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Innehållsförteckning

§ 51 Rapporter 2020-04-23
§ 52 Anmälan av delegationsbeslut till 

samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-23
§ 53 Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter för 

Tidaholms kommun
§ 54 Beslut om antagande av ny taxa för avfallshantering i 

Tidaholms kommun
§ 55 Information från förvaltningen
§ 56 Beslut om antagande av reviderad vindbruksplan
§ 57 Beslut om granskning av detaljplan för del av Stallängen 3:1
§ 58 Beslut om granskning av detaljplan för Järnskog 6, etapp 2
§ 59 Beslut om begäran om ändring av områdesbestämmelser 

på Hellidsberget
§ 60 Beslut om lokal trafikföreskrift för vändplats på 

Källstorpsvägen
§ 61 Beslut om yttrande angående motion om att upprätta en 

kommunal koldioxidbudget
§ 62 Beslut om yttrande gällande motion om att Tidaholms 

kommun ansöker och går med i "Fossilfritt Sverige"
§ 63 Beslut om månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 

avseende mars år 2020
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2020/49

§ 51 Rapporter 2020-04-23

Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2020-03-19 – 2020-04-16.

SBN 2019/591 Kommunstyrelsen – Beslut om försäljning av fastighet 
Kämpen 5

SBN 2020/255 Kommunstyrelsen – Beslut om antagande av riktlinje för 
representation

SBN 2020/256 Kommunstyrelsen – Beslut om antagande av riktlinje för 
operativ finansverksamhet

SBN 2019/330 Vänersborgs tingsrätt – Avslag av ansökan om vite
SBN 2020/279 Kommunstyrelsen – Beslut om antagande av riktlinje för 

uppvaktning och avtackning av anställda och 
förtroendevalda

SBN 2020/240 Kommunstyrelsen – Beslut om månadsrapport för 
Tidaholms kommun avseende januari - februari år 2020

SBN 2019/39 Kommunstyrelsen – Beslut om godkännande av 
projektering av samlokalisering och samordning av 
verksamheterna Barnens hus

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 

inkomna rapporter till handlingarna.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna.
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2020/231

§ 52 Anmälan av delegationsbeslut till samhällsbyggnadsnämnden 
2020-04-23

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-03-26.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och 

livsmedelsinspektörer, 2020-04-16. 
 Delegationsbeslut fattade av ordförande samhällsbyggnadsnämnden, 

2020-04-01.
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, bostads-

anpassning, 2020-03-31. 
 Delegationsbeslut fattade av fastighetsförvaltare, 2020-03-26.
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2020-03-18.
 Delegationsbeslut fattade av utredningssekreterare, 2020-03-18.
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef – VA/Avfall, 2020-03-18.
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef – Serviceenheten, 

2020-03-18.
 Delegationsbeslut fattade av driftledare – Serviceenheten, 

2020-03-18. 
 Delegationsbeslut fattade av administratör, 2020-03-18.
 Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2020-03-18.
 Delegationsbeslut fattade av administratör färdtjänst, 2020-03-18.
 Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2020-03-18.

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 

anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda 

delegationsbeslut till handlingarna.
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2020/124

§ 53 Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter för Tidaholms 
kommun

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med en utsedd politisk referensgrupp tagit fram 
ett förslag på reviderade avfallsföreskrifter. Förslaget har upprättats i enlighet 
med aktuell lagstiftning, nationella mål och avfallshantering i linje med EU:s 
avfallshierarki. 

Enligt miljöbalken ska föreskrifterna samrådas i minst fyra veckor innan 
antagande av kommunfullmäktige, vilket har skett genom information på 
kommunens webbplats, utställning, och genom utskick till berörda 
myndigheter och fastighetsinnehavare som kan ha ett väsentligt intresse. 
Synpunkter som inkommit under samrådstiden har sammanställts av 
förvaltningen i en samrådsredogörelse.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 43/2020 ”Beslut 

om antagande av nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 
2020-04-08.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter”, 
enhetschef VA/Avfall, Karin Steen, 2020-04-02.

