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Beslutande

ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Tore Nolberger (M) ordförande
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)

Övriga deltagande

Calle Eliasson, samhällsutvecklingschef
Tony Wilgotsson, ekonom § 37
Håkan Karlsson, arbetsingenjör § 37
Ulrika Aleniusson, kostchef
Thomas Gustafsson, servicechef § 37
Britt Ajnemark, sekreterare

Utses att justera

Pierre R yden

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 20 l 0-11-0 l
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Dagordning
Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att godkänna förslaget till dagordning.
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Informationsärenden
Lägesbilden Samhällsutveckling
Föredragande: samhällsutvecklingschefCalle Eliasson

MiIjö- och fastighetsutvecklingsprojekt i Hjo kommuns fastigheter
Föredragande: servicechef Thomas Gustafsson
Handling:
Miljö- och fastighetsutvecklingsprojekt i Hjo kommuns fastigheter, 20 l 0-09-19
Presentation, daterade 2010-10-13 - Miljö- och fastighetsutvecklingsprojekt En väg för Hjo kommun?

Budget- och verksamhetsplan 2011 ink!. mål
Föredragande: ekonom Tony Wilgotsson
Handling: Arbetsmaterial - Budgetdokument, teknisk service

Justerandes signatur
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Tu § 38
Beredningsärenden
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
(dm 2010-433)
Föredragande: samhällsutvecklingschef Calle Eliasson
Handlingar:
Förslag till beslut - Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö,
2010-10-18
Miljö- och bygglovnämndens beslut § 111,2010-09-16, dm 2009-3520
Miljöförvaltningen Östra Skaraborgs förslag till beslut, 2010-09-15, dm 20093520
Bilaga 1 - Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Bilaga 2 - Lagstöd
Bilaga 3 - Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö - en
sammanställning och jämförelse
Bilaga 4 - Byggnadsnämnden i Skövde kommun- remissvar 2010-08-26
Bilaga 5 - Tekniska nämnden i Skövde kommun- remissvar 2010-08-24
Bilaga 6 - Byggnadsnämnden i Falköpings kommun - remissvar 2010-09-09
Bilaga 7 - Byggnadsnämnden i Tibro kommun - remissvar 2010-08-31
Bilaga 8 - Kommunstyrelsen i Hjo kommun - remissvar 2010-09-08

Svar på motion: Vtal'beta en kommunalövergripande vatten- och avloppsplan
(dm 2010-366)
Föredragande: ordförande tekniska utskottet Tore Nolberger
Handlingar:
Motion - Utarbeta en kommunalövergripande vat1en- och avloppsplan,
2010-05-26, Christer Haagman
Svar på motion: Utarbeta en kommunalövergripande vat1en- och
avloppsplan, 2010-10-19
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Diskussionsärende
Kostpolicy med tillhörande riktlinjer
(dnr2010-518)
Föredragande: Ulrika Aleniusson
Handlingar:
Förslag till beslut- Kostpolicy med riktlinjer för måltidsverksamheten i Hjo
kommun, 2010-10-19
Förslag till Kostpolicy med riktlinjer för måltidsverksamhet inom Hjo kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5

Sida

åHJO

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

6

Sammanträdesdatum

2010-10-25

Kommunstyrelsens tekniska utskott

2010-067

Tu § 40

Ombyggnation av Stora Torget i Hjo: Uppvärmning av gångstråk
Tekniska utskottets beslut

Tekniska utskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
kontakta fler fastighetsägare runt Stora torget för att ställa frågan om de är
intresserade av att medfinansiera installation och drift av uppvärmningssystem av gångstråk på Stora torget,
upprätta ett förslag till avtal som kan tecknas med de fastighetsägare som
är intresserade av att vara med och finansiera installation och drift av uppvärmningssystem av gångstråk på Stora torget.
ta fram en kalkyl som visar hur stor del av kostnaderna som blir Hjo
kommuns.

Föredragande: Håkan Karlsson
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade § 57/10 att fastställa program för ombyggnad av
Stora torget och att i projekteringen särskilt undersöka förutsättningarna för att
värma upp granithällarna runt torget och göra torget tillgängligt för rörelsehindrade.
I stor utsträckning kommer entreer till butiker, banker, m m att vara lättillgängliga
i ett plan. Trottoarkanter tas bort och fotgängare prioriteras.
Huvudåtgärden för att erbjuda en hög tillgänglighet består av ett fyra meter brett
lättåtkomligt stråk runt torget utmed fasaderna. På västra sidan av stråket ska det
finnas p-platser, varav vissa reserveras till handikappfordon. Förvaltningen har
föreslagit att stråket värms upp med fjärrvärme.
Investeringskostnaderna för värmeslingor uppgår till cirka 600 tkr. Den totala
kapitaltjänstkostnaden för torget beräknas till ca 642 tkr exklusive uppvärmt gångstråk. Inkluderas uppvärmt gångstråk blir kapitaltjänstkostanden 690 tkr.
Uppvärmningskostnaden beräknas till ca 119 tkrlår med ett beräknat pris per kWh
på 0,41 kr. Besparingen för minskade kostnader för snöröjning och sandning uppgår till 18 tkr/år.

Justerandes signatur

tjW

Utdragsbestyrkande

gHJO

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

7

Sammanlrädesdatum

2010-10-25

Kommunstyrelsens tekniska utskott
forts.
Tu § 40

2010-067

Tekniska utskottet har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att ombyggnaden
av Stora torget inte ska omfatta byggnation och installation av värmeslingor med
anslutning till fj ärrvärmenätet.
Ärendet har beretts i tekniska utskottet 2010-09-20.
Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2010-09-29.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-06 att ombyggnaden av Stora torget inte ska
omfatta byggnation och installation av värmeslingor med anslutning till
fjärrvärmenätet.
Den 18 oktober 2010 inkom en skrivelse från J Wennergren Byggnads AB där det
framgår att de önskar vara med och finansiera installationen samt driftkostnaderna
för det uppvärmda gångstråket.

Handling
Skrivelse från J Wennergren Byggnads AB, Erik Eriksson, 2010-10-15
Skrivelse från Svensk Handel, 2010-10-21

Delges
Kommunstyrelsens förvaltning/samhällsutveckling
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Övriga frågor
Eva-Lott Gram framför beröm för den goda arbetsiusats som gjorts i samband
med krouprinsessparets besök i Hjo,
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