barn- och utbildningsnämnden upphandla i enlighet 
med projekteringen och inom beslutad investeringsbudget. Medel för projektet 
avsätts i samband med reviderad budget 2019-2021.

2018/104
Kommunfullmäktige beslutat att anta riktlinjen för markanvisning enligt 
upprättat förslag.

Avfall Sverige
2018/258
Val till Avfall Sveriges styrelse och revision
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Svenskt Vatten
2018/271
Nominering av ledamöter till styrelsen, revisorer och valberedning Svenskt 
Vatten.

Förslag till beslut
- Anmälda ärenden läggs med kännedom till handlingarna

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

handlingarna.
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2018/4

§ 134 Anmälan av delegationsbeslut

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

Nr Ärende Beslutsdatum Ansvarig
40 Anställning vid gatuenheten 2018-11-14 Tekn chef
41 Anställning vid gatuenheten 2018-11-14 Tekn chef
42 Beviljat uppehåll i sophämtning och

slamtömning, nr 21248, 21733 
samt förlängning nr 23798

Assistent

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta lägga anmälda delegationsbeslut 

med kännedom till handlingarna.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar lägga anmälda delegationsbeslut med 

kännedom till handlingarna.
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2018/195

§ 135 Beslut angående LTF Stallängsvägen

Sammanfattning av ärendet
I samband med ombyggnation av GC-väg Stallängsvägen skapas två stycken 
längsgående parkeringsfickor. Ärendet omfattar tidsreglering.

Parkeringsproblematik längs Stallängsvägen har funnits under en längre tid. 
För att minska problematiken har i samband med ombyggnation av GC-väg 
skapats två stycken längsgående parkeringsfickor. En parkeringsficka i nordlig 
riktning och en i sydlig. Parkeringsfickan i nordlig färdriktning är placerad 
utanför pizzeria. Parkeringsfickan i sydlig färdriktning är placerad utanför 
frisörsalong. För att inte parkeringsfickorna skall användas i felaktigt syfte bör 
tidsreglerad parkeringsskylt sättas upp samt lokal trafikföreskrift skapas.

Följande slutsatser har dragits utifrån utredning:
Parkeringsficka i nordlig färdriktning bör vara avsedd för parkering upp till 15 
minuter.
Parkeringsfickan i sydlig färdriktning bör vara avsedd för parkering upp till 4 
timmar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, ”Parkering Stallängsvägen”, gatuingenjör Marcus 

Boström, 2018-10-31
 LTF 1498 2018:38 Tidaholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

parkering på Stallängsvägen, Tidaholm
 LTF 1498 2018:39 Tidaholms kommuns lokala trafikföreskrifter om 

parkering på Stallängsvägen, Tidaholm

Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

godkänna föreslagna LTF Stallängsvägen.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar godkänna föreslagna LTF Stallängsvägen 

efter ändring gällande parkeringsficka i nordlig färdriktning till 30 
minuter i nordlig färdriktning.

Sändlista
Marcus Boström
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2018/249

§ 136 Beslut angående hyresregleringar servicelägenheter 
Midgård

Sammanfattning av ärendet
Servicelägenheterna i anslutning till Midgårds äldreboende administreras av 
tekniska förvaltningens fastighetsenhet. Hyrorna har reglerats vid in- och 
utflyttning. Hyresreglering bör ske i takt med prisutveckling och hyresnivå på 
den offentliga bostadsmarknaden.

Alternativ för hyresreglering kan vara enligt Cirkulär 18:49 från Sveriges 
Kommuner och Landsting. Alternativt kan hyresprissättning utgå från 
allmännyttans nivåer och därefter följa uppräkningen i enligt med allmännytta 
och hyresgästföreningen förhandlingsresultat.
Det skiljer också hur hyresmodellen är utarbetad eftersom det är olika m2-pris 
på de 6 lägenheterna, från 49,84 kr/m2 till 54,53 m2. Här bör en översyn göras 
som tar hänsyn till utrustning, väderstreck, balkong etc.
Efter denna översyn får en succesiv anpassning över ca 5 år göras för att 
erhålla en likformighet över beståndet.
Nya hyresavtal får därefter skrivas efter sedvanlig förhandling med 
hyresgästerna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Hyresreglering servicelägenheter Midgård, 

2018-11-20, teknisk chef Kjell Jonsson
 Cirkulär 18:49 från Sveriges Kommuner och Landsting

Förslag till beslut
 Tekniska nämnden arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 

lägenheterna får en översyn av likformighet vad gäller hyresnivå/m2 
samt indexuppräknas enligt cirkulär 18:49 från Sveriges Kommuner 
och Landsting.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att lägenheterna får en översyn av 

likformighet vad gäller hyresnivå/m2 samt indexuppräknas enligt 
cirkulär 18:49 från Sveriges Kommuner och Landsting.

Sändlista
Pernilla Andersson
Johan Claesson
Mats Olsson
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2017/116

§ 137 Beslut angående komplettering ny idrottshall Rosenberg

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade, § 113, 2018-10-18, att efter 
presidiesammanträde och inkomna synpunkter från kultur- och 
fritidsnämnden, omarbeta handlingar efter de önskemål som framkommit.

