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Samhällsbyggnadsnämnd

Sessionssalen, Stadshuset, 2019-12-12 kl. 08:00-14:42
§§ 136-160
Beslutande
Tony Pettersson (S) ordförande, Ambjörn Lennartsson (M) vice ordförande, Helena Qvick (S),
Kent Persson (S), Monica Staadig (S), Kenneth Svedlund (S), Ingemar Johansson (L) §§ 136157, 159-160, Roger Lundvold (KD) §§ 136-150, 153-160, Gunilla Dverstorp (M)
Tjänstgörande ersättare
Per Viklund (V) ers: Tobias Henning (MP) §§ 136-153
Cathrine Karlsson (S) ers: Roger Lundvold (KD) §§ 151-152
Cathrine Karlsson (S) ers: Tobias Henning (MP) §§ 154-160
Lennart Nilsson (SD) ers: Petri Niska (SD)
Ersättare
Anders Johansson (S), Susanne Lindgren (S)
Tjänstepersoner
Johan Elgh, samhällsbyggnadschef
Peter Lann, enhetschef Hållbar Utveckling §§ 136-154, 156-158
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Jörgen Nyström, bygglovshandläggare § 138
Madeleine Turén, planarkitekt §§ 145-146
Jan A Bjerenius, miljöinspektör § 147
Mats Olsson, förvaltningsekonom §§ 154-156
Marie Bengtzon, planarkitekt § 160
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2019/798

§ 136 Rapporter 2019-12-12
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2019-11-08 – 2019-12-05.
SBN 2019/357
SBN 2019/555
SBN 2019/856
SBN 2019/513
SBN 2019/189
SBN 2019/193
SBN 2019/968

Kommunstyrelsen – Beslut om byggnation av en halv
idrottshall i anslutning till idrottshall på fastighet Siggestorp
3:1
Kommunstyrelsen – Beslut om nedsättning av köpeskilling
på fastighetsköp
Kommunstyrelsen – Beslut om månadsrapport för
Tidaholms kommun avseende januari-oktober år 2019
Kommunstyrelsen – Beslut om förfrågan om förvärv av del
av Ingemarstorp 9:1
Kommunstyrelsen – Beslut om revidering av direktiv för ny
förskola på Rosenberg
Kommunstyrelsen – Beslut om revidering av direktiv för
byggnation av idrottshall
Kommunfullmäktige – Beslut om revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning

Beslutsunderlag
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
inkomna rapporter till handlingarna.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/888

§ 137 Anmälan av delegationsbeslut till
samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-12
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-11-14.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2019-12-05.
 Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och
livsmedelsinspektörer, 2019-12-04.
 Delegationsbeslut fattade av administratör färdtjänst, 2019-11-25.
 Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2019-11-25.
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2019-11-08.
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare – bostadsanpassning, 2019-11-08.
 Delegationsbeslut fattade av administratör parkeringstillstånd,
2019-11-07.
 Delegationsbeslut fattade av administratör renhållning, 2019-11-07.
 Delegationsbeslut fattade av gatuingenjör, 2019-11-07.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/881

