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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-02-21
Samhällsbyggnadsnämnd

Utdragsbestyrkande

Sessionssalen, Stadshuset, 2019-02-21 kl.08:00 – 12:00
§§ 17-30

Beslutande
Tony Pettersson (S), ordförande
Ambjörn Lennartsson (M), vice ordförande
Kent Persson (S)
Monica Staadig (S)
Kenneth Svedlund (S)
Tobias Henning (MP)
Ingemar Johansson (L)
Roger Lundvold (KD)
Gunilla Dverstorp (M)
Petri Niska (SD)

Tjänstgörande ersättare
Cathrine Karlsson (S), ersätter Helena Qvick (S)

Ersättare
Anders Johansson (S)
Susanne Lindgren (S)
Per Viklund (V)
Per-Inge Karlsson (C)
Lennart Nilsson (SD)

Tjänstemän
Johan Elgh, samhällsbyggnadschef
Maria Lindström, sekreterare
Mats Olsson, ekonom § 22, del av
Peter Lann, enhetschef §§ 24-26
Marie Bengtzon, planarkitekt §§ 27-29

Övriga

Justering
Utses att justera: Kent Persson (S)
Justeringens tid: 2019-02-27

Underskrift sekreterare
Maria Lindström

Underskrift ordförande
Tony Pettersson (S)

Underskrift justerare
Kent Persson (S)
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Anslag/bevis

Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag:
2019-02-28 – 2019-03-20

Nämnd/styrelse
Samhällsbyggnadsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-02-21

Protokollet förvaras:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset Tidaholm

Underskrift

Maria Lindström
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Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/54

§ 17 Delegationsbeslut

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, administratör 
renhållning, administratör parkeringstillstånd, gatuingenjör, 
bygglovshandläggare, miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsinspektörer, 
trafikansvarig och administratör färdtjänst.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut” 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2019-02-08.
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut” administratör 

renhållning Marit Elmhagen, 2019-02-11.
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut” administratör 

parkeringstillstånd, Marit Elmhagen, 2019-02-11.
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut” gatuingenjör, Marcus 

Boström, 2019-02-13.
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, bygglovs-

handläggare Jörgen Nyström och Ninni Hellqvist, 2019-02-11.
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut bostadsanpassning”, 

bygglovshandläggare Jörgen Nyström, 2019-02-08.
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, miljö-, hälsoskydds- 

och livsmedelsinspektörer, Britt Svensson, Hanna Johansson, Jan A 
Bjerenius och Katarina Alin, 2019-02-11.

 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut” trafikansvarig 
färdtjänst Susanne Swärd, 2019-02-08.

 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut” administratör 
färdtjänst Caroline Lindell, 2019-02-08.

Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lägga anmälda 

delegationsbeslut till handlingarna.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga anmälda delegationsbeslut 

till handlingarna.
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/69

§ 18 Beslut om yttrande angående förfrågan från Trafikverket om 
kommunens intresse att förvärva fastigheten Marbotorp 7:1

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt samhällsbyggnadsnämndens yttrande över 
Trafikverkets förfrågan till Tidaholms kommun angående kommunens 
eventuella intresse att köpa fastigheten Marbotorp 7:1 (f.d. banområdet i 
Hägne).

Fastigheten är belägen mellan Tidaholms stadskärna och industriområden 
sydväst om staden. Tidigare har fastigheten används för ändamål kopplat till 
järnvägen.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 9/2019, ”Beslut 

om yttrande angående förfrågan från trafikverket om kommunens 
intresse att förvärva fastigheten Marbotorp 7:1”, 2019-02-07.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående Trafikverkets förfrågan 
om köp av Marbotorp 7:1”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 
2019-01-28.

 Karta över fastigheten Marbotorp 7:1.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta 

rekommendera kommunstyrelsen besluta uppdra till samhälls-
byggnadsförvaltningen att ta fram ett beslutsunderlag för köp av 
fastigheten, innehållande uppgifter om markförhållandena efter 
provtagning. 

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar rekommendera 

kommunstyrelsen besluta uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen 
att ta fram ett beslutsunderlag för köp av fastigheten, innehållande 
uppgifter om markförhållandena efter provtagning. 

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/67

§ 19 Beslut om yttrande angående begäran om direktanvisning för 
byggnation på del av kvarteret Kaplanen med flera - Tidaholm 
Bostads AB

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt samhällsbyggnadsnämndens yttrande över 
Tidaholms Bostads AB:s (TBAB) begäran om direktanvisning för byggnation 
på del av kvarteret Kaplanen m.fl.