Utredning av alternativ 1 bedöms till ca 60 miljoner kronor inkl hallinredning.
Utredning av alternativ 2 bedöms till ca 40 miljoner kronor inkl hallinredning.
All inredning kommer att ingå i upphandlingen i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens önskemål. 

Den drift- och investeringskalkyl som kultur- och fritidskontoret tog fram i 
samråd med ekonomienheten bör justeras av ekonomienheten vad avser 
investeringskostnaden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Komplettering Idrottshall Rosenberg”, 2018-11-20, 

projektledare Peter Eriksson
 Ritning idrottshall Rosenberg A-40-1-110
 Tekniska nämndens beslut ”Beslut angående komplettering 

projektering idrottshall Rosenberg, § 113/2018, 2018-10-18
 Barnrättsbaserat beslutsunderlag Idrottshall, 2017-05-11, Malin 

Gustafsson
 Tjänsteskrivelse, ”Projektering av ny idrottshall – Rosenberg”, 

2018-11-22, förvaltningschef Pema Malmgren

Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

godkänna upprättade justerade handlingar efter kultur- och 
fritidsnämndens önskemål.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar godkänna de upprättade och justerade 

handlingar efter kultur- och fritidsnämndens önskemål.

Sändlista
Kultur och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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2018/228

§ 138 Beslut angående taxa VA 2019

Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt budgetår görs en översyn av kommunala taxor varav VA-
kollektivets taxa är en av dessa.

VA-verksamheten har en förhållandevis bra ekonomi med ett fonderat 
överskott om 10-15 Mkr. Ackumulerade överskott får normalt ej löpa under 
längre tid än 3 år, undantagsvis över 5 år om en plan för överskottens 
brukande i verksamheten föreligger. Normalt skall kostnader och utgifter 
balansera.
De investeringar som föreligger de närmaste budgetåren skulle därmed kunna 
direktavskrivas.
Oavsett hur detta hanteras kan man sluta sig till att taxan inför år 2019 kan 
lämnas oförändrad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Taxa VA 2019”, 2018-11-22, teknisk chef Kjell 

Jonsson
 Bokslut VA 2017,2018

Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att lämna VA-taxan i dess helhet oförändrad inför budgetåret 2019. 

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att lämna VA-taxan i dess helhet 

oförändrad inför budgetåret 2019. 

Sändlista
Mats Olsson
Karin Steen
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2017/64

§ 139 Beslut angående system för prissättning av tomter

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat uppdra till tekniska nämnden att ta fram ett 
system för prissättning av tomter som gör det möjligt att på förhand se vad 
respektive tomt skulle kosta så att det inte behöver göras en individuell 
bedömning från fall till fall när efterfrågan uppstår.

Tekniska nämndens förslag till intervall för tomtpriser avseende bostads- och 
industrimark är ju i sig ett konstaterande att något enkelt system för 
prissättning inte är enkelt. Oavsett goda intentioner om ett system kan 
marknads- och prisläge över tid förändras snabbt.
För att ändå ge en vägledning och förslag på prissättning inom de intervall 
som givits kan följande användas (exempel inom parentes)

Bostadsmark
Nyexploaterade områden och attraktiva lägen (typ Rosenberg) 200 kr/m2

Redan exploaterade befintliga attraktiva lägen (S Hellilden, Haga) 150 kr/m2

Äldre strötomter inom tätorten 100 kr/m2

Råmark utanför tätort  75 kr/m2

Komplementmark i anslutning till befintlig tomt  50 kr/m2

Industrimark
Nyexploaterade områden (runt Ringleden, 26:an) 50 kr/m2

Redan exploaterade i tätorten 35 kr/m2

Råmark utanför planlagt område 20 kr/m2

Utöver dessa tumregler kan vid vissa speciella lägen eller ytterligare 
kostsamma förvärv och exploateringar särskilda avvägningar behöva göras.

Håkan Daremark (KD) föreslår att beträffande Bostadsmark – Råmark utanför 
tätort, ändras föreslaget pris från 75 kr/m2 till 50 kr/m2.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”System för prissättning av tomter”, 2018-11-20, 

teknisk chef Kjell Jonsson
 Kommunfullmäktiges beslut ”Beslut om justering av prisnivå för 

industri- och villatomter”, § 105/2017, 2017-09-25

Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

att under Bostadsmark, Råmark utanför tätort, ska priset ändras från 
75 kr/m2  till 50 kr/m2.

 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 
att efter gjord justering förorda kommunfullmäktige besluta att anta 
redovisat system för prissättning.
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Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att under Bostadsmark, Råmark utanför 

tätort, ska priset ändras från 75 kr/m2  till 50 kr/m2.