§ 138 Beslut om bygg- och rivningslov för kontors- garage- och
verkstadsbyggnader samt plank på fastigheterna Vattningen 3:5
och Vattningen 3:6
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov för att uppföra kontors- garage- och
verkstadsbyggnader samt plank på fastigheterna Vattningen 3:5 och
Vattningen 3:6. I samband med nybyggnationerna kommer delar av befintlig
bebyggelse att rivas.
Projektet avser ny- och ombyggnation av befintlig kontorsbyggnad. Den del
som idag nyttjas som garage och som är sammanbyggd med kontorsdelen
rivs och kompletteras med ny omklädningsdel. Befintlig kontorsbyggnad byggs
om in- och utvändigt. Befintligt förråd och garage rivs och ersätts med ny
verkstadsbyggnad och nytt garage. Ny avskärmande carport samt
materialupplag utförs mot söder. Hela gårdsplanen asfalteras och befintlig
stenmur mot kyrkogården justeras avseende sträckning
En materialinventering inför planerade rivningsarbeten har genomförts och det
har identifierats asbest i form av eternit i yttertak och ventilation, impregnerat
virke samt freoner (i värmepump).
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle
att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av och boende på
fastigheterna
,
,
samt
har
bedömts vara berörda. Inga negativa synpunkter har inkommit.
Åtgärden bedöms passa väl in mot den befintliga byggnaden såväl som mot
omgivande bebyggelse och det bedöms vidare att föreslagen åtgärd uppfyller
tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.
Beslutsunderlag
 Ansökan, 2019-11-05.
 Skalenliga ritningar kontorsbyggnad, 2019-11-05.
 Skalenliga ritningar garagebyggnad, 2019-11-05.
 Skalenliga ritningar verkstadsbyggnad, 2019-11-05.
 Ritningar på befintliga byggnader gällande rivningslov, 2019-11-05.
 Materialinventering inför rivning, 2019-11-05.
Förslag till beslut


Ordförandes sign

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o Bygglov ges med stöd av 9 kap 31§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
o Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnds beslut


Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o Bygglov ges med stöd av 9 kap 31§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
o Rivningslov ges enligt 9 kap. 34 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.

Upplysningar
Ett bygglov och ett rivningslov upphör att gälla enligt 9 kap. 43§ PBL, om den
åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem
år från den dag beslutet vann laga kraft.
För att genomföra åtgärderna krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är
som är certifierad kontrollansvarig
med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL.
Åtgärderna får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
Avgiften för bygglovet är 59 931 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2019-11-07 och beslut fattades
2019-12-15, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har
hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen(2010:900).
Hur avgiften är fastställd framgår av bilaga. Avgiften faktureras separat.
Tekniskt samråd krävs för projektet. Sökanden uppmanas kontakta
samhällsbyggnadsförvaltningen för att boka en tid för tekniskt samråd.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.
4 § PBL, om inte Samhällsbyggnadsnämnden beslutar annat.
Bilagor
Hur man överklagar
Ansökan, inkommen 2019-11-05
Skalenliga ritningar kontorsbyggnad, inkomna 2019-11-05
Skalenliga ritningar garagebyggnad, inkomna 2019-11-05
Skalenliga ritningar verkstadsbyggnad, inkomna 2019-11-05
Ritningar på befintliga byggnader gällande rivningslov, inkomna 2019-11-05
Materialinventering inför rivning, inkommen 2019-11-05
Beräkning av avgift
Sändlista
Tidaholms pastorat

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/620

§ 139 Beslut om upphandling av verksamhetssystem och begäran
om medel
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen använder idag ett ärendehanteringssystem för tillsyn inom miljö,
hälsoskydd, livsmedel, sprängämnesprekursorer, strålskydd och rökfria miljöer
som heter Miljöreda. Övriga ärenden inom enheten för hållbar utveckling
diarieförs i ärendehanteringssystemet Evolution som även används för
nämndadministration. Programmet Miljöreda upphör att utvecklas och
uppdateras från och med 2020 eftersom leverantören har ersatt Miljöreda med
ett nytt system. Samtidigt finns det ett behov av att ärenden kring bygglov och
bostadsanpassning kan hanteras i ett mer verksamhetsanpassat system än
vad Evolution kan utföra idag.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 109/2019 ”Beslut
om upphandling av verksamhetssystem och begäran om medel”,
2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om upphandling av verksamhetssystem och
begäran om medel”, enhetschef Hållbar Utveckling Peter Lann,
2019-11-21.
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 125/2017 ”Beslut om budget
2018”, 2017-12-13.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling för ett
gemensamt verksamhetssystem för miljö & bygg.
o Föreslå kommunstyrelsen besluta att medel kan tas ur
investerings reserven för 2020.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling för ett
gemensamt verksamhetssystem för miljö & bygg.
o Föreslå kommunstyrelsen besluta att medel kan tas ur
investerings reserven för 2020.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019-0451-1

