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2021/28

§ 67 Rapporter 2021-05-20
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2021-04-16 – 2021-05-12.
SBN 2020/47
SBN 2021/285
SBN 2021/284

Kommunfullmäktige – Beslut om besvarande av motion att
upprätta en kommunal koldioxidbudget
Kommunfullmäktige – Beslut om rapport över
medborgarförslag/e-förslag som har beslutats av nämnder
Kommunfullmäktige – Beslut om rapport över motioner och
medborgarförslag/e-förslag som inte har slutbehandlats

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga
inkomna rapporter till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Rapportlista, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-05-12.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021/253

§ 68 Anmälan av delegationsbeslut till samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-20
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-04-22.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och
livsmedelsinspektörer, 2021-04-15.
 Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2021-04-14.
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef – VA/Avfall, 2021-04-14.
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef – Service, 2021-04-14.
 Delegationsbeslut fattade av utvecklingsledare, 2021-04-14.
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2021-04-14.
 Delegationsbeslut fattade av administratör, 2021-04-14.
 Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2021-04-14.
 Delegationsbeslut fattade av administratör, näringslivsenheten,
2021-04-14.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/650

§ 69 Information om koldioxidbudget för Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, miljökonsult Malin Jacobsson från
CIT och Anders Häggestad från Miljösekretariatet informerar om det
pågående arbetet med koldioxidbudget för Tidaholms kommun.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Strategisk handlingsplan – För att minska koldioxidutsläppen i
Tidaholms kommun, 2021-05-06.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/802

§ 70 Beslut om yttrande gällande ärende kring kameraövervakning
av offentliga ytor i Tidaholm
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna upprättad
utredning som svar på kommunstyrelsens begäran om yttrande
gällande ärende kring kameraövervakning av offentliga ytor i Tidaholm.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i beslut § 128/2020 att initiera ett nytt ärende
angående kameraövervakning av offentliga ytor i Tidaholms kommun som
samhällsbyggnadsnämnden skall yttra sig kring.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade 2020-03-30 ett inkommet
medborgarförslag angående kameraövervakning på ett antal centrala platser.
Beslutet i det ärendet blev att föreslå avslag av medborgarförslaget. Beslutet
baserades på flera aspekter bland annat lyftes att syftet uppfylls av annat
arbete, att förslaget sågs som mindre verkningsfullt och att inga ekonomiska
förutsättningar fanns. I samband med beslutsgången för medborgarförslaget
väcktes ett nytt ärende som nu samhällsbyggnadsnämnden skall yttra sig
över.
I detta fall pekas offentliga ytor generellt ut, och samhällsbyggnadsnämnden
ska svara på nämndens syn på ärendet, en nulägesbeskrivning av hur
nämnden arbetar med kameraövervakning av offentliga ytor samt en
rekommendation om hur kommunstyrelsen bör besluta i ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en utredning i ärendet i form av
en tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
överlämna upprättad utredning som svar på kommunstyrelsens
begäran om yttrande gällande ärende kring kameraövervakning av
offentliga ytor i Tidaholm.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 41/2021 ”Beslut
om yttrande gällande ärende kring kameraövervakning av offentliga
ytor i Tidaholm”, 2021-05-06.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande ärende kring
kameraövervakning av offentliga ytor i Tidaholm”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-03-30.
 Statistik EST Tidaholm, 2021-05-11.
 Medborgardialog 2020 Tidaholm, 2021-05-11.
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande gällande ärende kring
kameraövervakning av offentliga ytor i Tidaholm, 2020-12-09.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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 Kommunstyrelsens beslut § 128/2020 ”Beslut om Tidaholmsförslag om
kameror”, 2020-06-10.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 47/2020 ”Beslut om yttrande
angående Tidaholmsförslag om kameraövervakning i centrala
Tidaholm”, 2020-03-26.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2020/764