 Förslag till nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun, 2020-04-02.
 Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
 Sändlista samråd avfallsföreskrifter, 2020-04-02.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30/2020 ”Beslut om samråd för 

reviderade avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-02-27
 Gällande avfallsföreskrifter benämnda ”Renhållningsordning”, 

reviderad 2013-03-25.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta: 

o att godkänna upprättat förslag till nya avfallsföreskrifter,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande 

renhållningsordning från och med 2020-09-01, och besluta att 
anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i 
kraft 2020-09-01.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

o att godkänna upprättat förslag till nya avfallsföreskrifter,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande 

renhållningsordning från och med 2020-09-01, och besluta att 
anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i 
kraft 2020-09-01.
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Sändlista
Kommunfullmäktige
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2020/262

§ 54 Beslut om antagande av ny taxa för avfallshantering i 
Tidaholms kommun

Sammanfattning av ärendet
I samband med införande av separat matavfallsinsamling är kommunens 
avfallstaxa omarbetad för att motsvara förslaget till nya avfallsföreskrifter.

Beräkning är gjorda efter en antagen anslutningsgrad till de olika typer av 
abonnemang som erbjuds. Självkostnadsprincipen för avfallshanteringen i 
kommunen ska tillgodoses och kostnaderna för abonnemangen ska spegla de 
verkliga kostnaderna i grundavgift respektive tömningsavgift. 

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 42/2020 ”Beslut 

om antagande av ny taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 
2020-04-08.

 Tjänsteskrivelse ”Taxa för avfallshantering”, enhetschef VA/Avfall, 
Karin Steen, 2020-03-27.

 Budgetunderlag, 2020-04-16.
 Prisjämförelse vanliga taxor inom Tidaholm, 2020-04-15.
 Förslag till ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun, 

2020-04-07.
 Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta: 

o att godkänna upprättat förslag till ny taxa för avfallshantering,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa 

för renhållning från och med 2020-09-01, och besluta att anta 
ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i 
kraft 2020-09-01.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

o att godkänna upprättat förslag till ny taxa för avfallshantering,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa 

för renhållning från och med 2020-09-01, och besluta att anta 
ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i 
kraft 2020-09-01.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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2019/12

§ 55 Information från förvaltningen

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande:

o Covid-19
o Finansieringsmodell Måltid
o Detaljplan Marbotorp
o Gårdar och tomter för friliggande villor med ekonomibyggnader 
o Pågående projekt

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 

informationen till handlingarna.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.
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2019/525

§ 56 Beslut om antagande av reviderad vindbruksplan

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av en motion med begäran om att revidera vindbruksplanen 
har kommunfullmäktige i beslut § 37/2029 ”Beslut om besvarande av motion 
om revidering av kommunens vindbruksplan” fattat beslut om att en revidering 
ska göras. I motionen anfördes det bland annat att vindbruksplanen är nästan 
10 år gammal samt att nya ställningstaganden behöver göras utifrån att 
tekniken har utvecklats. 

Då energimål, teknik och förutsättningar såsom nya elledningar, antal 
uppförda vindkraftverk och lagrum har förändrats har redaktionella 
revideringar i gällande vindbruksplan gjorts. Föreslagna redaktionella 
revideringar innebär inte att förutsättningar för vindkraftverk eller handläggning 
i ärenden förändras. En sammanfattande lista visar vilka revideringar som har 
gjorts.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit den reviderade planen, med lista som 
redovisar revideringar, ställas ut för allmänheten. En kungörelse i 
lokaltidningen och en allmän utställning har varit tillgänglig på Stadsbiblioteket 
under fem veckor. Planhandlingar har även funnits på kommunens webbplats. 
Inkomna yttranden har medfört att tre redaktionella ändringar har gjorts efter 
utställningen. Dock har planen i sitt grundutförande inte ändrats, angående 
utpekade prioriterade områden för vindkraft, analys av tänkbara områden 
samt riktlinjer för bedömning av vindkraft.  

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 38/2020 ”Beslut 

om antagande av reviderad vindbruksplan”, 2020-04-08.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av reviderad vindbruksplan”, 

planarkitekt Madeleine Turén Liljedahl, 2020-04-01.
 Lista revideringar vindbruksplan, 2020-03-26. 
 Sammanställning yttranden, 2020-03-26.
 Reviderad vindbruksplan, 2020-03-25. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 145/2019 ”Beslut om samråd för 

reviderad vindbruksplan”, 2019-12-12.
 Kommunfullmäktiges beslut §37/2019 ”Beslut om att revidera 

vindbruksplan”, 2019-03-25.
 Vindbruksplan, antagen 2010.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta: 

o att godkänna upprättat förslag på reviderad vindbruksplan,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderad 

vindbruksplan.
 Ingemar Johansson (L) och Gunilla Dverstorp (M) yrkar att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras till 
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samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare revideringar, genom 
tillsättande av en arbetsgrupp bestående av Monica Staadig (S), 
Ingemar Johansson (L) och tjänstepersoner från förvaltningen.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt Johansson och Dverstorps förslag.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras till 

samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare revideringar, genom 
tillsättande av en arbetsgrupp bestående av Monica Staadig (S), 
Ingemar Johansson (L) och tjänstepersoner från förvaltningen.
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2019/196