§ 140 Beslut om tillsynsplan 2020 och behovsutredning 2020-2022
enligt miljöbalken med flera
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en tillsynsplan för 2020 och en
behovsutredning för 2020-2022.
Enligt § 6 i miljötillsynsförordningen ska det hos en operativ tillsynsmyndighet
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde
enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om minst tre år och
utredningen ska ses över vid behov och minst en gång per år.
§ 8 i samma förordning anger att en tillsynsplan ska upprättas för varje
verksamhetsår som grundas på behovsutredningen och myndighetens
register över tillsynsobjekt.
Tillsynsplan och behovsutredning omfattar nämndens ansvarsområden inom
miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen, lag om handel
med vissa receptfria läkemedel, lag om försäljning av folköl i butik enligt
alkohollagen och lag om sprängämnesprekursorer.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 110/2019 ”Beslut
om tillsynsplan 2020 och behovsutredning 2020-2022 enligt
miljöbalken med flera”, 2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut angående tillsynsplan 2020 och
behovsutredning 2020-2022”, enhetschef Hållbar Utveckling Peter
Lann, 2019-11-20.
 Tillsynsplan 2020 behovsutredning 2020-2022 miljöbalken m.fl.,
2019-10-21.
 Miljötillsynsförordning (2011:13) 6 och 8 §§.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta
tillsynsplan 2020 och behovsutredning 2020-2022.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tillsynsplan 2020 och
behovsutredning 2020-2022.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/910

§ 141 Beslut om tillsynsplan 2020 enligt plan- och bygglagen
Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap. 3§ i Plan- och bygglagen (2010:900), PBL ska tillsyns utövas av
regeringen, länsstyrelsen och den eller de statliga myndigheterna i övrigt som
regeringen bestämmer och av byggnadsnämnden (tillsynsmyndighet).
Hållbar Utveckling har tagit fram en tillsynsplan och en behovsutredning för
2020.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 111/2019 ”Beslut
om tillsynsplan 2020 enligt plan- och bygglagen”, 2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Tillsynsplan och behovsutredning 2020 enligt planoch bygglagen”, bygglovshandläggare Ninni Hellqvist, 2019-11-18.
 Tillsynsplan och behovsutredning 2020, 2019-11-18.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta
tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för år 2020.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tillsynsplan enligt planoch bygglagen för år 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019-0447-1

§ 142 Beslut om indexreglering av taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken
Sammanfattning av ärendet
I bestämmelserna för den av kommunfullmäktige antagna taxan för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område stadgas att samhällsbyggnadsnämnden
för varje kalenderår får besluta att ändra de i taxan fasta avgifterna med den
procentsats som motsvarar konsumentprisindex
Beräkningen visar att den ursprungliga kostnaden på 900 kronor (basmånad
oktober 2015) bör ökas med 62 kronor, till 962 kronor.
Kostnaden för 2019 är 947 kronor.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 112/2019 ”Beslut
om indexreglering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”,
2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om indexreglering av taxa för Tidaholms
kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”, enhetschef
Hållbar Utveckling Peter Lann, 2019-11-20.
 Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av
KF 2015-12-14 § 231.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
fastställa timkostnaden till 962 kronor, att gälla från 1 januari 2020.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa timkostnaden till 962
kronor, att gälla från 1 januari 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019-0448-1

