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§ 135 Rapporter 2021-10-21
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 2021-09-20 – 2021-10-14.
SBN 2020/606
SBN 2021/532

Länsstyrelsen – Beslut om avslag av överklagande av
beslut om rivningslov på fastigheten
i
Tidaholms kommun
Kommunfullmäktige – Beslut om strategisk plan och
budget för år 2022-2024

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
inkomna rapporter till handlingarna.
Beslutsunderlag
✓ Rapportlista, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-10-14.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 136 Anmälan av delegationsbeslut till
samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-21
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-09-23.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
Beslutsunderlag
✓ Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2021-10-14.
✓ Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och
livsmedelsinspektör, 2021-10-14.
✓ Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2021-09-15.
✓ Delegationsbeslut fattade av enhetschef – VA/Avfall, 2021-09-15.
✓ Delegationsbeslut fattade av enhetschef – Service, 2021-09-15.
✓ Delegationsbeslut fattade av utvecklingsledare, 2021-09-15.
✓ Delegationsbeslut fattade av administratör, 2021-09-15.
✓ Delegationsbeslut fattade av driftledare – Service, 2021-09-15.
✓ Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2021-09-15.
✓ Delegationsbeslut fattade av administratör, näringslivsenheten,
2021-09-15.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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BYGG.2021.330

§ 137 Beslut om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus
på fastigheten
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen,
o avgiften för förhandsbeskedet fastställs till 5 328 kr.
Sammanfattning av ärendet
En ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på del av
fastigheten
i Tidaholms kommun har inkommit till
samhällsbyggnadsnämnden.
Avsikten är att förvärva del av
för att bilda en ny fastighet. Den
nya tilltänkta fastigheten blir ca 900 kvm. Enligt sökt förhandsbesked vill man
bygga ett enplanshus om ca 200 kvm byggyta.
Den nya tilltänkta fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.
Enligt plan och bygglagen, PBL 2 kap. 2 § ska mark- och vattenområden
användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en
god hushållning.
Fastigheten ligger i tätortens utkant men tilltänkt byggnad bedöms vara en
naturlig förtätning av samhället.
Fastigheten innefattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelse.
Enligt fastställd översiktsplan berörs inte av fastigheten några riksintressen.
Inga fornlämningar finns enligt Fornsök (Riksantikvarieämbetets söktjänst för
Fornlämningar).
Fastigheten omfattas av strandskydd. Ärendet om strandskydd har varit uppe i
samhällsbyggnadsnämnden under våren 2021. Strandskyddsdispens
beviljades med anledningen av att mellan tilltänkt fastighet och ån Tidan finns
både en lokalgata och annan bebyggelse.
Berörda sakägare har givits möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga negativa
synpunkter har inkommit.
Remiss har skickats till enheten Gata/Park samt till VA-enheten.
Gata/Park har inget att invända mot den tillkomna fastigheten.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Enligt VA-enheten finns en gammal kulvert under Fröjeredsvägen som
betjänar hela området upp mot Noltorpet. Från kulverten går det i ett öppet
dike mellan fastigheterna
och
för att sedan kulverteras till
Alviksvägen. VA- enheten kommer att få möjlighet att utreda vart kulverten
går, om den berör nybyggnaden kommer fastighetsägaren får bekosta flytten.
Föreslagna åtgärder bedöms uppfylla tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap.
PBL och att förhandsbesked kan beviljas.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen,
o avgiften för förhandsbeskedet fastställs till 5 328 kr.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 88/2021 ”Beslut
om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på fastigheten
”, 2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus”, bygglovshandläggare Karolina Hellqvist, 2021-10-01.
✓ Debiteringsunderlag, 2021-10-01.
✓ Ansökan om förhandsbesked, inkommen 2021-06-30.
✓ Fasadritningar, inkomna 2021-06-30.
✓ Situationsplan, inkommen 2021-06-30.
✓ Fotoillustration, inkommen 2021-06-30.
Upplysningar
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får
påbörjas.
Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit
laga kraft.
Avgiften för förhandsbeskedet är 5 328 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-06-30 och beslut fattades
2021-08-26, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har
hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8a § plan- och
bygglagen (2010:900).
Hur avgiften är fastställd framgår av bilaga. Avgiften faktureras separat.
Hur du överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut
Om du vill överklaga detta beslut ska du ställa ditt överklagande till
Länsstyrelsen, men skicka det till:
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
522 83 Tidaholm
Samhällsbyggnadsnämnden måste få ditt överklagande inom tre (3) veckor
från den dag du fick del av beslutet för att ditt överklagande ska kunna prövas.
Om ditt överklagande inkommit i tid till samhällsbyggnadsnämnden skickas
det vidare till Länsstyrelsen.
Tala i ditt överklagande om vilket beslut du vill överklaga, beslutets
ärendenummer samt datum för beslutet. Tala också om vilken ändring du vill
ha i beslutet, och skäl för ändring av beslutet. Om du har några handlingar
som du vill använda som grund för ändring av beslutet ska dessa skickas in
tillsammans med ditt överklagande.
Uppge ditt namn, personnummer alternativt organisationsnummer, postadress
(hem och arbete), e-postadress och telefonnummer (hem, mobil och arbete).
Om du anlitar ett ombud eller har en ställföreträdare ska dennes namn,
postadress, e-postadress och telefonnummer (mobil och arbete) anges.
Ytterligare upplysningar kring överklagande lämnas av
samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 0502-60 60 00.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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BYGG.2021.359