Enligt Tidaholms kommuns riktlinjer för markanvisning gäller följande direktiv 
för direktanvisning:
Direktanvisning kan användas till exempel när det är uppenbart att det endast 
finns en byggherre som är aktuell eller när det finns uppenbara fördelar att 
samordna en utbyggnad. 
Det kan också vara aktuellt när kommunen har mycket projektspecifika krav 
eller vill tillgodose ett särskilt etableringsönskemål (till exempel ett innovativt 
bostadsprojekt eller en företagsetablering).

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 10/2019 ”Beslut 

om yttrande angående begäran om direktanvisning för byggnation på 
fastigheten vid Kaplanen och Röda skolan, 2019-02-07.

 Tjänsteskrivelse, ”Tjänsteskrivelse”, samhällsbyggnadschef Johan 
Elgh, 2019-01-30.

 Karta över planområdet Kungsbro, 2018-12-11.
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående begäran om 

direktanvisning”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-12-10.
 Tjänstanteckning ”Telefonsamtal med förbundsjurist SKL”, Jenny 

Beckman 2018-12-05.
 Skrivelse från Tidaholms Bostads AB angående begäran om 

direktanvisning för byggnation på del av kvarteret Kaplanen m.fl.,
2018-10-17.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta 

rekommendera kommunstyrelsen besluta att acceptera 
direktanvisningen och uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att 
upprätta förstudie, planavtal, detaljplan och köpehandlingar 
tillsammans med TBAB. Ärendet avrapporteras fortlöpande i 
samhällsbyggnadsnämnden och nya beslut sker därmed kring 
exempelvis planerad bebyggelsetyp, bevarandeskydd, köpesumma.

- Roger Lundvold (KD) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets 
förslag till beslut enligt följande: En direktanvisning skall klargöra att 
Röda skolan skall renoveras för att göras om till lägenheter. I annat fall 
skall direktanvisningen annulleras. Direktanvisning får ej innebära 
möjlighet att riva Röda skolan. Förstudien ska innehålla varför kommun 
ska göra en direktanvisning utifrån beslutna riktlinjer. 
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det, förutom arbetsutskottets förslag till beslut 
finns ett tilläggsyttrande från Lundvold.

Ordföranden ställer först Lundvolds förslag på proposition och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
JA:
Bifall till Lundvolds förslag.

NEJ:
Avslag till Lundvolds förslag

Vinner ja har samhällsbyggnadsnämnden beslutat bifalla Lundvolds förslag.

Omröstningen utfaller med:
JA: 5
NEJ: 6

Samhällsbyggnadsnämnden har därmed beslutat att bifalla arbetsutskottets 
förslag. 

Följande röstar JA: 
Ambjörn Lennartsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Ingemar Johansson (L), 
Roger Lundvold (KD), Petri Niska (SD).

Följande röstar NEJ:
Tony Pettersson (S), Cathrine Karlsson (S), Kent Persson (S), Kenneth 
Svedlund (S), Tobias Henning (MP).

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar rekommendera 

kommunstyrelsen besluta att acceptera direktanvisningen och uppdra 
åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta förstudie, planavtal, 
detaljplan och köpehandlingar tillsammans med TBAB. Ärendet 
avrapporteras fortlöpande i samhällsbyggnadsnämnden och nya beslut 
sker därmed kring exempelvis planerad bebyggelsetyp, 
bevarandeskydd, köpesumma.

Reservation
Ambjörn Lennartsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Ingemar Johansson (L), 
Roger Lundvold (KD) och Petri Niska (SD) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering:
Enligt Tidaholms kommuns riktlinje för markanvisning kan en direktanvisning 
ske om följande två villkor är uppfyllda:
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 Det är uppenbart att det endast finns en byggherre, och/eller
 Det finns uppenbara fördelar att samordna en utbyggnad.

Vi anser inte att dessa villkor är uppfyllda i detta beslut. Vidare finns inga 
intentioner angivna vad gäller bevarande av ”Röda skolan” i beslutet.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/112

§ 20 Information om budget exploateringsområde Rosenberg

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh presenterar en exploateringskalkyl för 
Rosenbergsområdet. Redovisning görs av förväntade kostnader och intäkter 
för området.

Beslutsunderlag
 Powerpointpresentation, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 

2019-02-21.
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 11/2019 

”Information om budget exploateringsområde Rosenberg”, 
2019-02-07.

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår nämnden att ta till sig informationen.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
- Nämnden beslutar att ta till sig informationen.
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2019/92

§ 21 Beslut om uppföljning av intern kontrollplan 2018, tekniska 
nämnden

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden ska för varje verksamhetsår fastställa en intern 
kontrollplan för nämndens verksamhetsområde. Kontrollplanen ska följas upp 
och uppföljningen ska sedan sammanfattas i en rapport som ska godkännas 
av nämnden. Förvaltningen har upprättat en rapport om uppföljning för 
tekniska nämndens verksamhetsområde

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 12/2019 ” Beslut 

om uppföljning av intern kontrollplan 2018, tekniska nämnden”,
2019-02-07.