 Tekniska nämnden beslutar att efter gjord justering förorda 
kommunfullmäktige besluta att anta redovisat system för prissättning.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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2018/170

§ 140 Beslut angående förfrågan om markförvärv del av Furulund 
2:1

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har, 2018-11-26, översänt en förfrågan om förvärv 
av hel eller del av tomt Furulund 2:1 till tekniska nämnden för yttrande.

Den nuvarande tomtfördelningen har skapat svårskötta, obestämda områden.
Förslaget att försälja marken innebär ett tydliggörande av ansvarsförhållanden 
och en naturlig fastighetsindelning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Förfrågan om markförvärv hel eller del av Furulund 

2:1>4, 2018-11-26, teknisk chef Kjell Jonsson
 Karta med mått från miljö- och byggkontoret
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande – Förfrågan om förvärv av hel 

eller del av tomt 2:1>4, kanslichef Anna Eklund, 2018-08-15
 Förfrågan om förvärv hel eller del av Furulund 2:1 >4
 Karta
 Satellitbild med önskad tomtgräns
 Foto staket Granaten 26 

Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

föreslå kommunstyrelsen att bifalla ansökan om markförvärv och 
föreslår ett markpris om 50 kr/m2 för denna komplementyta. 
Förrättningskostnader belastas köparen.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att bifalla 

inkommen ansökan om markförvärv om ca 490 m2, och föreslår ett 
markpris på 50 kr/m2 för denna komplementyta. Förrättningskostnader 
belastas köparen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2017/99

§ 141 Information angående eventuellt markförvärv Suntak och 
Acklinga

Sammanfattning av ärendet
Tekniska kontoret har inventerat möjligheterna till markförvärv av platser som 
är relativt enkla att exploatera och med goda logistiska förutsättningar.

Runt Suntaksrondellen är förutom en pendlarparkering marken till ¾- delar 
bestående av produktiv skogsmark. Det aktuella området består av fem 
fastigheter där samtliga innehas av fysiska personer. Efter diskussioner med 
olika markägare har två markägare i den nordöstra kvadranten vidtalats som 
kan tänka sig avyttra mark.

Efter godkännande från markägarna ifråga har en värdering av oberoende 
institut/mäklare utförts. Värderingarna har översänts till respektive markägare 
för synpunkter. Om intresse för försäljning kvarstår och en överenskommelse 
om köpeskilling kan träffas kommer ett förslag till köpekontrakt senare att 
tillställas kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information markförvärv i Suntak och Acklinga”, 

2018-11-20, teknisk chef Kjell Jonsson
 Karta

Förslag till beslut
 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta 

översända informationen till kommunstyrelsen.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar översända informationen till 

kommunstyrelsen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2011/82

§ 142 Beslut om upphävande av beslut om befintligt 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för 
Källefall vattentäkt, del av beslut A 48/71 fattat av Vattendomstolen

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till nytt vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt. I samband med att beslut om att 
fastställa det nya vattenskyddsområdet fattas i Kommunfullmäktige behöver 
också det befintliga vattenskyddsområdet upphävas. Tekniska nämnden 
föreslår att det befintliga skyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter 
upphävs den dag då det nya vattenskyddsområdet med tillhörande 
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt har vunnit laga kraft.

Utredning
Kommunfullmäktige fattar den XX XX 2019 [hänvisning till beslut om nytt 
vattenskyddsområde], beslut om att fastställa nytt vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt.

Befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter är beslutat 
av Vattendomstolen i Vänersborgs Tingsrätt den 15 december 1972. Beslutet 
innehåller också tillstånd till vattenuttag (vattenverksamhet) samt fastställande 
av avtal med Hushållningssällskapet. Grundregeln är att det är kommunen 
eller Länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområden (7 kap 21, 22, 30 
§§ miljöbalken). I det ligger även rätten att upphäva tidigare beslut, oavsett om 
dessa är fattade av en vattendomstol. Detta innebär i aktuellt fall att 
kommunfullmäktige kan upphäva vattendomstolens beslut i den del som avser 
vattenskyddsområdet och fastställda skyddsföreskrifter, d.v.s. under rubriken 
Skyddsområde på sidorna 14-17 i aktuell dom.

I enlighet med §§ 25 a och 25 b i förordningen om områdesskydd har 
kommunen inför beslutet om upphävandet samrått med följande myndigheter:

 Skogsstyrelsen
 Havs- och vattenmyndigheten
 Statens jordbruksverk
 Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Eftersom Hushållningssällskapet berörs av ett avtal i samma dom bereddes 
också Hushållningssällskapet möjlighet att yttra sig.

Remissinstanserna tillställdes samrådet den 26 mars 2018 och hade möjlighet 
att yttra sig senast den 17 april 2018.

Skogsstyrelsen har inkommit med yttrande och meddelat att de inte har något 
att erinra mot upphävandet av det befintliga vattenskyddsområdet.

15



2/5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-12-13
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Jordbruksverket och SGU har meddelat att de inte kommer att yttra sig i 
ärendet.

Havs- och vattenmyndigheten har meddelat att de inte avser lämna några 
synpunkter med anledning av rubricerat samråd. Det innebär inte att 
myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.