§ 138 Beslut om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus
på fastigheten
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen,
o avgiften för förhandsbeskedet fastställs till 6 084 kr.
Sammanfattning av ärendet
En ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på
fastigheten
i Tidaholms kommun har inkommit till
samhällsbyggnadsnämnden.
Enligt sökt förhandsbesked önskas byggas ett tvåplanshus om ca 150 kvm
byggyta.
Fastigheten består i dag av två välvårdade större komplementbyggnader. Ett
bostadshus bör kunna passa in i gårdsbilden samt omgivande bebyggelse.
Fastigheten innefattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelse.
Enligt fastställd översiktsplan berörs inte av fastigheten några riksintressen.
Inga fornlämningar finns enligt Fornsök (Riksantikvarieämbetets söktjänst för
Fornlämningar).
Området Ingemarstorps by finns upptagen i Kulturmiljöprogrammet för
Tidaholms kommun. Där tas upp att karaktären på området är välbevarat från
1800-talet. Kännetecknen är att ekonomibyggnader ligger utmed bygatan
medan bostadshusen ligger en bit in på fastigheten.
Berörda sakägare har givits möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga negativa
synpunkter har inkommit om själva placeringen av byggnaden. Däremot har
grannar meddelat muntligt att gemensamma ledningar för VA inte är
dimensionerade för ytterligare en fastighet. Yttrandetiden går ut 11 oktober
2021. Möjligheter finns att gräva för eget avlopp och vatten.
Remiss har skickats till VA-enheten, vilka inte har något att invända att det
byggs ett bostadshus på fastigheten.
Föreslagna åtgärder bedöms uppfylla tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap.
PBL och att förhandsbesked kan beviljas.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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o
o

som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, meddelas att den föreslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen,
avgiften för förhandsbeskedet fastställs till 6 084 kr.

Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 89/2021 ”Beslut
om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på fastigheten
”, 2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus”, bygglovshandläggare Karolina Hellqvist, 2021-10-01.
✓ Debiteringsunderlag, 2021-10-01.
✓ Fastighetskarta, 2021-09-22.
✓ Ansökan, inkommen 2021-09-16.
✓ Situationsplan, inkommen 2021-09-16.
✓ Fotoillustration, inkommen 2021-09-16.
Upplysningar
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får
påbörjas.
Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov
för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit
laga kraft.
Avgiften för förhandsbeskedet är 6 084 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-10-21 och beslut fattades
2021-08-26, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har
hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8a § plan- och
bygglagen (2010:900).
Hur avgiften är fastställd framgår av bilaga. Avgiften faktureras separat.
Hur du överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut
Om du vill överklaga detta beslut ska du ställa ditt överklagande till
Länsstyrelsen, men skicka det till:
Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
522 83 Tidaholm
Samhällsbyggnadsnämnden måste få ditt överklagande inom tre (3) veckor
från den dag du fick del av beslutet för att ditt överklagande ska kunna prövas.
Om ditt överklagande inkommit i tid till samhällsbyggnadsnämnden skickas
det vidare till Länsstyrelsen.
Tala i ditt överklagande om vilket beslut du vill överklaga, beslutets
ärendenummer samt datum för beslutet. Tala också om vilken ändring du vill
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