§ 57 Beslut om granskning av detaljplan för del av Stallängen 3:1

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms tennisklubb har inkommit med en förfrågan om att arrendera mark 
för tillbyggnad av nuvarande tennishall. Tennisklubben arrenderar sedan  
tidigare idrottshallen för sin verksamhet av Tidaholms kommun. 

Förfrågan om utbyggnad av idrottshall har ställts till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att möjliggöra en komplettering i sin 
verksamhet med padeltennisverksamhet.

Gällande detaljplan S66 Tidavallen Södra Ringvägen, antagen 1979, är ej 
planenlig med föreslagen utbyggnad. Förslag till ny detaljplan har tagits fram 
och har varit utställt för samråd där inkomna synpunkter har sammanställts. 
Efter samrådet har granskningshandlingar tagits fram av förvaltningen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om granskning för Stallängen 3:1”, 

planarkitekt Madeleine Turén Liljedahl, 2020-04-15.
 Samrådsredogörelse, daterad 2020-04-22. 
 Planbeskrivning, 2020-04-16.
 Plankarta, Del av Stallängen 3:1, Sport- och ishallen, 

granskningsförslag, 2020-04-16.
 Behovsbedömning, 2020-03-30.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 8/2020 ”Beslut om Tidaholms 

Tennisklubbs planer på tillbyggnad av tennishall med inomhusbanor 
för padeltennis”, 2020-02-04.

 Gällande detaljplan, S66 ”Tidavallen Södra Ringvägen”, antagen 1979.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 

godkänna förslag till ny detaljplan för del av Stallängen 3:1, Sport- och 
ishall, och låta förslaget ställas ut för granskning enligt reglerna för 
standardförfarande (PBL 2010:900).  

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till ny 

detaljplan för del av Stallängen 3:1, Sport- och ishall, och låta förslaget 
ställas ut för granskning enligt reglerna för standardförfarande (PBL 
2010:900).  

Sändlista
Tidaholms tennisklubb
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2019/283

§ 58 Beslut om granskning av detaljplan för Järnskog 6, etapp 2

Sammanfattning av ärendet
Sig. Larsson Bygg AB inkom 2019-03-08 med begäran om planbesked för 
fastigheten Järnskog 6. Anledningen är för att i detaljplanen höja 
våningsantalet från 3 våningar till 4 våningar samt en ändrad byggnadshöjd. 
Gällande detaljplan för fastigheten är S161 Kv. Järnskog mm med laga kraft 
2016-04-20. Förslag till ny detaljplan har tagits fram. 

Förslag till ny detaljplan har ställts ut för samråd och inkomna synpunkter har 
sammanställts. Inkomna synpunkter har föranlett till följande justeringar av 
detaljplaneförslaget:

- e1, största byggnadsarea regleras inom planområdet till 410 m2. 
- Våningsantal IV skall inte finnas med utan ersätts med en 

byggnadshöjd om 15 meter. 
- u, markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar säkerställs 

genom ledningsrätt eller servitut. 

Planhandlingar inför granskningsskedet har tagits fram. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om granskning för Järnskog 6”, planarkitekt 

Madeleine Turén Liljedahl, 2020-04-14.
 Samrådsredogörelse, daterad 2020-04-22. 
 Plankarta, Järnskog 6 etapp 2, granskningsförslag, 2020-04-08.
 Planbeskrivning, 2020-04-08.
 Behovsbedömning, 2020-03-05.
 DP S161 Kv. Järnskog Plankarta, upprättad 2016-03.
 PM: Geoteknisk undersökning, GBM, 2015-11-27.
 MKB avseende kulturmiljö Ateljéarkitekten, 2015-05-26.

Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 

godkänna förslag till ny detaljplan för Järnskog 6, etapp 2 och låta 
förslaget ställas ut för granskning enligt reglerna för standardförfarande 
(PBL 2010:900). 

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till ny 

detaljplan för Järnskog 6, etapp 2 och låta förslaget ställas ut för 
granskning enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900). 