Hushållningssällskapet har inkommit med yttrande. Hushållningssällskapet har 
meddelat att de inte har något att erinra mot upphävandets av befintligt 
vattenskyddsområde men har lämnat följande synpunkt: 

Dock, Av skrivelse där de ges möjlighet att yttra oss (Tidaholms kommun 
2018-03-26) framgår att upphävandet endast gäller skyddsföreskrifterna på 
sidan 14-17 i aktuell dom. På sidan 18 i aktuell dom fastställer Tingsrätten ”det 
ovan intagna avtalet mellan kommunen och Skaraborgs läns 
hushållningssällskap”. Detta avtal är skrivet med bakgrund av de 
förutsättningar som gavs med det då upprättade vattenskyddsområdet och de 
föreskrifter som gällde för detta, och har enligt vår uppfattning ingen giltighet 
med de nya förutsättningar som det nya vattenskyddsområdet och dess 
skyddsföreskrifter medför. Hushållningssällskapet Skaraborg yrkar därför på 
att domen (Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, A48/71) upphävs i sin 
helhet.

Med anledning av Hushållningssällskapet synpunkt har ett möte hållits den 18 
maj 2018 med representanter från Tekniska förvaltningen, kommunens 
konsult (Ramböll) och Hushållningssällskapet. Vid mötet framförde 
Hushållningssällskapet att de vill ha möjlighet att söka ersättning enligt 31 kap. 
miljöbalken för det nya vattenskyddsområdet. Hushållningssällskapet vill att 
det ska säkerställas att gällande avtal inte omöjliggör sådan ersättning. Om 
avtalet innebär att det omöjliggörs önskar Hushållningssällskapet att ett 
särskilt avtal tas fram som tydliggör att Hushållningssällskapet ändå ska ha 
möjlighet att söka ersättning. Hushållningssällskapet anser också att avtalet 
begränsar verksamheten, då de har planer på att utöka verksamheten.

Via kommunens konsult, Ramböll Sverige AB, har advokatfirman Åberg & Co 
anlitats för att utreda om det finns möjlighet att upprätta ett sådant avtal som 
Hushållningssällskapet önskar. Om det inte är möjligt önskades svar på om 
det finns någon annan lämplig åtgärd för att göra Hushållningssällskapet 
tillfreds i den fortsatta processen med vattenskyddsområdet. 

Advokatfirman Åberg & Co har 2018-09-17 upprättat ett PM för frågorna. 
Advokatfirman drar slutsatsen att avtalet att återkalla skadeståndsanspråk 
rörde vattenuttaget, vattenverksamheten, och inte skyddsföreskrifterna. Såväl 
sett till formulering i avtalet och domens utformning finns ingenting som 
indikerar att Hushållningssällskapet vid avtalets tecknande avstod från att göra 
gällande några skadeståndsanspråk i fråga om skada som kunde ha uppstått 
med anledning av vattenskyddsområdets införande. 
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Till det kommer också att ett nytt beslut om nytt vattenskyddsområde och nya 
föreskrifter - om det innebär t.ex. mer ingripande skyddsbestämmelser, ett 
större skyddsområde m.m. – rent teoretiskt kunde aktualisera att rätt till 
ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken uppkommer även om en 
överenskommelse hade träffats mellan kommunen och sakägare med 
anledning av ett tidigare beslut.

Utifrån advokatfirmans bedömning är det inte nödvändigt att upprätta något 
avtal mellan kommunen och Hushållningssällskapet för att 
Hushållningssällskapets rättigheter skall kunna tillgodoses framledes.

Hushållningssällskapet har den 21 september 2018 beretts möjlighet att lämna 
synpunkt på av advokatfirman upprättat PM. Eventuella synpunkter skulle 
lämnas senast den 12 oktober 2018. Inget yttrande har inkommit till 
kommunen. Monica Andersson Skall, VD för Hushållningssällskapet 
Skaraborg, har per e-post den 26 oktober 2018 bekräftat att 
Hushållningssällskapet inte har lämnat något yttrande.

De synpunkter som har lämnats av Hushållningssällskapet hör delvis mer ihop 
med beslutet om fastställelse av nytt vattenskyddsområde än med beslutet om 
upphävandet av befintligt vattenskyddsområde. Det bör noteras att ersättning 
kan bli aktuellt när markanvändningen avsevärt försvåras. Vid föreskrivna 
förbud i skyddsföreskrifterna uppkommer rätt till ersättning i förekommande fall 
i och med själva förbudet. Däremot kan markägaren bli skyldig att återbetala 
ersättningen om den senare får dispens från förbudet (31 kap. 15 § 
miljöbalken). Om en skyddsföreskrift föreskriver att det krävs tillstånd för en 
viss verksamhet, gäller av 31 kap 5 § miljöbalken att ersättning endast betalas 
om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor (som innebär att 
pågående markanvändning avsevärt försvåras). Kommunen har tagit hänsyn 
till de synpunkter som Hushållningssällskapet har framfört avseende 
skyddsföreskrifternas utformning och ändrat enligt Hushållningssällskapets 
förslag. I den bemärkelsen föreligger mindre risk att Hushållningssällskapet 
skulle ansöka om ersättning enligt 31 kap miljöbalken men 
Hushållningssällskapet har egentligen mest varit noga med att möjligheten ska 
finnas för dem i det fall de skulle finna något som skulle kunna medföra 
ersättningsanspråk.