10

Utdragsbestyrkande

3/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-21

Samhällsbyggnadsnämnd

ha i beslutet, och skäl för ändring av beslutet. Om du har några handlingar
som du vill använda som grund för ändring av beslutet ska dessa skickas in
tillsammans med ditt överklagande.
Uppge ditt namn, personnummer alternativt organisationsnummer, postadress
(hem och arbete), e-postadress och telefonnummer (hem, mobil och arbete).
Om du anlitar ett ombud eller har en ställföreträdare ska dennes namn,
postadress, e-postadress och telefonnummer (mobil och arbete) anges.
Ytterligare upplysningar kring överklagande lämnas av
samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 0502-60 60 00.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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BYGG.2021.342

§ 139 Beslut om bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o bygglov ges med stöd av 9 kap. 30§ plan- och bygglagen
(2010:900),PBL,
o avgiften för bygglovet fastställs till 6 884 kr.
Sammanfattning av ärendet
En ansökan har inkommit gällande tillbyggnad av garage på fastigheten
i Tidaholms kommun.
Enligt sökt bygglov önskas tillbyggnad av garage med 42 kvm, där hela
tillbyggnaden kommer att placeras på prickad mark.
Enligt gällande detaljplan S15 ska minst 2/3 lämnas obebyggda i detta fall
innebär det att 194 kvm blir bebyggd medan bestämmelserna medger en
byggrätt på totalt 310 kvm.
Detaljplanen är från 1945 det en av våra äldsta planer, större delen av
fastigheten består av prickad mark.
Enligt 8 kap 1§ ska en byggnad ha en god form-, färg- och materialverkan.
Det planerade tillbyggnaden av garaget bedöms i sig ha de kvalitéerna. I
prövningen ska även storlek och proportioner till intilliggande byggnader
bedömas. Garagets tillbyggnad kommer att ligga 3 meter förskjutet bakåt, den
kommer ej bli högre än befintligt garagebyggnad.
Berörda sakägare har hörts men inga synpunkter har inkommit.
Ansökan om bygglov avviker från detaljplanen genom att tillbyggnaden av
garaget helt kommer att placeras på prickad mark. Avvikelsen bedöms liten
och är förenlig med detaljplanens syfte.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o bygglov ges med stöd av 9 kap. 30§ plan- och bygglagen
(2010:900),PBL,
o avgiften för bygglovet fastställs till 6 884 kr.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 90/2021 ”Beslut
om bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten
”,
2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage”,
bygglovshandläggare Karolina Hellqvist, 2021-10-01.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nybyggnadskarta, 2021-09-30.
Debiteringsunderlag, 2021-09-30.
Ansökan om bygglov, inkommen 2021-08-17.
Fasadritningar, inkomna 2021-08-17.
Planritning, inkommen 2021-08-17.
Situationsplan, inkommen 2021-08-17.

Upplysningar
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap.
43 § PBL.
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3§ PBL.
Då byggnadsverket färdigställts skall detta meddelas
Samhällsbyggnadsnämnden. Innan byggnaden får tas i bruk måste signerad
kontrollplan ha lämnats in till Samhällsbyggnadsnämnden för utfärdande av
slutbesked.
Avgiften för bygglovet är 6 884 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-08-17 och beslut fattades
2021-10-21, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har
hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8a § plan- och
bygglagen (2010:900).
Hur avgiften är fastställd framgår av bilaga. Avgiften faktureras separat.
Hur du överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut
Om du vill överklaga detta beslut ska du ställa ditt överklagande till
Länsstyrelsen, men skicka det till:
Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
522 83 Tidaholm
Samhällsbyggnadsnämnden måste få ditt överklagande inom tre (3) veckor
från den dag du fick del av beslutet för att ditt överklagande ska kunna prövas.
Om ditt överklagande inkommit i tid till samhällsbyggnadsnämnden skickas
det vidare till Länsstyrelsen.
Tala i ditt överklagande om vilket beslut du vill överklaga, beslutets
ärendenummer samt datum för beslutet. Tala också om vilken ändring du vill
ha i beslutet, och skäl för ändring av beslutet. Om du har några handlingar
som du vill använda som grund för ändring av beslutet ska dessa skickas in
tillsammans med ditt överklagande.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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Uppge ditt namn, personnummer alternativt organisationsnummer, postadress
(hem och arbete), e-postadress och telefonnummer (hem, mobil och arbete).
Om du anlitar ett ombud eller har en ställföreträdare ska dennes namn,
postadress, e-postadress och telefonnummer (mobil och arbete) anges.
Ytterligare upplysningar kring överklagande lämnas av
samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 0502-60 60 00
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2021/471

