VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknisk nämnd

Sammanträdesdatum
2019-04-15

Tid och plats

Klockan 13.00-15.30, Mäntsälä, Kommunhuset i Vara
(Ajournering klockan 14.20-14-35, 15.09-15.11)

Beslutande

Erik Lindström (M), ordförande
Lennart Haglund (M)
Bengt-Åke Svensson (S) vice ordf.
Mikael Zetterström (S)
Håkan Andersen (SD)

Övriga närvarande

Åke Lindström, teknisk chef
Emelia Larsson, sekreterare
Camilla Mahlberg, int. strateg § 60
Anela Lennartsson, systemutv. § 61
Mikael Jönsson, , gatu/park chef § 62-65
Emil Fremäng, ej tjg ersättare

Justerare

Bengt Åke Svensson

Justeringens tid och plats

Direktjustering efter sammanträdet

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

1

60-71

Emelia Larsson
Ordförande

Erik Lindström
Justerare

Bengt Åke Svensson
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TN § 60

Lägesrapport – projekt för samverkan för
minskad skadegörelse
Det har under en tid pågått ett projekt för minskad skadegörelse i Vara kommun. Detta projekt är nu avslutat och övergått i en modell för samarbete som
kallas VEST (Vara i effektiv samordning för trygghet). Integrationsstrateg
Camilla Mahlberg informerar tekniska nämnden om arbetet med VEST.
Syftet är att effektivisera det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
som polis, kommun och andra aktörer utför. VEST sammanträder varannan
torsdag och har bland annat påbörjat en aktivitet av vuxna på stan.
__________

Utdragsbestyrkande
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TN § 61

Information angående projekt om nytt ärendehanteringssystem
Projektledare för det nya ärendehanteringssystemet, Anela Lennartsson, informerar tekniska nämnden om arbetet med upphandling och implantering av det
nya ärendehanteringssystemet Evolution. Till systemet finns en modul kopplad
som kommer att bli de förtroendevaldas verktyg för att läsa och da del av
handlingar inför sina nämndsmöten.
___________

Utdragsbestyrkande
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TN § 62

Information angående parkeringssituationen
kring Solgården
Gatuchef Mikael Jönsson informerar tekniska nämnden om det svar som lämnats till kommunstyrelsen gällande synpunkter kring avsaknad av parkeringsplatser för Solgårdens och Alléskolans personal. Med utgångspunkt i dessa synpunkter har fastighetsenheten och gatu- och parkenheten sett över vilka möjligheter och eventuella lösningar som finns.
Det finns, inom gångavstånd från Alléskolan och Solgården, parkeringsplatser
dels vid Stora torget samt Torsbo fritidsgård Smedjegatan. Dessutom finns
parkeringsmöjligheter utmed Badhusgatan, Hantverkargatan, Karlagatan, Parkgatan och Skolgatan.
Tekniska förvaltningens bedömning är att parkeringsmöjligheter finns inom
rimligt avstånd för att tillgodose det behov som efterfrågats.
I dialog med tekniska nämnden diskuteras behov av att gå ut med information
om möjliga parkeringsplatser i tätorten.
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 11/2019

Upphäva lokal trafikföreskrift angående parkering för rörelsehindrade, Trädgårdsgatan
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta den lokala trafikföreskriften 1470 2019:09
angående upphävande av parkering för rörelsehindrade på Trädgårdsgatan i
Vara.
__________
Sammanfattning av ärendet
På Trädgårdsgatan, nära korsningen med Apoteksgatan, finns det idag två parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade (LTF 1470 2016:12).
Förvaltningen gör bedömningen att dessa ursprungligen tillkom för att lösa
parkeringsbehov för rörelsehindrade kopplade till Pingstkyrkan (Apoteksgatan
4). Då Pingstkyrkan har avvecklat sin församlingslokal (är nu under ombyggnad till bostäder), finns det inget skäl till att reservera parkering för rörelsehindrade på denna plats.
Den föreslagna föreskriften upphäver föreskriften 1470 2016:12.
Polismyndigheten har getts möjlighet att yttra sig över förslaget och har ingenting att erinra.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – Handikapparkering på Trädgårdsgatan i Vara
- LTF 1470 2016:12 Handikapparkering på Trädgårdsgatan
- LTF 1470 2019:09 Handikapparkering på Trädgårdsgatan
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
-