§ 143 Beslut om indexreglering av taxa för tillsyn enligt lag om
sprängämnesprekursorer
Sammanfattning av ärendet
I bestämmelserna för den av kommunfullmäktige antagna taxan för tillsyn
enligt lag om sprängämnesprekursorer stadgas att
samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår får besluta att ändra de i
taxan fasta avgifterna med den procentsats som motsvarar
konsumentprisindex.
Beräkningen visar att den ursprungliga kostnaden på 900 kronor (basmånad
oktober 2015) bör ökas med 62 kronor, till 962 kronor.
Kostnaden för 2019 är 947 kronor.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 113/2019 ”Beslut
om indexreglering av taxa för tillsyn enligt lag om
sprängämnesprekursorer”, 2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om indexreglering av taxa för tillsyn enligt lag
om sprängämnesprekursorer”, enhetschef Hållbar Utveckling Peter
Lann, 2019-11-20.
 Taxan för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer, antagen av KF
2015-12-14 § 232.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
fastställa timkostnaden till 962 kronor, att gälla från 1 januari 2020.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa timkostnaden till 962
kronor, att gälla från 1 januari 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019-0449-1

§ 144 Beslut om indexreglering av taxa för tillsyn enligt
strålskyddslagen
Sammanfattning av ärendet
I bestämmelserna för den av kommunfullmäktige antagna taxan för prövning
och tillsyn enligt strålskyddslagen stadgas att samhällsbyggnadsnämnden för
varje kalenderår får besluta att ändra de i taxan fasta avgifterna med den
procentsats som motsvarar konsumentprisindex.
Beräkningen visar att den ursprungliga timkostnaden på 900 kronor
(basmånad oktober 2015) bör ökas med 62 kronor, till 962 kronor.
Timkostnaden för 2019 är 947 kronor.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 114/2019 ”Beslut
om indexreglering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”,
2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om indexreglering av taxa för prövning och
tillsyn enligt strålskyddslagen”, enhetschef Hållbar Utveckling Peter
Lann, 2019-11-20.
 Taxan för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämndens besluta att
fastställa timkostnaden till 962 kronor, att gälla från 1 januari 2020.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämndens beslutar att fastställa timkostnaden till
962 kronor, att gälla från 1 januari 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/525

§ 145 Beslut om samråd för reviderad vindbruksplan
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av motion med begäran om att revidera vindbruksplanen har
kommunfullmäktige 2019-05-25 §37 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.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 115/2019 ”Beslut
om samråd för reviderad vindbruksplan”, 2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samråd för reviderad vindbruksplan”,
planarkitekt Madeleine Turén, 2019-11-20.
 Lista revideringar vindbruksplan, 2019-11-21.
 Reviderad vindbruksplan, 2019-11-21.
 Kommunfullmäktiges beslut § 37/2019 ”Beslut om att revidera
vindbruksplan”, 2019-03-25.
 Vindbruksplan, antagen 2010.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ställa
ut redovisade revideringar av vindbruksplanen för samråd.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa ut redovisade
revideringar av vindbruksplanen för samråd.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019-0445