§ 140 Beslut om revidering av taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att anta förslag till reviderad taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, att gälla från och med 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 34 § får kommunen meddela
föreskrift om VA-taxa. Avgiftsuttaget ska täcka nödvändiga kostnader för att
ordna och driva VA-anläggningen (självkostnadsprincipen) samt uppfylla
lagens krav på rättvis och skälig fördelning. Brukningsavgifterna behöver
höjas för att täcka verksamhetens intäktsbehov. För anläggningsavgifterna är
det nödvändigt att inleda anpassningsåtgärder då kostnadstäckning inte
uppnås för nybyggnadsområden.
Samhällsbyggnadsnämndens enhet VA/Avfall har tagit fram ett förslag till
reviderad VA-taxa. Ändringar är markerade i taxedokumentet som föreslås
gälla från 1 januari 2022. Rött anger gällande text som föreslås tas
bort/ersättas, grönt anger förslag till ny text, och svart föreslås oförändrade.
Förslag på reviderad VA-taxa är framtagen för att möta framtidens utmaningar
och undvika en chockhöjning i ett senare skede. Målet är att brukningsavgifter
respektive anläggningsavgifter ska motsvara det intäktsbehov som finns för att
ordna och driva kommunens allmänna VA-anläggningar.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderad taxa för
allmänna vatten- och avloppsanläggningar, att gälla från och med
2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 91/2021 ”Beslut
om revidering av taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar”,
2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till reviderad VA-taxa”, enhetschef VA/Avfall,
Karin Steen, 2021-09-22.
✓ Förslag till reviderad Taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar, 2021-09-22.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign
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2020/124

§ 141 Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter för Tidaholms
kommun
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o godkänna upprättat förslag till nya avfallsföreskrifter,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande
renhållningsordning från och med 2022-01-01, och besluta att
anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för
avfallshanteringen. Den ska ge kommuninvånarna och verksamheterna i
kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering samtidigt som
kommunen uppfyller aktuell lagstiftning, nationella mål och bidrar till
avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Den ska även bidra till att
minska avfallets mängd och farlighet och styra mot ökad återvinning.
Kommunens renhållningsordning ska bestå av två delar; avfallsplan och
avfallsföreskrifter. Dessa ska ses över och uppdateras vid behov. Första
steget är nya avfallsföreskrifter, steg två är en revidering av avfallsplanen.
Enligt miljöbalken ska avfallsföreskrifterna antas av kommunfullmäktige innan
de kan ersätta de nu gällande lokala föreskrifterna (benämnda
renhållningsordning).
I avfallsföreskrifterna har kommunen bemyndigande att föreskriva om hur
utrymmen, behållare och andra anordningar för praktisk hantering av avfall
ska vara beskaffade och skötas, vilka fraktioner som är avfall under
kommunalt ansvar, anvisningar för hur dessa ska vara sorterade, vilket
tömningsintervall som gäller samt hur och var avfallet ska överlämnas till
kommunen.
Enligt tidigare kommunala beslut och nationella lagkrav ska Tidaholm införa
separat matavfallsinsamling. Detta finns inte reglerat i nuvarande föreskrifter
(benämnda renhållningsordning). Tidaholms renhållningsordning är framtagen
2010 och reviderades senast 2013-03-25, och bedöms vara i behov av total
förnyelse.
Enligt miljöbalken 15 kap 42 § ska avfallsföreskrifter samrådas i minst fyra
veckor innan antagande av kommunfullmäktige, vilket gjordes under våren
2020 genom information på kommunens webbplats, utställning och genom
utskick till berörda myndigheter och fastighetsinnehavare som kan ha ett
väsentligt intresse. Synpunkter som inkom under samrådstiden åtgärdades
och redovisas i samrådsredogörelsen.
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På samhällsbyggnadsnämndens förslag återremitterades avfallsföreskrifterna
av kommunstyrelsens arbetsutskott under hösten 2020 för vidare utredning
och förvaltningens enhet VA/Avfall fick i uppdrag att fortsätta utreda separat
matavfallsinsamling, justera förslag till avfallsföreskrifter och ta fram förslag på
ny avfallstaxa enligt de nya direktiven från regeringen.
Enhet VA/Avfalls fortsatta utredning samt test av olika behållare under 2021
har resulterat i ytterligare revideringar av föreskrifterna som nu föreslås med
anledning av ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken, den nya
avfallsförordningen samt överförandet av insamling och materialåtervinning av
returpapper (t ex tidningar, reklamblad och andra trycksaker) till kommunalt
ansvar.
De ändringar som gjorts sedan de ursprungliga förslaget 2020 är av en sådan
begränsad omfattning att de inte behöver ställas ut igen för ett nytt samråd,
enligt 15 kap 44 § miljöbalken.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o godkänna upprättat förslag till nya avfallsföreskrifter,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande
renhållningsordning från och med 2022-01-01, och besluta att
anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 92/2021 ”Beslut
om antagande av nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”,
2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till nya Avfallsföreskrifter”, enhetschef
VA/Avfall Karin Steen, 2021-09-27.
✓ Förslag till nya Avfallsföreskrifter, 2021-09-27.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §148/2020 ”Beslut nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-12-16.
✓ Samhällsbyggnadsnämnden beslut § 134/2020 ”Beslut om uppdrag
kring vidare utredning och framtagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun”, 2020-10-29.
✓ 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”, senast
reviderade 2013-03-25.
Sändlista
Kommunfullmäktige
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2020/262