Sändlista
Sig. Larsson Bygg AB
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2019/877

§ 59 Beslut om begäran om ändring av områdesbestämmelser på 
Hellidsberget

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fått in en skrivelse 2019-10-30 från boende 
på Hellidsberget. De önskar att kommunen ser över områdesbestämmelserna 
på Hellidsberget för att alla boende ska få samma förutsättningar för sina 
fastigheter när det gäller byggrätt.

Områdesbestämmelserna antogs 1990 med syftet att motverka 
permanentbostäder i området. För att uppnå detta syfte infördes bland annat 
bestämmelser som medger:

o en bruttoarea av högst 75 kvm för fritidshus med tillhörande 
komplementbyggnader,

o två uthus med en sammanlagd area av högst 10 kvm får uppföras,
o fritidsbebyggelse får endast uppföras i direkt anslutning till befintlig 

bebyggelse och vägar.

Under slutet av 1980-talet gjordes en inventering av vilka fastigheter som då 
beboddes permanent. I områdesbestämmelserna markerades dessa 
fastigheter med en röd ring på kartan över området, och berördes därmed inte 
av begränsning av utbyggnad.

Totalt finns det 53 bebyggda fastigheter på Hellidsberget. 35 stycken av dem 
fick en röd ring markerad runt sin fastighet på kartan i slutet av 1980-talet.
I dag är det endast 4 stycken som är fritidsboende, de övriga 18 bebyggda 
fastigheterna har blivit permanentboende.

Under de senaste årtiondena har det endast fåtal nybyggnationer skett på 
Hellidsberget.

Det finns inget kommunalt vatten och avlopp utan i dagsläget har de boende i 
södra delen bildat en samfällighet för vatten (Nyskogens samfällighet) och för 
avlopp (Granbolets samfällighet). Norra delen av Hellidsberget är inte anslutna 
till någon samfällighet, utan har eget avlopp.

Då merparten av de boende inom berört område idag är permanentboende, 
trots syftet med områdesbestämmelserna, anser nämnden att 
områdesbestämmelserna bör revideras för att vara i linje med de idag faktiska 
förhållandena i området.

Om man i framtiden vill möjliggöra fler permanentbostäder i området är 
förslaget från förvaltningen att detta sker på kontrollerat sätt genom en 
detaljplaneläggning.
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Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 39/2020 ”Beslut 

om begäran om ändring av områdesbestämmelser på Hellidsberget”, 
2020-04-08.

 Tjänsteskrivelse ”Svarsförslag på ”Ändring av byggregler på 
Hellidsberget”, bygglovshandläggare Karolina Hellqvist, 2020-03-03.

 Inkommen skrivelse ”Ändring av byggregler på hellidsberget, 
Tidaholms kommun”, 2019-10-30.

 Plankarta Hellidsberget, antagen 1990-05.
 Områdesbestämmelser Antagandehandling Maj 1990, antagen 

1990-05.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ge 

förvaltningen i uppdrag att revidera gällande områdesbestämmelser för 
Hellidsberget.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

revidera gällande områdesbestämmelser för Hellidsberget.
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2020/248

§ 60 Beslut om lokal trafikföreskrift för vändplats på 
Källstorpsvägen

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har på Källstorpsvägen en särskild anordnad vändplats 
som saknar lokal trafikföreskrift. En ny lokal trafikföreskrift om vändplats 
behöver därför antas.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Lokal trafikföreskrift 1498 2020:14 om vändplats på 

Källstorpsvägen”, trafikkonsult Mattias Wänerstig, 2020-03-20.
 Tidaholms kommuns lokala trafikföreskrift om stannande eller 

parkering på särskilt anordnad vändplats på Källstorpsvägen; 1498 
2020:14, 2020-04-02.

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta ny 

lokal trafikföreskrift 1498 2020:14 om stannande eller parkering på 
särskilt anordnad vändplats på Källstorpsvägen, att träda i kraft den 20 
juni 2020.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ny lokal trafikföreskrift 

1498 2020:14 om stannande eller parkering på särskilt anordnad 
vändplats på Källstorpsvägen, att träda i kraft den 20 juni 2020.
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2020/47

§ 61 Beslut om yttrande angående motion om att upprätta en 
kommunal koldioxidbudget

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har lämnat en motion om att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget för Tidaholms kommun som innehåller 3 yrkanden. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

I motionen yrkas att:
1. Kommunen skall ta fram en plan för att kraftfullt minska sina utsläpp i 

enlighet med Parisavtalet samt nationella och regionala mål.
2. Att kommunen tar fram en lokal koldioxidbudget som beskriver 

nödvändiga årliga minskningstakten.
3. Att den kommunala koldioxidbudgeten blir en del av den kommunala 

miljöstrategin.  