Hushållningssällskapet har nämnt att de eventuellt kan komma att utöka sin 
verksamhet. 

Kommunen har enbart möjlighet att upphäva den del av beslut A 48/71 som 
rör vattenskyddsområdet, inte vattendomen eller det fastställda avtalet (d.v.s. 
kommunen är inte rätt beslutsinstans för dessa delar). Kommunen har ett 
tillstånd till vattenuttag, vattenverksamhet, och följer tillståndet. Det är inte 
aktuellt att ändra vattendomen i den delen. Det har inte framkommit 
synpunkter som tydliggör vilka ändringar i avtalet som skulle önskas och 
kunna genomföras utan att det medför påverkan på skyddet för vattentäkten. 
Det bedöms därför inte som aktuellt att söka ändring hos Mark- och 
miljödomstolen av beslut A 48/71 i sina övriga delar.
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Den skada som en ägare eller annan rättighetshavare lider genom att på 
grund av en skyddsföreskrift inte i framtiden ha möjlighet att utnyttja marken 
på annat sätt än tidigare, dvs. bortfall av förväntningar, ersätts inte. Det 
handlar då inte om pågående markanvändning, utan ändrad markanvändning. 
Markägare som hindras att vidta en naturlig och normal rationalisering av 
pågående markanvändning bör dock kunna få ersättning för detta.

Information
Ett beslut vinner laga kraft när det inte längre kan överklagas. Om 
överklagande har skett vinner inte beslutet laga kraft förrän överprövningen är 
avgjord och överklagandetiden för denna överprövning har löpt ut. Det vill 
säga när möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Överklagandet ska skriftligen skickas in till Tidaholms kommun, Tekniska 
förvaltningen, 522 83 Tidaholm, senast tre veckor efter den dag kungörelse 
om beslutet har gjorts i ortstidning. Av kungörelseannonsen framgår 
tidpunkten för när överklagandet ska vara inne. Information om 
överklagandetiden kommer också att finnas på kommunens hemsida. I 
överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas, hur du vill att 
beslutet ska ändras och varför. Uppge namn, adress och telefonnummer. 
Skrivelsen ska undertecknas. 

Om överklagandet har inkommit i rätt tid skickar kommunen vidare 
överklagandet till Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om upphävande av beslut om befintligt 

vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Källefalls 
vattentäkt, del av beslut A 48/71 fattat av Vattendomstolen”, 
2018-11-22, teknisk chef Kjell Jonsson

 Beslut A 48/71, DVA 65, fattat den 15 december 1972 av 
Vattendomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt.

 Inkomna yttranden inför upphävande av befintligt vattenskyddsområde 
för Källefall vattentäkt

 PM upprättat av advokatfirman Åberg & Co, 2018-09-17, 
”Vattenskyddsfrågor; Källefall VSO, Tidaholms kommun”

Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 
föreslå att kommunfullmäktige ska besluta följande:

 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva den del av beslut A 48/71 
fattat av Vattendomstolen den 15 december 1972 som rör 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter, under rubriken 
Skyddsområde på sidorna 14-17 i aktuell dom. Upphävandet träder 
ikraft när beslutet om det nya vattenskyddsområdet med tillhörande 
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt, fastställt av 
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kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § X [hänvisning till beslut om nytt 
vattenskyddsområde], har vunnit laga kraft.

Tekniska nämndens förslag till beslut skickas till Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige ska 

besluta följande:

 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva den del av beslut A 48/71 
fattat av Vattendomstolen den 15 december 1972 som rör 
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter, under rubriken 
Skyddsområde på sidorna 14-17 i aktuell dom. Upphävandet träder 
ikraft när beslutet om det nya vattenskyddsområdet med tillhörande 
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt, fastställt av 
kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § X [hänvisning till beslut om nytt 
vattenskyddsområde], har vunnit laga kraft.

Tekniska nämndens förslag till beslut skickas till Kommunstyrelsen.

Sändlista
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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2011/82

§ 143 Beslut om kungörelsedelgivning av beslut om upphävande 
av vattenskyddsområde, del av beslut A 48/71

Sammanfattning av ärendet
Ett beslut om upphävande av befintligt vattenskyddsområde med tillhörande 
skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt beslutas av kommunfullmäktige. När 
beslutet fattats ska också beslut om kungörelsedelgivning göras.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kungörelsedelgivning av beslut om 

upphävande av vattenskyddsområde, del av beslut A 48/71”, 
2018-11-22, teknisk chef Kjell Jonsson 

Förslag till beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att 
föreslå att kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående. Förslaget 
inklusive motivering skickas till kommunstyrelsen.

 Föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att beslutet § 
[Kommunfullmäktiges paragrafnummer], [datum när det beslutades] 
om upphävande av den del av beslut A 48/71 fattat av 
Vattendomstolen den 15 december 1972 som rör vattenskyddsområde 
med tillhörande skyddsföreskrifter, under rubriken Skyddsområde på 
sidorna 14-17, ska kungöras genom kungörelsedelgivning i Västgöta 
Bladet och Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen ska inom 10 
dagar från beslutets fattande införas i Västgöta Bladet och Post- och 
Inrikes Tidningar. Beslutet hålls tillgängligt på kommunens 
anslagstavla. Under överklagandetiden hålls också beslutet tillgängligt 
hos Tekniska förvaltningen och på kommunens hemsida.

Lagstöd
27 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
47 och 49 §§ delgivningslagen

Motivering
Kommunfullmäktige fattade XX XX 2018 [Kommunfullmäktiges beslutsdatum], 
beslut att upphäva befintligt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter, del 
av dom A 48/71 fattat av Vattendomstolen 1972. 

Enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. ska ett beslut om att upphäva ett vattenskyddsområde snarast möjligt 
kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet. 
Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande och sakägare 
ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i ortstidning. 

20



2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-12-13
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande

Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att 
myndigheten beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid 
hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta och om 
handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i 
vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges 
i 48-50 §§.

Enligt 48 § delgivningslagen ska ett meddelande som avses i 47 §  föras in i 
Post- och Inrikes Tidningar. 

Enligt 49 § delgivningslagen ska ett meddelande om delgivningen skickas till 
någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för 
alla dem som avses med delgivningen. Ingår en statlig myndighet eller en 
kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet alltid 
skickas till myndigheten eller kommunen. 

Informationsbrev kommer att skickas till sakägare som framgår av 
sakägarförteckningen upprättad av Tekniska förvaltningen.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar enligt 
nedanstående. Förslaget inklusive motivering skickas till kommunstyrelsen.

 Föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att beslutet § 
[Kommunfullmäktiges paragrafnummer], [datum när det beslutades] 
om upphävande av den del av beslut A 48/71 fattat av 
Vattendomstolen den 15 december 1972 som rör vattenskyddsområde 
med tillhörande skyddsföreskrifter, under rubriken Skyddsområde på 
sidorna 14-17, ska kungöras genom kungörelsedelgivning i Västgöta 
Bladet och Post- och Inrikes Tidningar. Kungörelsen ska inom 10 
dagar från beslutets fattande införas i Västgöta Bladet och Post- och 
Inrikes Tidningar. Beslutet hålls tillgängligt på kommunens 
anslagstavla. Under överklagandetiden hålls också beslutet tillgängligt 
hos Tekniska förvaltningen och på kommunens hemsida.

Lagstöd
27 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
47 och 49 §§ delgivningslagen

Motivering
Kommunfullmäktige fattade XX XX 2018 [Kommunfullmäktiges beslutsdatum], 
beslut att upphäva befintligt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter, del 
av dom A 48/71 fattat av Vattendomstolen 1972. 

Enligt 27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. ska ett beslut om att upphäva ett vattenskyddsområde snarast möjligt 
kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet. 
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Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning. Sökande och sakägare 
ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i ortstidning. 

Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att 
myndigheten beslutar att den handling som ska delges hålls tillgänglig viss tid 
hos myndigheten eller på annan plats och ett meddelande om detta och om 
handlingens huvudsakliga innehåll inom tio dagar från beslutet kungörs och i 
vissa fall ges till känna på annat sätt i enlighet med vad som närmare anges 
i 48-50 §§.

Enligt 48 § delgivningslagen ska ett meddelande som avses i 47 §  föras in i 
Post- och Inrikes Tidningar. 

Enligt 49 § delgivningslagen ska ett meddelande om delgivningen skickas till 
någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för 
alla dem som avses med delgivningen. Ingår en statlig myndighet eller en 
kommun bland dem som avses med delgivningen, ska meddelandet alltid 
skickas till myndigheten eller kommunen. 

Informationsbrev kommer att skickas till sakägare som framgår av 
sakägarförteckningen upprättad av Tekniska förvaltningen.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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2018/220

§ 144 Remiss- Komplettering förfrågan om köp av mark för 
industrifastighet- del av Ramstorp 9.1

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har begärt en komplettering av prissättning på 
marken samt storlek på fastigheten när det gäller förfrågan om köp av 
industrimark del av Ramstorp 9:1.