§ 142 Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o godkänna upprättat förslag till ny taxa för avfallshantering,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa
för renhållning från och med 2022-01-01, och besluta att anta
ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
I samband med framtagande av nya avfallsföreskrifter, kommande införande
av separat insamling av matavfall och nytt ansvar för insamling av returpapper
har ett förslag till ny avfallstaxa tagits fram. Beräkningar är gjorda efter en
antagen anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang som kommunen
kommer att erbjuda.
Avfallshantering inom det kommunala ansvaret i Tidaholms kommun är en
taxefinansierad verksamhet. Kostnaderna för abonnemangen ska spegla de
verkliga kostnaderna i grundavgift respektive tömningsavgift. Avgiftsnivåerna
ska beräknas enligt självkostnadsprincip (kommunallagen 2 kap. 6 §).
Konstruktion av avfallstaxa ska bygga på likställighetsprincip (kommunallagen
2 kap. 3 §). Taxan får vara miljöstyrande och motivera till att hantera avfall på
rätt sätt för att uppnå en mer miljöanpassad avfallshantering som bidrar till att
uppfylla lokala och nationella miljömål (miljöbalken 27 kap. 4-6 §§).
Föreslagen avfallstaxa är konstruerad för att uppfylla gällande lagstiftning och
stimulera invånarna till att nå lokala och nationella miljömål.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-27 samt 2020-08-19, som
avsåg återremittering för att ”samhällsbyggnadsnämnden ska omarbeta taxan
för att tillgodose kommunstyrelsens beslut § 152/2017 alternativt redogöra för
varför detta inte görs”, anses av nämnden vara besvarade genom den
redogörelse som samhällsbyggnadsnämnden beslutade lämna till
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-18.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-29 att uppdra förvaltningens
enhet VA/Avfall att fortsätta utreda separat matavfallsinsamling, justera förslag
till avfallsföreskrifter och ta fram ett förslag på ny avfallstaxa enligt de nya
direktiven från regeringen, vilket har resulterat i nu föreslagen taxa.
Nämnden anser att den nu förslagna avfallstaxan följer kommunstyrelsens
beslut § 152/2017, och om så bedöms inte vara fallet, redovisas varför detta
inte görs i samhällsbyggnadsnämndens redogörelse till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-06-18.
Ordförandes sign
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Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o godkänna upprättat förslag till ny taxa för avfallshantering,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva gällande taxa
för renhållning från och med 2022-01-01, och besluta att anta
ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att träda i
kraft 2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 93/2021 ”Beslut
om antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt
ansvar”, enhetschef VA/Avfall Karin Steen, 2021-09-30.
✓ Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar, 2021-09-30.
✓ Kopia av AÖS förslag Avfallstaxa 2022, 2021-09-30.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 148/2020, ”Beslut nya
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-12-16.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134/2020, ”Beslut om uppdrag
kring vidare utredning och framtagande av taxa för avfallshantering i
Tidaholms kommun, 2020-10-29.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 75/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-08-19.
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 83/2020 ”Beslut om antagande
av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-06-18.
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 204/2020, ”Beslut om
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,
2020-05-27.
✓ Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29.
Sändlista
Kommunfullmäktige
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2021/383