§ 147 Beslut om strandskyddsdispens inför rasering och
uppbyggnad av kraftledning på fastigheterna
och
Sammanfattning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB ansöker om dispens för åtgärder som måste göras
på två ställen inom strandskyddat område i samband med byggnation av en
ny 130 kV-ledning mellan Falköping och Tidaholm och rasering av befintlig 40
kV-ledning.
På fastighet
ska fyra kraftledningsstolpar tas ner i samband med
rivning av den gamla 40 kV-ledningen. På fastighet
ska två
stolpar tas ner i samband med rivning av 40 kV-ledningen och ersättas med
en stolpe när 130 kV-ledningen byggs.
Till ansökan har bifogats översiktskarta, situationsplan samt detaljkarta över
de båda områdena.
Besök har gjorts på plats 2019-11-07. På
är det vid rivning av den
gamla ledningen som fyra kraftledningsstolpar ska plockas ner inom
strandskyddat område.
Den nya ledningen kommer gå helt utanför strandskyddet. Vattnet för vilket
strandskydd gäller är en grävd damm på ca 2,5 Ha. Ledningen som ska rivas
ner går igenom en fuktig strandskog och som närmast 75 meter från vattnet.
På
är det utmed bäcken Ösan som strandskyddet berörs. Här
korsar både den gamla och nya ledningen vattendraget. Stolparna som ska
tas ner står 5 respektive 90 meter från bäcken. Den nya stolpen ska placeras
70 meter från bäcken. Området utgörs av åker- och betesmark.
De aktuella projekten bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens
nyttjande av markområdena enligt allemansrätten då kraftledning med
tillhörande stolpar inte hävdar någon hemfridszon. De föreslagna åtgärderna
bedöms heller inte medföra några bestående skador för djur- och växtlivet
inom strandzonen.
Som särskilt skäl för dispens får enligt 7 kap 18 c § punkt 5 miljöbalken
beaktas om det område som dispensen avser behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området.
Att riva ner den gamla kraftledningen är en åtgärd som inte kan tillgodoses
utanför strandskyddat område då den står där den står. Även den nya
ledningen måste på något ställe korsa Ösan för att kunna ta sig till Tidaholm.
Särskilt skäl för strandskyddsdispens föreligger således.
Ordförandes sign
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Om dispens meddelas ska samhällsbyggnadsnämnden enligt 7 kap 18 f §
miljöbalken göra en tomtplatsbestämning. I detta fall föreslår förvaltningen att
endast den yta som stolpen med eventuella stagförankringar upptar på
marken får tas i anspråk som tomtplats.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 117/2019 ”Beslut
om strandskyddsdispens inför rasering och uppbyggnad av kraftledning på fastigheterna
och
”, 2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om strandskyddsdispens inför rasering och
uppbyggnad av kraftledning på fastigheterna
och
”, miljöinspektör Jan A Bjerenius, 2019-11-20.
 Bilaga 1 till ansökan, 2019-10-24.
 Bilaga 2 – översiktskarta, 2019-10-24.
 Bilaga 3 – situationsplan, 2019-10-24.
 Bilaga 4 – naturvärden, 2019-10-24.
 Ansökan om strandskyddsdispens, 2019-10-17.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta med stöd
av miljöbalken 7 kap 18 b § med hänvisning till 7 kap 18 c § punkt 5
samt 7 kap 18 f §:
o att Vattenfall Eldistribution AB beviljas dispens från
bestämmelserna om strandskydd för att, på fastigheterna
och
, rasera befintlig 40 kV-ledning och
avlägsna de kraftledningsstolpar som står inom strandskyddat
område,
o att dispens beviljas även för uppförande av en ny 130 kVledning och för uppsättning av en kraftledningsstolpe inom
strandskyddat område utmed Ösan på fastighet
,
o att endast den markyta inom strandskyddat område som
stolpen med eventuella stagförankringar upptar får tas i
anspråk som tomtplats.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av miljöbalken 7 kap
18 b § med hänvisning till 7 kap 18 c § punkt 5 samt 7 kap 18 f §:
o att Vattenfall Eldistribution AB beviljas dispens från
bestämmelserna om strandskydd för att, på fastigheterna
och
, rasera befintlig 40 kV-ledning och
avlägsna de kraftledningsstolpar som står inom strandskyddat
område,
o att dispens beviljas även för uppförande av en ny 130 kVledning och för uppsättning av en kraftledningsstolpe inom
strandskyddat område utmed Ösan på fastighet
,
o att endast den markyta inom strandskyddat område som
stolpen med eventuella stagförankringar upptar får tas i
anspråk som tomtplats.
Ordförandes sign
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Upplysningar
Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b § miljöbalken, inom tre veckor efter det
att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell
överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att
skickas i kopia till beslutande kommunal nämnd samt till sökanden. Beslutet
om överprövning kan inte överklagas.
Arbeten i vattenområden är anmälningspliktig vattenverksamhet. Anmälan
görs till Länsstyrelsen.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet
med 2 kap. lagen om kulturminnen m.m. omedelbart avbrytas och
Länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i
kulturminneslagen och den gäller alltid. Fornlämningar kan uppträda som
mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager m.m.
Enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör ett beslut om dispens att gälla, om
åtgärderna inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med
hänsyn till de omständigheter som då råder.
Detta beslut befriar inte sökanden från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt
eller annan lagstiftning.
Sändlista
Länsstyrelsen
Vattenfall Eldistribution AB
Pöyry Sweden AB
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2019-0297-1