Gatuingenjör

____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 11/2019

Upphäva lokal trafikföreskrift angående parkeringsförbud, Trädgårdsgatan
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta den lokala trafikföreskriften 1470 2019:08
angående upphävande av parkeringsförbud på Trädgårdsgatan i Vara.
__________
Sammanfattning av ärendet
På Trädgårdsgatan, nära korsningen med Korsgatan, är det idag parkeringsförbud (LTF 1470 2016:09).
Förvaltningen gör bedömningen att detta parkeringsförbud ursprungligen tillkom för att lösa parkeringsproblem kopplade till Pingstkyrkan (Apoteksgatan
4). Då Pingstkyrkan har avvecklat sin församlingslokal (är nu under ombyggnad till bostäder), finns det inget skäl till att denna sträcka av Trädgårdsgatan
skall ha andra parkeringsregler än resten av gatan.
Den föreslagna föreskriften upphäver föreskriften 1470 2016:09
Polismyndigheten har getts möjlighet att yttra sig över förslaget och har ingenting att erinra.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – Parkeringsförbud på Trädgårdsgatan i Vara
- LTF 1470 2016:09 P-förbud på Trädgårdsgatan
- LTF 1470 2019:08 Upphäva p-förbud på Trädgårdsgatan
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
-

Gatuingenjör

___________

Utdragsbestyrkande
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TN § 65

Åtgärd utskjutande växtlighet och orenlighet
på gångbaneutrymmet, Vedum 2:76 Anders
Larsgatan och Långgatan.
Tekniska nämndens beslut
Teknisk nämnd beslutar att:
-

Förelägga fastighetsägaren att utföra beskärning och städning av gångbaneutrymmet kring fastigheten Vedum 2:76
Om detta inte genomförts 2019-06-01 ges gatu- och parkenheten i uppdrag att på fastighetsägarens bekostnad utföra beskärning och städning.

___________
Sammanfattning av ärendet
Det är problem med utskjutande växlighet och orenlighet på gångbaneutrymmet omkring fastigheten Vedum 2:76, gällande de kommunala gatorna Anders
Larsgatan och Långgatan i Vedum.
En skrivelse har skickats till fastighetsägaren, 2019-02-18, där fastighetsägararen uppmanades att beskära växtligheten samt städa gångbaneutrymmet. I skrivelsen informerades fastighetsägaren om att om detta inte efterlevdes, avsåg
förvaltningen att lyfta ärendet till Tekniska nämnden för att förelägga om åtgärd, och om det inte åtlyds låta utföra beskärningen på fastighetsägarens bekostnad.
Vid kontroll som gjordes 2019-03-25 hade problemen inte åtgärdats.
Gatu- och parkenheten lyfter därför detta ärende, i enlighet med beslut
TU § 107 2018-10-15 Arbetsgång gällande utskjutande växtlighet, till Tekniska
nämnden för beslut om genomförande på fastighetsägarens bekostnad.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse - Åtgärd utskjutande växtlighet och orenlighet på gångbaneutrymmet, Vedum 2:76 Anders Larsgatan och Långgatan.
- Brev daterat 2019-02-18
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
- Ägare av fastighet Vedum 2:76
- Gatu- och parkenheten
____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 54/2019

Budget 2020 och plan 2021-2023
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
1. ställa sig bakom budgetförslaget för år 2020 och lämna budgetförslaget
till kommunstyrelsen för vidare hantering.
2. Budgetposter för Alléskolan och Nästegårdsskolan om 50+50 miljoner
kronor läggs till budgetförslaget. Projektering inleds år 2020 och färdigställande planeras till 2023.
3. Budgetposten för äldreboendet görs om till budgetpost för korttidsboende med samma omfattning och tidsplan.
4. Budgetposten utbyggnad Vara badhus om 9 488 miljoner stryks. Eventuella förbättringsåtgärder, med fokus på tillgänglighetsanpassning, görs
inom befintlig byggnad och inom befintlig ramtilldelning för bildningsnämnden.

Håkan Andersen (SD) medges lämna en protokollsanteckning.
Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutspunkt 2-4 till förmån för eget
yrkande.
__________
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen lämnar ett förslag till budget för år 2020 för enheternas
verksamheter. Förvaltningens intäkter år 2020 är beräknade till 238 856 000 kr
och kostnaderna är beräknade till 260 931 000 kr.
Tekniska nämndens andel av kommunens totala effektivisering föreslås uppgå
till 1 000 000 kr och att den sker genom att tidigare budgeterade medel avseende markförvaltning reduceras med 1 000 000 kr.
Förslaget till investeringsbudget innebär en utökning med 21 700 000 kr till totalt 174 350 000 kr.
Beslutsunderlag
- Förslag till budget 2020, plan 2021-2023
___________
Tekniska nämndens behandling
Håkan Andersen (SD) medges lämna nedanstående protokollsanteckning.
Sverigedemokraterna väljer att ställa sig bakom följande yrkanden: Allé och Nästegårdsskolan tidigareläggs, korttidsboende tiUtdragsbestyrkande
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digareläggs, utbyggnad av badhuset stryks och omedelbar tillgänglighetsanpassning. Då dessa innehåller viktiga förslag vi tidigare framfört social och bildningsnämnden.
Yrkanden