§ 143 Beslut om samråd av detaljplan för
Innerstaden 2:1

samt del av

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o genomförande av detaljplan för
samt del av
Innerstaden 2:1, "Lidéns Blomsterhandel" inte kommer att
medföra betydande miljöpåverkan,
o ställa sig positiv till förslag till detaljplan för
samt del
av Innerstaden 2:1, "Lidéns Blomsterhandel" och ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
samråd.
Sammanfattning av ärendet
Lidéns Blomsterhandel AB fick 2021-08-25 positivt beslut om köp av mark för
att utvidga sin verksamhet i direkt anslutning till Kämpen 4. För att möjliggöra
detta måste gällande detaljplaner ändras. Detaljplanen innebär till största
delen att mark som idag utgörs av allmän platsmark - Park, regleras över till
kvartersmark – Handelsträdgård, Detaljhandel och till viss del Restaurang och
Café.
Detaljplanen genomförs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 med
antagande i samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen strider inte mot
intentionerna i kommande översiktsplan ÖP2030 och antas inte medföra
betydande miljöpåverkan.
Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av befintlig verksamhet och
fastighet genom ändrad markanvändning från allmänt ändamål: plantering och
parkmark, till område för kvartersmark: odling - handelsträdgård (L1) med
komplement handel (H), restaurang och café (C).
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o genomförande av Detaljplan för
samt del av
Innerstaden 2:1, "Lidéns Blomsterhandel" inte kommer att
medföra betydande miljöpåverkan,
o ställa sig positiv till förslag till detaljplan för
samt del
av Innerstaden 2:1, "Lidéns Blomsterhandel" och ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra
samråd.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Samråd - Detaljplan för
samt del av
Innerstaden 2:1, "Lidéns Blomsterhandel”, planarkitekt Marie
Bengtzon, 2021-09-29.
✓ Planbeskrivning ”Lidéns Blomsterhandel” - samråd, 2021-10-19.
✓ Plankarta ”Lidéns Blomsterhandel” - samråd, 2021-10-14.
Ordförandes sign
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✓ Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan - Lidéns,
2021-06-30.
Sändlista
Lidéns Blomsterhandel AB
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2021/492

§ 144 Beslut om yttrande angående förfrågan om förvärv av mark i
anslutning till fastighet
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
sälja del av fastigheten Älvstorp 1:58 enligt inkommen förfrågan till
ägaren av
för ett pris om 49 295 kr.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit emot en förfrågan om förvärv av mark i anslutning
till fastighet
, avseende del av Älvstorp 1:58.
Kommunstyrelsen vill att samhällsbyggnadsnämnden ska yttra sig angående
inkommen förfrågan om markköp. Därefter kommer beslut fattas i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare i år fattat beslut om markköp i
närområdet till fastighetsägaren i det aktuella ärendet. Inkommen förfrågan är
jämförbar med tidigare ärende om förfrågan om markköp i Ekedalen.
Likheterna ligger i att fastighetsägarna önskar köpa mark i anslutning till sin
fastighet, att marken som önskas köpas till ej är planlagd mark samt att om
försäljning och fastighetsreglering sker enligt förfrågan har kommunen
fortfarande möjlighet att fortskrida i planerna på nya tomter i området.
En bedömning enligt gällande prislista anger att marken bör klassas som
”Komplementmark i anslutning till befintlig tomt” med ett pris om 50 kr/m2.
Förfrågan enligt kartbilaga omfattar totalt 985,9 m2. Kostnaden blir därmed
49 295 kr. Köparen står för samtliga förrättningskostnader.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att sälja del av fastigheten Älvstorp 1:58
enligt inkommen förfrågan till ägaren av
för ett pris om
49 295 kr.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 94/2021 ”Beslut
om yttrande angående förfrågan om förvärv av mark i anslutning till
fastighet
”, 2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ” Yttrande angående förfrågan om förvärv av mark i
anslutning till fastighet
”, planarkitekt Madeleine Turén
Liljedahl, 2021-09-30.
✓ Karta Älvstorp 1:58, 2021-10-04.
✓ Kommunstyrelsens begäran om yttrande angående förfrågan om
förvärv av mark i anslutning till fastighet
, 2021-09-15.
✓ Förfrågan om köp av mark i anslutning till fastighet
,
2021-09-13.
Ordförandes sign
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✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 7/2021 ”Beslut om förfrågan
om köp av mark –
”, 2021-02-17.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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MIL.2010.418