 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse Rapport uppföljning intern 
kontrollplan 2018”, utredningssekreterare Pernilla Andersson, 
2019-01-23.

 Rapport - Uppföljning av intern kontrollplan 2018. 

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 

godkänna rapport uppföljning av intern kontrollplan 2018.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna rapport uppföljning av 

intern kontrollplan 2018, för tekniska nämnden.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Revisorerna i Tidaholms kommun
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2019/93

§ 22 Beslut om Verksamhetsberättelse 2018, tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för tekniska nämnden 
gällande år 2018.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse 2018, teknisk nämnd, 2019-02-20.
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 13/2019 

”Information om verksamhetsberättelse 2018, tekniska nämnden”, 
2019-02-07.

 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsberättelse 2018” utredningssekreterare 
Pernilla Andersson, 2019-01-23.

Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta godkänna tekniska 

nämndens verksamhetsberättelse för år 2018.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna tekniska nämndens 

verksamhetsberättelse för år 2018.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2019/83

§ 23 Beslut om Verksamhetsmål 2019

Sammanfattning av ärendet
Det åligger samhällsbyggnadsförvaltningen att utifrån de av 
kommunfullmäktige antagna strategiska målen ta fram verksamhetsmål för 
nästkommande (innevarande på grund av sammanslagningen) 
verksamhetsår.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsmål 2019 för 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 14/2019, ”Beslut 

om verksamhetsmål 2019”, 2019-02-07.
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsmål 2019”, utredningssekreterare 

Pernilla Andersson, 2019-01-30.
 Verksamhetsplan 2019, Samhällsbyggnadsnämnd.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta anta 

verksamhetsmål för 2019 enligt förslaget.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta verksamhetsmål för 2019 

enligt förslaget.
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2019/115

§ 24 Beslut om Verksamhetsberättelse 2018, miljö- och 
byggnadsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhet 2018.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse miljö- och byggnadsnämnden 2018, 

2019-02-19.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om verksamhetsberättelse 2018, miljö- och 

byggnadsnämnden, enhetschef Peter Lann, 2019-02-13.
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 18/2019 

”Information om verksamhetsberättelse 2018, miljö- och 
byggnadsnämnden”, 2019-02-07.

Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden 

besluta godkänna miljö- och byggnadsnämndens verksamhets-
berättelse för år 2018.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhetsberättelse för år 2018.

Sändlista
Ekonomiavdelningen

13



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-02-21
Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/111

§ 25 Beslut om uppföljning av intern kontrollplan 2018, miljö- och 
byggnadsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Enligt riktlinje för intern kontroll ska den interna kontrollplanen sammanfattas i 
en rapport till nämnden. Efter beslut i nämnd ska uppföljningsrapporten 
skickas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 16/2019 ”Beslut 

om uppföljning av intern kontrollplan 2018, miljö- och 
byggnadsnämnden”, 2019-02-07.

 Tjänsteskrivelse ”Redovisning av intern kontrollplan 2018”, enhetschef 
Peter Lann, 2019-01-30.

 Rapport uppföljning av intern kontrollplan 2018, miljö- och 
byggnadsnämnd.

 Uppföljning av intern kontrolplan, Miljö- och byggnadsnämnden, 
antagen 2017-12-13.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 

godkänna rapport för uppföljning av intern kontrollplan 2018 för miljö- 
och byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna rapport för 

uppföljning av intern kontrollplan 2018 för miljö- och 
byggnadsnämnden.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Revisorerna i Tidaholms kommun
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2019-0033-1

§ 26 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 47 kronor, till 947 kronor.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottsbeslut § 17/2019, ”Beslut 

om indexreglering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”, 
2019-02-07.

 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om indexreglering av taxa för 
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen”, enhetschef Peter Lann, 
2019-01-30.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta fastställa 

timkostnaden till 947 kronor, att gälla från 1 mars 2019. 

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fastställa timkostnaden till 947 

kronor, att gälla från 1 mars 2019. 
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2019/68

§ 27 Beslut om yttrande angående förfrågan om Tidaholms 
kommuns intresse angående köp av fastighet Stämjärnet 7

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt samhällsbyggnadsnämnden yttrande över
Fasbo Förvaltnings AB, Stenbacken Förvaltnings AB och Suntaks 
Förvaltnings AB förfrågan till Tidaholms kommun, gällande om kommunen är 
intresserad av att köpa fastigheten Stämjärnet 7. Arealen är 16 836 kvm och 
priset är 35 kr/kvm vilket innebär en köpeskilling på 589 260 kr.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 18/2019 ”Beslut 

om yttrande angående förfrågan om Tidholms kommuns intresse 
angående köp av fastigheten Stämjärnet 7”, 2019-02-07.