§ 148 Beslut om antagande av riktlinje för kommunskyttar
Sammanfattning av ärendet
Ändring i reglemente för kommunala skyttar i Tidaholms kommun.
De föreslagna ändringarna utgörs av att ”miljö- och byggnadsnämnden” har
bytts ut till ”samhällsbyggnadsnämnden”, av att språket har moderniserats
samt av att de båda dokumenten ”Reglemente för kommunala skyttar i
Tidaholms kommun och ”Förtydligande till reglemente för kommunala skyttar i
Tidaholms kommun” har lagts samman i ett dokument.
Om förslaget antas av Samhällsbyggnadsnämnden kommer det nya
reglementet att skickas ut till berörda kommunskyttar när beslutet vunnit laga
kraft.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 118/2019 ”Beslut
om ändring av reglemente för kommunala skyttar”, 2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändring av reglemente för kommunala
skyttar”, livsmedelsinspektör Britt Svensson, 2019-11-20.
 Reglemente för kommunskyttar i Tidaholms kommun, 2019-10-20.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta
föreslagen ”Riktlinje för kommunskyttar i Tidaholms kommun”.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta föreslagen ”Riktlinje för
kommunskyttar i Tidaholms kommun”.
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MR 2019-0296

§ 149 Beslut om ändring av ersättning till kommunskyttar
Sammanfattning av ärendet
Ändringar av ersättning till kommunala skyttar.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 119/2019 ”Beslut
om ändring av ersättning till kommunala skyttar”, 2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändring av ersättning till kommunala
skyttar”, livsmedelsinspektör Britt Svensson, 2019-11-20.
 Författningssamling ”Ersättning till kommunala skyttar”, 2019-11-20.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ändra
ersättning till de kommunala skyttarna, i enlighet med det framlagda
förslaget, att gälla från 2020-01-01.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ändra ersättning till de
kommunala skyttarna, i enlighet med det framlagda förslaget, att gälla
från 2020-01-01.
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2019/80

§ 150 Beslut om fastighetsreglering för gatumark i Madängsholm
Sammanfattning av ärendet
Ägare till fastigheten
, bestående delvis av gatumark i
Madängsholm tätort, har inkommit med ett förslag om att genom
fastighetsreglering byta gatumarken på fastigheten mot skogsmark på
kommunens fastighet Madängsholm 10:1.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 124/2019 ”Beslut
om fastighetsreglering för gatumark i Madängsholm”, 2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om fastighetsreglering för gatumark i
Madängsholm”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2019-11-06.
 Reviderad karta över förslag till fastighetsregleringar Madängsholm,
2019-10-24.
 Förslag om fastighetsregleringar Madängsholm, 2019-10-17.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att genom fastighetsreglering överlåta del av
fastigheten Madängsholm 10:1 i utbyte mot del av
i
enlighet med förslag från ägaren till
, samt att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
fastighetsregleringen.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
genom fastighetsreglering överlåta del av fastigheten Madängsholm
10:1 i utbyte mot del av
i enlighet med förslag från
ägaren till
, samt att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att genomföra fastighetsregleringen.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/591