§ 71 Information om fastigheter som ej fullt nyttjas i kommunal
verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh och fastighetsförvaltare Johan Claesson
informerar om pågående hantering av kommunala fastigheter som ej fullt
nyttjas i kommunal verksamhet.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om fortsatt hantering av
fastighetsbestånd som ej fullt nyttjas i kommunal verksamhet”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-05-06.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 72 Beslut om direktanvisning för Innerstaden 2:16 och del av
Innerstaden 2:1
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att initiera en direktanvisning
med Sig. Larsson Byggnads AB på Innerstaden 2:16 och del av
Innerstaden 2:1 enligt upprättad karta.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare haft uppe ärendet om markanvisning
för området kring Godsmagasinet och Stationshuset, i beslut § 22/2021
”Beslut om yttrande angående förfrågan kring förvärv av Stationshuset och
Godsmagasinet”, där nämnden förslog kommunstyrelsen att inte sälja marken
och byggnaderna ifråga, utan istället besluta om en direkt markanvisning med
intressenten.
Kommunstyrelsen har i beslut § 94/2021 beslutat enligt nämndens förslag att
inte sälja, med ändring i form av hänskjutning av frågan om markanvisning till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut, i enlighet med gällande riktlinje. Då
samma bedömningar kvarstår som förelåg när nämndens beslut § 22/2021
fattades, beslutar nämnden att initiera en direktanvisning med intressenten,
Sig. Larsson Byggnads AB (559150-6097).
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att initiera
en direktanvisning med Sig. Larsson Byggnads AB på Innerstaden
2:16 och del av Innerstaden 2:1 enligt upprättad karta.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om direktanvisning för Innerstaden 2:16 och
del av Innerstaden 2:1”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh,
2021-05-12.
 Kommunstyrelsens beslut § 94/2021 ”Beslut efter förfrågan om förvärv
av Innerstaden 2:16 och del av Innerstaden 2:1”, 2021-05-05.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 22/2021 ”Beslut om yttrande
angående förfrågan kring förvärv av Stationshuset och
Godsmagasinet”, 2021-02-25.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande om förfrågan från Sig. Larsson Byggnads
AB kring förvärv”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-02-02.
 Karta över markanvisningsområde, 2021-02-04.
Sändlista
Kommunstyrelsen
Sig. Larsson Byggnads AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 73 Beslut om försäljning av fastigheten Välten 8
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
uppdra samhällsbyggnadsnämnden att genomföra försäljning av
fastigheten Välten 8 genom ett öppet förfarande.
Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Välten 8 har tills nyligen använts för HVB-verksamheten Ariel. Nu
bedöms den ej behövas i kommunal regi för detta syfte, genom beslut i socialoch omvårdnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har fått ett anpassningskrav i sin budget för 2021
som kräver försäljningar av fastigheter som ej nyttjas i kommunal regi,
utan att i reglementet ha beslutanderätt i försäljningsärenden. I syfte att
förbereda och möjliggöra en snabb och effektiv försäljning föreslås därför ett
uppdrag av kommunfullmäktige till samhällsbyggnadsnämnden kring
genomförande av försäljning för den aktuella fastigheten genom ett öppet
försäljningsförfarande via mäklare. Bokfört värde för fastigheten är 754 000 kr.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att uppdra samhällsbyggnadsnämnden att
genomföra försäljning av fastigheten Välten 8 genom ett öppet
förfarande.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om försäljning av fastigheten Välten 8”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-05-12.
 Fastighetskarta över Välten 8, 2021-05-12.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021/295

§ 74 Beslut om försäljning av fastigheten Drott 10, Samrealskolan
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
sälja fastigheten Drott 10 (Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB,
(556948-7761) för 1 500 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har genom mäklare annonserat om försäljning av
fastigheten Drott 10, där byggnaden känd som Samrealskolan är belägen,
detta då byggnaden inte längre används av kommunen för verksamheten
”Barnens Hus”. Fastigheten Drott 10 har en yta på ca. 1 920 m2. Bokfört värde
för fastigheten är 585 000 kr.
Ett antal bud på fastigheten har kommit in genom annonseringen, där högsta
bud efter avslutad budgivning är 1,5 MKR, lämnat av Svenska Sköna Hem
AB, 556948-7761. Utöver det ledande budet uppfyller anbudsgivaren alla de
bedömningskriterier som kommunen har ställt i sin annonsering.
Nämnden föreslår därför att sälja fastigheten Drott 10 till Svenska Sköna Hem
AB, 556948-7761, för 1,5 MKR. Anbudsgivaren står för samtliga
lagfartskostnader samt eventuella ändringar i detaljplan som kan komma att
krävas för dennes användande av fastigheten.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Drott 10
(Samrealskolan) till Svenska Sköna Hem AB, (556948-7761) för 1 500
000 kr.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om försäljning av fastigheten Drott 10,
Samrealskolan”, fastighetsförvaltare Johan Claesson, 2021-05-10.
 Karta över fastigheten Drott 10, 2021-05-20.
 Tidaholm Drott Bud, 2021-05-04.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/786

§ 75 Beslut om försäljning av del av fastigheten Gymnasten 1,
Idrottshallen
Ärendet utgår.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 76 Beslut om trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och
riksfärdtjänst 2021-24
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2021-2024
att gälla från och med 1 juli 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska varje kommun regelbundet i ett
trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736)
om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för
prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit
sina uppgifter enligt dessa lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Beslut enligt lagen (1997:736) om färdtjänst samt lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst fattas av den sökandes folkbokföringskommun.
Trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst och riksfärdtjänst 2021-2024 är ett
dokument som beskriver den trafik som bedrivs i kommunerna, omfattningen
av trafiken, regler för prissättning samt den strategiska inriktningen.
Nu gällande trafikförsörjningsprogram har reviderats utifrån antaget
färdtjänstreglemente. Programmet har uppdaterats med statistik för utförda
resor under 2019. I trafikförsörjningsprogrammet står även att läsa vilka
fokusområden som har avslutats under programperioden 2016-2019 samt
vilka områden som ska arbetas med under 2021-2024.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2021-2024
att gälla från och med 1 juli 2021.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 40/2021 ”Beslut
om trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2021-24”,
2021-05-06.
 Tjänsteskrivelse ”Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och
riksfärdtjänst 2021-2024”, trafikansvarig Susanne Swärd 2021-04-27.
 Protokollsutdrag § 31 Gemensamt Trafikförsörjningsprogram
Skaraborg 2021-2024, inkom 2021-04-01.
 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2021-2024,
inkom 2021-04-01.
 Bilaga 1 Egenavgifter vid riksfärdtjänstresa, inkom 2021-04-01.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019-0451-5