Ordförande Erik Lindström (M) yrkar på följande tillägg i
investeringsbudgeten:
1. Budgetposter för Alléskolan och Nästegårdsskolan om 50+50 miljoner
kronor läggs till budgetförslaget. Projektering inleds år 2020 och färdigställande planeras till 2023.
2. budgetposten för äldreboendet görs om till budgetpost för korttidsboende med samma omfattning och tidsplan.
3. Budgetposten utbyggnad Vara badhus om 9 488 miljoner stryks. Eventuella förbättringsåtgärder, med fokus på tillgänglighetsanpassning, görs
inom befintlig byggnad och inom befintlig ramtilldelning för bildningsnämnden.
Håkan Andersen (SD) yrkar bifall till ordförandens tilläggsyrkanden.
Bengt Åke Svensson (S) yrkar avslag på samtliga tilläggsyrkanden.
Sammanträdet ajourneras klockan 15.09-15.11.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan fatta beslut enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att tekniska nämnden så beslutar.
Ordföranden ställer de föreslagna tilläggsyrkandena mot Bengt Åke Svenssons
(S) avslagsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar att godkänna
tilläggsyrkandena.
_____________
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
-

Kommunstyrelsen
Teknisk chef
Ekonomichef

___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 73/2019

Yttrande på detaljplan för Bofinken 2, Vara
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har inget att erinra mot upprättat detaljplan för Bofinken 2,
Vara tätort, Vara kommun.
_____________
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2019-03-21 att sända ut planförslag för Bofinken 2 på samråd. Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnation
av huvudbyggnaden samt att anpassa gällande detaljplan mot befintlig bebyggelse inom Bofinken 2.
Planförslaget finns utsänt för samråd under tiden 2019-03-29 – 2019-04-19.
Beslutsunderlag
- Detaljplan för Bofinken 2, Vara tätort, Vara kommun
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
- Miljö- och byggnadsnämnden.
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 74/2019

Yttrande på detaljplan för del av Dalian 6 och
del av Vara 25:1, Vara
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har inget att erinra mot upprättat detaljplan för del av
Dalian 6 och del av Vara 25:1, Vara.
_____________
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2019-03-21 att sända ut planförslag för del av Dalian 6 och Vara 25:1 på samråd. Planen syftar till att möjliggöra en byggnation avsedd till uppställningsplats av båtar till försäljning och lager, tillhörande intilliggande verksamhet Hermans båtar.
Planförslaget finns utsänt för samråd under tiden 2019-03-29 – 2019-04-19.
Beslutsunderlag
- Detaljplan för del av Dalian 6 och del av Vara 25:1
Expediering av beslut
Beslutet ska expedieras till:
- Miljö- och byggnadsnämnden.
___________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 4/2019

Information från teknisk chef
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tar del av informationen och lägger densamma till
handlingarna.
___________
Sammanfattning av ärendet
Teknisk chef Åke Lindström informerar tekniska nämnden om:
- Synpunkter angående trafiksituationen i Larv.
- Lägesrapport om projekt Sprinten. Projektet har inga avvikelser av
kostnaderna i dagsläget.
- Vattenförsörjning – dialog med Lidköping pågår samt utredning om ny
vattentäkt.
- Förvaltningens pågående rekryteringar.
- Arbetet med upphandling av elleverans.
_________
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TN § 70

Anmälningsärenden
Tekniska nämndens beslut
Följande ärende anmäls till tekniska nämnden och läggs därefter till handlingarna:
Dnr

Ärende

39/2019

Ärendebalans för tekniska nämnden, 2019-04-09

31/2019

Avtal om väggmålning

72/2019

Föreläggande från räddningstjänsten samt överklagan.
Bättre Vara kvartal 1/2019

_____________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 3/2019

Redovisning av delegationsbeslut
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisning av nedan förtecknade delegationsbeslut.
__________
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har genom sin delegationsordning, antagen av tekniska
nämnden 2019-01-09 § 1, överlåtit viss beslutanderätt till delegater. Samtliga
beslut som fattats med stöd av delegering, så även vidaredelegering, ska anmälas till tekniska nämnden.
Nedanstående beslut anmäls till tekniska nämnden den 15 april 2019:
Punkt

Beslutsdatum

Ärende och beslut

Delegat

3.4

2019-01-16

Beslut om yttrande för tävling
på väg

Gatuingenjör

10.8

mars 19

Utfärdande av P-tillstånd

Fordonsansvarig

2019-03-26

Tilldelningsbeslut gällande upphandling av Hockeyrink

Teknisk chef

7.1

2019-03-01

Nyttjanderättsavtal för Vedum
8:28

Teknisk chef

9.2

Februari 19

Avtal och avgift i samband med
anslutning till kommunens VAnät utanför verksamhetsområde

VA-chef
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