§ 151 Beslut om försäljning av fastigheten Kämpen 5
Sammanfattning av ärendet
Kämpen 5 är en fastighet som är planlagd för bostadsändamål i centrala
delarna av Tidaholm. Fastigheten har för mindre än 2 år sedan varit föremål
för en exploatering, där ett avtal upprättades och försäljning till Samkonsult
Affärsutveckling i Björkvik. Dock renderade det projektet inte i någon
byggnation och avtalet hävdes under 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen
gör bedömningen att det finns bättre förutsättningar idag att genomföra ett nytt
projekt.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 125/2019 ”Beslut
om försäljning av fastigheten Kämpen 5”, 2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Försäljning av Kämpen 5 - Lundvold och Karlsson
Projektering AB”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2019-10-23.
 Bilder WE Bygg - Kämpen 5, 2019-10-23.
 Ritningar 2, WE Bygg - Kämpen 5, 2019-10-23.
 Ritning 1, WE Bygg - Kämpen 5, 2019-10-23.
 Rumsbeskrivning WE Bygg - Kämpen 5, 2019-10-23.
 Köpeavtal - Kämpen 5, Samkonsult Affärsutveckling AB, 2018-09-17.
Förslag till beslut
 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att sälja fastigheten Kämpen 5 till Lundvold
och Karlsson Projektering AB, med villkor om att överlåtelse sker när
bygglov för byggnation av avsedda bostadsrätter beviljas.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
sälja fastigheten Kämpen 5 till Lundvold och Karlsson Projektering AB,
med villkor om att överlåtelse sker när bygglov för byggnation av
avsedda bostadsrätter beviljas.
Roger Lundvold (KD) anmäler jäv och deltar inte handläggningen av ärendet.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/702

§ 152 Beslut om yttrande angående förfrågan om förvärv av
fastighet Kämpen 5
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har lämnat begäran om yttrande angående förfrågan från
Tidaholms Bostads AB om förvärv av fastigheten Kämpen 5.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 126/2019 ”Beslut
om yttrande angående förfrågan om förvärv av fastighet Kämpen 5”,
2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående förfrågan om förvärv av
fastighet Kämpen 5”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2019-11-21.
 Begäran om yttrande angående förfrågan om förvärv av fastighet
Kämpen 5, 2019-09-03.
 Förfrågan från Tidaholms Bostads AB ”Förvärv av fastigheterna
Kämpen 5, Tidaholm”, 2019-05-27.
Förslag till beslut
 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att inte sälja fastigheten Kämpen 5 till
Tidaholm Bostads AB.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inte
sälja fastigheten Kämpen 5 till Tidaholm Bostads AB.
Roger Lundvold (KD) anmäler jäv och deltar inte handläggningen av ärendet.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/830

§ 153 Beslut om yttrande angående medborgarförslag att
Samrealskolan ska bli kommunhus med fullmäktigesal
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att Samrealskolan kan bli
kommunhus med fullmäktigesal, och nuvarande stadshus kan göras om till
vårdändamål. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden och social- och
omvårdnadsnämnden, med begäran om yttrande.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 127/2019 ”Beslut
om yttrande angående medborgarförslag att Samrealskolan ska bli
kommunhus med fullmäktigesal”, 2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående medborgarförslag om
att Samrealskolan ska bli kommunhus med fullmäktigesal”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2019-11-21.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 103/2019 ”Beslut om
remittering av medborgarförslag om att Samrealskolan ska bli
kommunhus med fullmäktigesal”, 2019-10-16.
 Medborgarförslag om att Samrealskolan ska bli kommunhus med
fullmäktigesal, 2019-06-17.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget om att
Samrealskolan ska bli kommunhus med fullmäktigesal.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
avslå medborgarförslaget om att Samrealskolan ska bli kommunhus
med fullmäktigesal.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/961

§ 155 Beslut om investeringsbehovsanalys för
samhällsbyggnadsnämnden år 2020-2030
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat ett förslag till investeringsbehovsanalys för
samhällsbyggnadsnämnden, för år 2020-2030.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om investeringsbehov 2020-2030”,
förvaltningsekonom Mats Olsson, 2019-12-04.
 Investeringsbehovsanalys SBN år 2020-2030, 2019-12-04.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna upprättad investeringsbehovsanalys för
samhällsbyggnadsnämnden år 2020-2030, samt överlämna
densamma till budgetberedningen.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad
investeringsbehovsanalys för samhällsbyggnadsnämnden år
2020-2030, samt överlämna densamma till budgetberedningen.
Sändlista
Budgetberedningen
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2019/856