 Tjänsteskrivelse ”Ang. förfrågan om köp av Stämjärnet 7”, planarkitekt 
Marie Bengtzon, 2019-01-30.

 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående förfrågan om 
Tidaholms intresse angående köp av fastighet Stämjärnet 7”, 
kanslichef Anna Eklund, 2018-11-16.

 Skrivelse ”Förfrågan om köp av fastighet” från Fasbo Förvaltnings AB, 
Stenbacken Förvaltnings AB och Suntaks Förvaltnings AB, 
2018-11-07.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 

kommunstyrelsen besluta att inte köpa fastigheten Stämjärnet 7. 

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att inte köpa fastigheten Stämjärnet 7. 

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/107

§ 28 Beslut om yttrande angående motion gällande detaljplan i 
Ekedalen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige uppdrog 2012 åt miljö- och byggnadsförvaltningen att 
upprätta en detaljplan för bostadsändamål om 3-4 villatomter på kommunal 
mark i Ekedalen. Arbetet med planen pågick 2013 och pausades 2014. 
En ny motion om att återuppta arbetet ställdes till kommunfullmäktige 2018. 
Förvaltningen arbetar för tillfället med många pågående planer och projekt, 
enligt en från nämnden godkänd prioriteringslista. 
Detaljplanen i Ekedalen är där inte bland de högst prioriterade.
Färdigställande av planhandlingar enligt ställd motion skulle innebära en 
omprioritering av uppdragen.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 19/2019 ”Beslut 

om yttrande angående motion gällande detaljplan i Ekedalen”, 
2019-02-07.

 Tjänsteskrivelse ”Pågående arbete med detaljplan för Älvstorp 1:45 
m.fl.”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2019-01-30.

 Fastighetskarta, Älvstorp 1:45 m.fl.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 42/2018 ”Beslut om 

remittering av motion – detaljplan Ekedalen”, 2018-04-18.
 Motion från Lennart Axelsson (C) m.fl. ställd till KF Tidaholm, 

angående detaljplan Ekedalen 2018-03-26.
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 63/2012 ”Detaljplan för del av 

Ekedalen”, 2012-06-13.

Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 

samhällsbyggnadsnämnden besluta att motion om detaljplan 
angående Ekedalen anses vara besvarad. 
Nämnden anser att detaljplanen kan gå ut på samråd innan 31 
december 2019.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att motion om detaljplan 

angående Ekedalen anses vara besvarad. 
Nämnden anser att detaljplanen kan gå ut på samråd innan 31 
december 2019.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/97

§ 29 Beslut om samråd - förslag till upphävande av detaljplaner för 
del av kvarteret Yxan m.fl.

Sammanfattning av ärendet
Specialfastigheter Sverige AB inkom under våren 2018 med förfrågan till 
Tidaholms kommun om köp av mark för att möjliggöra en utökning av sin 
befintliga kriminalvårdsverksamhet på fastigheten Ramstorp 4:10.
Delar av den aktuella marken är idag detaljplanelagd, vilket förhindrar att en 
förrättning kan genomföras. 
Denna detaljplan syftar till att upphäva planlagd mark för bland annat 
industriändamål, för att möjliggöra en avstyckning och genomföra förrättning 
av den aktuella marken.
Detaljplanens handläggs med ett förenklat standardförfarande, enligt PBL 
2010:900, med ett beräknat antagande i samhällsbyggnadsnämnden i april 
2019.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 20/2019 ”Beslut 

om samråd – förslag till upphävande av detaljplaner för del av kvarteret 
Yxan m.fl.”, 2019-02-07.

 Tjänsteskrivelse ”Samråd – Upphävande för del av kv Yxan m.fl.”, 
planarkitekt Marie Bengtzon, 2019-01-29.

 Plankarta, januari 2019.
 Planbeskrivning, januari 2019.
 Undersökning om miljöpåverkan, inklusive checklista, januari 2019.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 

upphävandet för del av kvarteret Yxan med flera inte kommer att 
medföra betydande miljöpåverkan.

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta godkänna 
upprättade planhandlingar och ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att genomföra samråd. 

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphävandet för del av 

kvarteret Yxan med flera inte kommer att medföra betydande 
miljöpåverkan.

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna upprättade 
planhandlingar och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra samråd. 
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2019/12

§ 30 Information från förvaltningen 2019

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om sina olika arbetsuppgifter 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår nämnden att ta till sig informationen.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta till sig informationen.
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