§ 77 Beslut om verksamhetsberättelse miljö, hälsoskydd,
livsmedel m.m.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad
verksamhetsberättelse för miljö, hälsoskydd, livsmedel m.m.
Sammanfattning av ärendet
En tillsynsmyndighet ska årligen följa upp och utvärdera sin
tillsynsverksamhet. Denna verksamhetsberättelse syftar till att följa upp
nämndens tillsynsplan för 2020 och fokuserar på den planerade tillsynen.
En verksamhetsberättelse har tagits fram för att redovisa och utvärdera
myndighetens verksamhet för 2020 inom berörda områden. Rapport från
tillsyn i samverkan (TIS) redovisas i separat verksamhetsberättelse.
Bedömning och slutsatser framgår av verksamhetsberättelserna.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna upprättad verksamhetsberättelse för miljö, hälsoskydd,
livsmedel m.m.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 43/2021 ”Beslut
om verksamhetsberättelse miljö, hälsoskydd, livsmedel m.m.”,
2021-05-06.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om verksamhetsberättelse miljö, hälsoskydd,
livsmedel m.m.”, enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann,
2021-04-28.
 Verksamhetsberättelse miljö, livsmedel, hälsoskydd m.m. för år 2020,
2021-04-29.
 Rapport – Verksamhetsberättelse för Tillståndsenheten (TiS) för år
2020, 2021-04-29.
 Tillsynsplan 2020 och behovsutredning 2020-2022 miljöbalken m.fl,
2019-12-12.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2020/388

§ 78 Information om skrivelse från Olofstorps-Fröjereds
samfällighetsförening
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, informerar om en inkommen
skrivelse från Olofstorps-Fröjereds samfällighetsförening gällande bland annat
utveckling av Fröjered för eventuella tomter för nybyggnation.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om skrivelse från Olofstorps-Fröjereds
samfällighetsförening”, enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann,
2021-05-11.
 Utdrag ur fastighetskartan, 2021-05-11.
 Skrivelse från Olofstorps- Fröjereds samfällighetsförening, 2020-05-17
 Detaljplan, del av Fröjereds Prästbol 1:1, spl. 27, 1989-03-28.
 Byggnadsplan spl. 21, 1973-10-31.
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2019/12

§ 79 Information om enheten Hållbar Utveckling
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, informerar om organisation och
pågående arbete inom enheten Hållbar Utveckling.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
-
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§ 80 Information från förvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande:
o Tidaholms Camping,
o Bämmelsheds-området,
o Måltidsenheten,
o övriga mindre ärenden.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
-
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§ 81 Information om intern princip vid handläggning med jävig
medarbetare
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om det pågående arbetet med
framtagande av intern princip vid handläggning inom förvaltningen med jävig
medarbetare.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Intern princip vid handläggning med jävig
medarbetare”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-05-12.
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2019/920

§ 82 Beslut om revidering av delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera delegationsordning
för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har utarbetat ett antal förslag på mindre revideringar i befintlig
delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, antagen 2019-12-12,
senast reviderad 2020-10-01.
Revideringsförslagen framtagna av förvaltningen framgår av bilagt förslag till
delegationsordning, där rödmarkerad text är text som föreslås tas bort och
grönt text föreslås läggas till.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
revidera delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet
med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 48/2021 ”Beslut
om revidering av delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden”,
2021-05-06.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2021-04-28.
 Förslag till reviderad delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden, 2021-04-29.
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2020/240

§ 83 Beslut om månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden
avseende januari – april år 2021
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad
månadsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat en månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden
avseende januari – april år 2021.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna densamma till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – april år 2021”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-05-12.
 Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari –
februari år 2021, 2021-05-12.
Protokollsanteckning
Roger Lundvold (KD) lämnar följande protokollsanteckning: ”Ref.
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-01-21 §9:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att hänskjuta framtida nyttjande av
Idrottshallen till kommunstyrelsen för beredning och beslut utifrån ett
helhetsperspektiv. Då samhällsbyggnadsnämnden har hänskjutit ärende
beträffande Idrottshallen så anser jag att den negativa budgetavvikelsen från
Idrottshallen inte ska ingå i samhällsbyggnadsnämndens månadsrapport och
ekonomiska redovisning.”
Sändlista
Kommunstyrelsen
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