§ 156 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden november år 2019
Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport för november 2019, avseende uppföljning av
samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos 2019, har upprättats.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport - november 2019”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2019-12-04.
 Helårsprognos – november 2019 Samhällsbyggnadsnämnden,
2019-12-05.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna upprättad månadsrapport för november 2019, samt
översända densamma till kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad
månadsrapport för november 2019, samt översända densamma till
kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/920

§ 157 Beslut om ny delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på ny
delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 128/2019 ”Beslut
om ny delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden”,
2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ny delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2019-11-20.
 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, 2019-11-20.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta
föreslagen reviderad delegationsordning.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta föreslagen reviderad
delegationsordning.
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2019/675

§ 158 Beslut om prissättning av arrenden och jakträtter
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en prislista för arrenden och
jakträtter, av vilka samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för åt Tidaholm
kommun. Prislistan föreslås antas av kommunfullmäktige.
Efter beslut om återremiss från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har
förvaltningen reviderat det tidigare förslaget.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 129/2019 ”Beslut
om prissättning av arrenden och nyttjanderätter”, 2019-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Prissättning av arrenden och jakträtter”,
nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2019-11-16.
 Prissättning av arrenden och jakträtter, reviderad, 2019-11-20.
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 102/2019 ”Beslut
om prissättning av arrenden och jakträtter”, 2019-10-31.
 Statistiskt meddelande från Jordbruksverket ”Arrendepriser på
jordbruksmark 2018, JO 39 SM 1901”, 2019-08-28.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta ”Prissättning av arrenden och
jakträtter”.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta ”Prissättning av arrenden och jakträtter”.
Sändlista
Kommunfullmäktige
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§ 159 Information från förvaltningen 2019
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande:
o Avslutad rekrytering för driftledare för gata och park
o Tennisklubbens planer på utbyggnad av tennishall för padel
o Blandade ärenden hos förvaltningen
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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2019/977

§ 160 Beslut om upprättande samt samråd för detaljplan för del av
Marbotorp 3:1 m.fl.
Sammanfattning av ärendet
Ett behov av mark för nyetablering av industriverksamhet uppkom under 2019,
i anslutning till industriområdena Marbodal och Hägnelund. Med anledning av
detta har samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag till detaljplan, där
en nybyggnation av industriverksamhet möjliggörs i anslutning till befintliga
industriområden samt med sammanlänkande kommunikationer mot Tidaholms
tätort.
Detaljplanen följer intentionerna i gällande Översiktsplan 1990 som
utbyggnadsområde för industri, samt intentionerna i kommande översiktsplan
ÖP2030 som utvecklingsområde för industri och verksamheter. Detaljplanen
bedöms enligt inte medföra betydande miljöpåverkan, enligt den utredning om
miljöpåverkan som kommunen tagit fram. Detaljplanen upprättas därmed med
standardförfarande enligt (PBL 2010:900).
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Samråd - detaljplan för del av Marbotorp 3:1 m.fl. Utökning av Marbodals industriområde”, planarkitekt Marie Bengtzon,
2019-12-10.
 Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling, december
2019, 2019-12-12.
 Plankarta, samrådshandling, december 2019, 2019-12-12.
 Illustrationsplan, december 2019, 2019-12-12.
 Undersökning om miljöpåverkan (inkl. checklista), 2019-12-02.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del
Marbotorp 3:1,
o förslag till detaljplan inte kommer att medföra betydande
miljöpåverkan,
o godkänna upprättade planhandlingar för del av Marbotorp 3:1
m.fl., samt ge förvaltningen i uppdrag att ställa ut detaljplanen
för samråd.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del
Marbotorp 3:1,
o förslag till detaljplan inte kommer att medföra betydande
miljöpåverkan,
o godkänna upprättade planhandlingar för del av Marbotorp 3:1
m.fl., samt ge förvaltningen i uppdrag att ställa ut detaljplanen
för samråd.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