§ 145 Beslut om möjlighet att begära omprövning av tillstånd att
uppföra vindkraftspark vid Velinga i Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till
förvaltningen för att utreda nya fakta gällande buller, lågfrekvent ljud
och vibrationer samt hälsopåverkan på människor, djur och natur.
Sammanfattning av ärendet
På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-08-26 beslutade
nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att begära
omprövning av tillstånd att uppföra vindkraftspark vid Velinga kommun.
I miljöbalkens 24 kapitel beskrivs när ett tillstånd kan omprövas eller
återkallas. Av 24 kap 11§ framgår att en kommun kan ansöka om prövning i
den utsträckning kommunen har övertagit tillsynen med stöd av 26 kap. § 3
fjärde stycket. Tidaholms kommun har inte övertagit tillsynen. Om
samhällsbyggnadsnämnden begär att tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen) ska
utreda om de ska ansöka om prövning behöver det motiveras på vilka grunder
man begär en omprövning.
Förvaltningen har i upprättad tjänsteskrivelsen utrett frågan med fokus på
vindkraftens påverkan av mikroplast, vilken är en av de grunder som har lyfts
av närboende till den planerade vindkraftsparken.
Förslag till beslut
- Mathias Lundgren (L) föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda nya fakta gällande
buller, lågfrekvent ljud och vibrationer samt hälsopåverkan på
människor, djur och natur.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 95/2021 ”Beslut
om möjlighet att begära omprövning av tillstånd att uppföra
vindkraftspark vid Velinga i Tidaholms kommun”, 2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om möjlighet att begära omprövning av
tillstånd att uppföra vindkraftspark vid Velinga i Tidaholms kommun”,
enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2021-09-29.
✓ Mail från Vattenfall, 2021-09-17.
✓ Informationsunderlag till Tidaholms kommun, 2021-09-07.
✓ Naturvårdsverket – Rapport 6772, Mikroplaster ”Redovisning av
regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för
minskade utsläpp i Sverige”, 2017-06-09.
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MIL.2021.343

§ 146 Beslut om revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
revidera taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken.
Sammanfattning av ärendet
För myndighetsutövning enligt miljöbalken använder sig
samhällsbyggnadsnämnden av en taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.
Nuvarande taxa antogs 2020-12-21 av kommunfullmäktige.
Taxan är i behov av att revideras. Revideringen avser att anpassa den efter
lagändringar kring anmälan enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd och förtydliga avgiftsuttag vid handläggning av
miljösanktionsavgift och vid upprättande av anmälan till polismyndigheten eller
åklagarmyndigheten.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalken.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 96/2021 ”Beslut
om revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”,
2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken”, enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2021-09-30.
✓ Reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, 2021-09-30.
Sändlista
Kommunfullmäktige
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2019/12

§ 147 Information från förvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande:
o Budget investeringar 2022
o Budget drift 2022
o Personalförändringar
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
-
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2020/764

§ 148 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 informerar om status kring kommunens
fastigheter som ej fullt nyttjas i kommunal verksamhet.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
-
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§ 149 Information om samhällsbyggnadsnämndens
dataskyddsarbete under år 2021
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Information till nämnden som personuppgiftsansvarig om förvaltningens arbete
med att efterfölja dataskyddsförordningen (GDPR) och informera om
relaterade händelser.
Sammanfattning av vad som gjorts under perioden november 2020 till och
med oktober 2021, för att implementera och efterleva dataskyddsförordningen,
har sammanställts i upprättad tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Dataskyddsarbete november 2020 - oktober 2021”,
administratör Marit Elmhagen, 2021-10-11.
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§ 150 Beslut om uppföljning av intern kontrollplan för
samhällsbyggnadsnämnden 2020/2021
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för 2020/2021,
o godkänna uppföljningen av samhällsbyggnadsnämndens
arbete med intern kontroll för 2020/2021.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en uppföljning av intern
kontrollplan för 2020/2021.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för 2020/2021,
o godkänna uppföljningen av samhällsbyggnadsnämndens
arbete med intern kontroll för 2020/2021.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 99/2021 ”Beslut
om uppföljning av intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden
2020/2021”, 2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av intern kontrollplan
Samhällsbyggnadsnämnd 2020/2021”, samhällsbyggnadschef Johan
Elgh, 2021-09-30.
✓ Intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2021/2022,
2021-09-30.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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§ 151 Beslut om antagande av intern kontrollplan för
samhällsbyggnadsnämnden 2021/2022
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag på
intern kontrollplan för år 2021/2022.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat intern kontrollplan för år
2021/2022. Förvaltningen har i sitt framtagande genomfört tidsanalyser vilka
ligger till grund för den föreslagna planen för intern kontroll.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta
upprättat förslag på intern kontrollplan för år 2021/2022.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 100/2021 ”Beslut
om antagande av intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden
2021/2022”, 2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Intern kontrollplan Samhällsbyggnadsnämnden år
2021/2022”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-09-08.
✓ Intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden år 2021/2022,
2021-09-30.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2020/240