Tidigare försäljningar av intilliggande mark har försålts till ett pris av 25 kr/m2.
Priset ligger inom det spann för industrimark kommunfullmäktige beslutat om.
Förrättningskostnader och anslutningsavgifter bekostas av köparen.
Ungefärlig storlek enligt bifogad karta, exakt yta fastställes efter avstyckning 
enligt detaljplan

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om komplettering gällande förfrågan om köp 

av industrimark, del av Ramstorp 9:1”, 2018-12-03, teknisk chef Kjell 
Jonsson

 Karta kvm-yta
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om komplettering gällande förfrågan om köp 

av mark för industrifastighet – del av Ramstorp 9:1”, kanslichef Anna 
Eklund, 2018-11-30

 Tekniska nämndens beslut ”Beslut angående remiss – Förfrågan om 
köp av mark för industrifastighet – del av Ramstorp 9:1, § 129/2018, 
2018-11-15

 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”, kanslichef Anna Eklund, 
2018-09-27

 Förfrågan om köp av mark för industrifastighet, 2018-09-18
 Karta

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige försälja marken ifråga 

till ett pris om 25 kr/m2

Tekniska nämndens beslut
- Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att 

försälja marken ifråga till ett pris om 25 kr/m2.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2017/243

§ 145 Beslut angående upphandling byggentreprenad avseende 
ombyggnad kök och matsal Hökensåsskolan

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade, 2018-11-15 § 130/2018, att med hänsyn till 
sent inkommen handling samt översyn av omfattning av byggentreprenad för 
ombyggnad av kök och matsal Hökensåsskolan företa en ny upphandling av 
byggentreprenad,
 
Ny upphandling av entreprenaddelen bygg har nu gjorts och tre anbud har 
inkommit. Kostnaden har nu kunnat minskas något och lägsta anbud finns 
med samordningspåslag 5% och total lägst anbudssumma om 7 456 433 kr.

Beslutsunderlag
 Anbudsöppningsprotokoll, 2018-12-13
 Tjänsteskrivelse ”Upphandling byggentreprenad avseende ombyggnad 

av kök och matsal Hökensåsskolan, 2018-12-04, teknisk chef Kjell 
Jonsson

 Tekniska nämndens beslut ”Beslut angående upphandling 
byggentreprenad avseende ombyggnad av kök och matsal 
Hökensåsskolan, § 130/2018, 2018-11-15

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar lämna tilldelningsbeslut till anbudsgivare 

med lägst sammanräknad anbudsumma och överlåta till ny nämnd 
2019 att teckna avtal.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar lämna tilldelningsbeslut till anbudsgivare 

med lägst sammanräknad anbudsumma.

 Tekniska nämnden beslutar att delegera till teknisk chef och tekniska 
nämndens ordförande att, under förutsättning att tilldelningsbeslut ej 
överklagas, teckna beställningsskrivelse.

Sändlista
Peter Eriksson
Kjell Jonsson
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2018/261

§ 146 Beslut angående cirkulationsplats Stallängsvägen 
Rosenberg

Sammanfattning av ärendet
Ny cirkulationsplats vid infart nya Rosenbergsområdet längs Stallängsvägen.

I samband med utredning och projektering kring bland annat skola på nya 
Rosenbergsområdet och in- och utfart på Stallängsvägen bedömdes en bättre 
trafiklösning vara av nöden. Stallängsvägen är även in- och utfart mot 
Hökensåsområdet och Brandstorp, Habo kommun.
Korsningen försörjer även på motsatt sida infart till Bilprovningen och 
Återvinningscentral.

Medfinansiering har sökt hos Trafikverket och erhållits för byggande och 
redovisning under 2019. Entreprenadkostnaden uppskattades och söktes för 
en kostnad om 1.6 Mkr. Bidrag erhölls om 800 000kr.
Förfrågningsunderlag upprättades och anbudsinfordran har utförts. Lägsta 
anbud har inkommit med en summa om 1 989 000 kr.
Byggherreomkostnader om projektering, besiktning, kontroll etc beräkna 
uppgå till 200 000 kr. Överskjutande kostnad om 589 000 kr föreslås belasta 
exploateringskostnader Rosenberg och justeras i kommande långtidsbudget.

Beslutsunderlag
 Anbudsprotokoll, 2018-12-05
 Tjänsteskrivelse ”Cirkulationsplats Stallängsvägen Rosenberg”, 

2018-12-06, teknisk chef Kjell Jonsson
 Beslut om medfinansiering Trafikverket

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslås besluta anta lägsta anbud om 1 989 000 

överskjutande kostnad i förhållande till förväntad budget om 389 000 
och byggherreomkostnad á 200 000 kr föreslås belasta 
exploateringskostnader Rosenberg.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar att lämna tilldelningsbeslut avseende 

lägsta anbud om 1 989 000. Överskjutande kostnad i förhållande till 
förväntad budget om 389 000 och byggherreomkostnad á 200 000 kr 
föreslås belasta exploateringskostnader Rosenberg.

Sändlista
Johan Larsaeus
Mats Olsson
Peter Eriksson

25



1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-12-13
Tekniska nämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2018/104

§ 147 Beslut om begäran angående markanvisning

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun utvecklar just nu stadsdelen Rosenberg i södra delen av 
Tidaholms tätort och för delar av området föreslås att en markanvisning 
kommer att hållas för utpekade delar av Rosenbergsområdet under 2019. För 
att kunna genomföra en markanvisning behöver kommunstyrelsen besluta om 
att en markanvisning ska ske.