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för miljöstrategiska frågor och 
arbetar mot strategisk plan och budget 2020-2023 där det anges att 
”Kommunen har en viktig roll i att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle. För 
att stödja och främja arbetet så avsätts medel för att arbeta fram en strategi 
för Tidaholms kommun.”.

Tidaholms kommun har under de senaste 10 åren arbetat aktivt med 
ekologisk hållbarhet i olika former. Dock har arbetet skett relativt fragmenterat. 
Nämnden har påbörjat att kartlägga vilka av de aktiviteter som är beslutade 
sen tidigare i kommunen som behöver prioriteras alternativt justeras i syfte att 
skapa maximal nytta. Detta för att nå de målsättningar som finns kring bland 
annat fossiloberoende 2030.

Nämnden bedömer att en lokal koldioxidbudget är ett bra verktyg för att nå 
målen och att den kan bli en del av olika verktyg i den kommunala 
miljöstrategin på sikt, och att motionen därför bör bifallas eftersom den 
stämmer väl överens med aktiviteter som kommunen utför idag, eller planerar 
att utföra i framtiden.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 40/2020 ”Beslut 

om yttrande angående motion om att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget”, 2020-04-08.

 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om yttrande angående motion om 
att upprätta en kommunal koldioxidbudget”, enhetschef Hållbar 
Utveckling, Peter Lann, 2020-03-20.

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 17/2020 ”Beslut om 
remittering av motion om att upprätta en kommunal koldioxidbudget”, 
2020-01-22. 
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 Motion från miljöpartiet de gröna att upprätta en kommunal 
koldioxidbudget, 2019-12-16.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 

kommunstyrelsen besluta att bifalla motionen.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

bifalla motionen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2020/150

§ 62 Beslut om yttrande gällande motion om att Tidaholms 
kommun ansöker och går med i "Fossilfritt Sverige"

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion om att Tidaholms kommun ska 
ansöka om, och gå med i, "Fossilfritt Sverige”. 

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i 
Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, 
kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila 
bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och 
verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt 
Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt 
utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.

För att delta i Fossilfritt Sverige så måste man ställa sig bakom deklaration 
fossilfritt Sverige och ha tydliga mål för hur de egna utsläppen av 
växthusgaser ska minska

Tidaholms kommun har skrivit på ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” 
som är ett annat initiativ som syftar till att regionen ska vara fossiloberoende 
2030. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 
procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av 
växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, 
minska med 30 procent jämfört med 2010.

Kommunen arbetar på olika sätt mot dessa mål som en del i strategisk plan 
och budget 2020-2022. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar nu med att 
analysera vilka av de aktiviteter som är beslutade sen tidigare i kommunen 
som behöver prioriteras alternativt justeras i syfte att bland annat nå regionens 
mål.

Nämnden bedömer att det för tillfället inte finns något behov av att ansöka om 
att gå med i ”Fossilfritt Sverige”. Många av de rapporter och guider som finns 
på fossilsfritt Sveriges hemsida kan kommunen ta del av även om man inte är 
medlem.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 41/2020 ”Beslut 

om yttrande gällande motion om att Tidaholms kommun ansöker och 
går med i "Fossilfritt Sverige”, 2020-04-08.

 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut angående motion om att Tidaholms 
kommun ansöker och går med i fossilfritt Sverige”, enhetschef Hållbar 
Utveckling, Peter Lann, 2020-03-20.
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 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 29/2020 ”Beslut om 
remittering av motion om att Tidaholms kommun ska ansöka om, och 
gå med i, "Fossilfritt Sverige", 2020-02-19.

 Motion att Tidaholms kommun ansöker om och går med i Fossilfritt 
Sverige, 2020-01-27.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 

kommunstyrelsen besluta att avslå motionen.
 Tobias Henning (MP) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

föreslå kommunstyrelsen besluta att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

avslå motionen.

Reservation
Tobias Henning (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2020/240

§ 63 Beslut om månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 
avseende mars år 2020

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat en månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 
avseende mars år 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för 

samhällsbyggnadsnämnden avseende mars år 2020”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-04-16.

 Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars år 
2020, 2020-04-16.

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 

godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

månadsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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