§ 152 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende september månad år 2021
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende september år 2021.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna densamma till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ” Beslut om uppföljning av helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende september månad år 2021”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-10-14.
✓ Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende september
månad år 2021, 2021-10-14.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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§ 153 Beslut om revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
revidera taxa för upplåtelse av offentlig plats, att gälla från och med
2022-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag på reviderad taxa för
upplåtelse av offentlig plats.
Avgiftsstrukturen i gällande taxa har omarbetats i grunden i syfte att uppnå en
mer lättförståelig och mindre komplicerad taxa både för sökande och för
kommunen vid dess tillämpning.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera taxa för upplåtelse av offentlig
plats, att gälla från och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 101/2021 ”Beslut
om revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats”, 2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats”,
nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-09-08.
✓ Förslag på reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats, 2021-09-29.
✓ Gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats, 2018-01-29.
Sändlista
Kommunfullmäktige
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2020/235

§ 154 Beslut om antagande av riktlinje för offentlig plats
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o upphäva riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats – affischering
och trottoarpratare, antagna 2015-04-23,
o anta nya riktlinjer för offentlig plats enligt upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en ny riktlinje för
offentlig plats, vilken avser att ge generella riktlinjer när Tidaholms kommun
yttrar sig i tillståndsansökningar om begagnande av offentlig plats.
Som en del av antagandet av dessa nya riktlinjer upphävs befintliga riktlinjer
för upplåtelse av offentlig plats – affischering och trottoarpratare, antagna
2015-04-23, då de nya riktlinjerna till fullo ersätter dessa.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o upphäva riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats – affischering
och trottoarpratare, antagna 2015-04-23,
o anta nya riktlinjer för offentlig plats enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 102/2021 ”Beslut
om antagande av riktlinje för offentlig plats”, 2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av riktlinje för offentlig plats”,
nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-09-28.
✓ Förslag på riktlinje för upplåtelse av offentlig plats, 2021-09-28.
✓ Tekniska nämndens beslut § 40/2015 ”Riktlinjer för upplåtelse av
offentlig plats med avseende på affischering och trottoarpratare”,
2015-04-23.
✓ Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats – affischering och
trottoarpratare, 2015-04-23.
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§ 155 Beslut om revidering av delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera delegationsordning
för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett antal förslag på mindre
revideringar i befintlig delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden,
antagen 2019-12-12, senast reviderad 2020-05-20.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
revidera delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet
med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 103/2021 ”Beslut
om revidering av delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden”,
2021-10-08.
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2021-09-28.
✓ Förslag till reviderad delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden, 2021-09-27.
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§ 156 Beslut om svar på frågor från kommunrevisionen angående
ansvarsprövning av samhällsbyggnadsnämnden 2021
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att svara på kommunrevisionens
frågor enligt upprättad svarsskrivelse.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer genomför en ansvarsprövning av
samhällsbyggnadsnämnden för år 2021, där ett antal frågor har skickas till
nämnden att besvaras inför kommande möte med nämndens presidium.
Nämndens svar på revisorernas frågor har sammanställts i upprättat
svarsskrivelse. Svaret förutsätts i stor utsträckning kompletteras med muntlig
framställan av nämndens presidium på mötet med kommunrevisionen.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att svara på
kommunrevisionens frågor enligt upprättad svarsskrivelse.
Beslutsunderlag
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på frågor från kommunrevisionen
angående ansvarsprövning av samhällsbyggnadsnämnden 2021”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-10-14.
✓ Svar på frågor från kommunrevisionen angående ansvarsprövning av
samhällsbyggnadsnämnden 2021, 2021-10-14.
✓ Frågor från kommunrevisionen angående ansvarsprövning av
samhällsbyggnadsnämnden 2021, 2021-09-23.
Sändlista
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