Kommunfullmäktige har 2018-11-26 beslutat att anta riktlinje för 
markanvisning. I riktlinjen beskrivs bland annat vad en markanvisning är, 
handläggningsrutiner och olika typer av förfaranden. Kommunstyrelsen 
beslutar om att en markanvisning ska ske och Tekniska förvaltningen leder 
och samordnar arbetet med markanvisningar och övriga genomförandefrågor i 
detaljplaneprocessen.

För stadsdelen Södra Rosenberg finns det i detaljplanen nio kvarter som är 
aktuella för markanvisning (se karta). Av kartan framgår att markanvisningen 
gäller följande kvarter samt fastighet:

Kv. Reven: 4363 m2

Kv. Linan: 2758 m2

Kv. Kroken: 4056 m2

Kv. Mjärden: 3967 m2

Kv. Haspeln: 3290 m2

Kv. Spöt: 2727 m2

Kv. Agnet: 1598 m2

Kv. Spinnaren: 3211 m2

Håven 1: 3818 m2

Totalt:
– Grupphus (markanvisning): 25975 m2

– Flerbostadshus (markanvisning): 3818 m2

För tillfället har ett tiotal exploatörer visat intresse för området. 

Tekniska förvaltningen bedömer att kommunen ska använda sig av 
markanvisning för det aktuella markområdet. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om begäran angående markanvisning” 

2018-12-11, teknisk chef Kjell Jonsson
 Riktlinje markanvisning, kommunfullmäktige §150, 2018-11-26
 Detaljplan S167, Södra Rosenberg
 Bifogad karta ”områden för markanvisning”
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Förslag till beslut
- Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att en 

markanvisning ska ske för de kvarter och den fastighet som redovisas i 
kartan ”områden för markanvisning”.

Tekniska nämndens beslut
 Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att en 

markanvisning ska ske för de kvarter och den fastighet som redovisas i 
kartan ”områden för markanvisning”.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2017/99

§ 148 Beslut förvärv av skogsfastighet Suntak 11:12 
(Suntaksrondellen)

Sammanfattning av ärendet
Tekniska kontoret har inventerat möjligheterna till markförvärv av platser som 
är relativt enkla att exploatera och med goda logistiska förutsättningar. En 
möjlighet till förvärv av en dessa fastigheter står nu för handen.

Enligt tidigare uppdrag från kommunfullmäktige angående uppdrag om förvärv 
av mark för eventuellt framtida industriexploatering har kontakter med 
markägare tagits. En opartisk värdering har därefter utförts via LRF-Konsult.
Värdeutlåtandet kan studeras i bilagd skrift. Vid en försäljning på öppna 
marknaden har då värdet bedömts till 745 000 kr. Säljaren framhåller å sin 
sida att nuvarande starka virkesmarknad bör motivera ett pris om 900 000 kr.
Med hänsyn till kommunens ambition att förvärva mark för möjliggörande av 
industriexploatering längs RV 26 föreslås kommunen acceptera föreslagen 
köpeskilling. Skogsvärdet samt markförsäljning kombinerad med förväntad 
industritillväxt och därmed positiva effekter för Tidaholms kommun motiverar 
förvärvet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ” Förvärv av skogsfastighet Suntak 11:12 

(Suntaksrondellen), 2018-12-04, teknisk chef Kjell Jonsson
 Värdeutlåtande Suntak 11:12

Förslag till beslut
- Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige förvärva fastigheten 

Suntak 11:12. 

Tekniska nämndens beslut
- Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

förvärva fastigheten Suntak 11:12 .

Sändlista
Kommunfullmäktige
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§ 149 Information

Sammanfattning av ärendet
Tekniske chefen informerar om följande.

o Ekonomienheten bedömer 2018 års resultat till ett resultat i förhållande 
till budget om 2.5 Mkr.
De ökade kostnaderna i början av året innebär budgetöverskridande 
för snöröjningen om 0,5 Mkr, uppvärmningen (0,5 mnkr) samt ökade 
vikariekostnader inom lokalvården om 0,7 Mkr. 
En omorganisation på kommunledningsnivå av en ny ekonomifunktion 
har medfört en merkostnad om 0.5 Mkr. 
För Gatu-enheten förväntas ett underskott om 2,0 Mkr. För 
Parkenheten ser vi underskott om 0,7 Mkr. I sammanhanget kan sägas 
att infrastrukturområdet för Tidaholms kommun sedan länge endast 
uppbär ca 80 % av driftbudget för jämförbara kommuner. Samtidigt har 
man politiskt höga ambitioner för verksamheten. 
Vi ser dock att en viss balansering av det ekonomska resultatet 
kommer att ske genom intäkter inom skogshanteringen (ca 1,0 mnkr) 
men bedömer att Tekniska nämnden ej kommer att hålla en budget i 
balans vid årets slut. 
Detta är preliminära siffror från ekonomienheten, det faktiska utfallet 
kan skönjas först i februari 2019.

o Specialfastigheter - tider, samordning mm pågår.
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