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2021/28 

§ 119 Rapporter 2021-09-23 
 
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 2021-08-20 – 2021-09-19. 
 
SBN 2020/240 Kommunstyrelsen – Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för Tidaholms kommun maj månad år 2021 
SBN 2020/407 Kommunstyrelsen – Beslut om ändrat ansvarsförhållande 

för gatubelysningen i Tidaholms kommun 
SBN 2021/444 Kommunstyrelsen – Beslut om sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen 
2022 

SBN 2020/742 Länsstyrelsen – Delgivning av miljösanktionsavgift 
avseende försent inlämnad miljörapport, Tidaholms 
avfallsupplag 

SBN 2021/478 Kommunfullmäktige – Beslut om överlåtelse av kommunal 
angelägenhet, gatubelysning, till Tidaholms Energi AB 

SBN 2020/407 Kommunfullmäktige – Beslut om ändrat ansvarsförhållande 
för gatubelysningen i Tidaholms kommun 

SBN 2021/479 Kommunfullmäktige – Beslut om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden år 2022 

SBN 2021/316 Kommunstyrelsen – Beslut om investeringsmedel till 
trafikhinder på parkeringar 

SBN 2021/178 Kommunstyrelsen – Beslut om svar på förfrågan angående 
investering i ny förskola 

 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
inkomna rapporter till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Rapportlista, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-09-16.
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2021/439 

§ 120 Anmälan av delegationsbeslut till 
samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-23 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda 
delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-08-26. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2021-09-16. 
 Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och 

livsmedelsinspektör, 2021-09-15.  
 Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2021-08-18. 
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef – Service, 2021-08-18. 
 Delegationsbeslut fattade av utvecklingsledare, 2021-08-18. 
 Delegationsbeslut fattade av administratör, 2021-08-18. 
 Delegationsbeslut fattade av driftledare – Service, 2021-08-18. 
 Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2021-08-18. 
 Delegationsbeslut fattade av administratör, näringslivsenheten,  

2021-08-18.
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2021/347 

§ 121 Begäran om yttrande gällande klimatlöften för 2022 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
och genomföra fem klimatlöften under 2022, enligt följande:  

o Vi ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal.  
o Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 

prioriterade upphandlingar. 
o Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 
o Vi genomför energieffektiviseringar. 
o Vi har en koldioxidbudget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har undertecknat klimat 2030 – Västra Götaland ställer 
om och därmed ställt sig bakom det regionala klimatmålet om att regionen ska 
vara en fossiloberoende region 2030. Kommunernas klimatlöften är Klimat 
2030:s satsning för 2022. 
 
Klimat 2030 lanserade klimatlöften 2020 för genomförande 2021 och 
kommunerna erbjuds nu att anta nya klimatlöften för genomförande 2022. 
Tidaholm har under 2021 arbetat med fyra klimatlöften. Klimatlöftena är 20 
olika åtgärder som är beprövade, där kommunen har rådighet och som ger 
stor utsläppsminskning. 
 
Kommunernas klimatlöften kommer lanseras i Vara konserthus den 15/12 
2021. Kommunen har sedan ansvar för att genomföra åtgärderna under 2022 
för att i november 2022 rapportera in hur genomförandet har gått. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att anta och genomföra fem klimatlöften 
under 2022, enligt följande:  

o Vi ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal.  
o Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 

prioriterade upphandlingar. 
o Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 
o Vi genomför energieffektiviseringar. 
o Vi har en koldioxidbudget. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande klimatlöften för 2022”, 

miljöstrateg David Lindh, 2021-09-15. 
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande gällande Klimatlöften för 

2022, 2021-06-16. 
 Inbjudan till kommunerna att delta i kommunernas klimatlöften inom 

klimat 2030, 2021-06-07. 
 Kommunernas klimatlöften inför 2022, 2021-06-07. 
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 Beskrivning av Kommunernas klimatlöften inför 2022, 2021-06-07. 
 Svarsformulär Kommunernas klimatlöften 2022, 2021-06-07. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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2019/831 

§ 122 Beslut om samråd av detaljplan för  och  
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att låta förslag till detaljplan för 
 och  ställas ut på samråd enligt reglerna för 

standardförfarande (PBL 2010:900).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sig. Larsson Bygg AB har 2019-10-16 har inkommit med ansökan om 
planbesked för att ta fram detaljplan som möjliggör sammanläggning av 
fastigheterna inom planområdet samt möjliggöra uppförande bostadshus 
enligt inkomna ritningar.  
 
Ritningarna visar ett flerbostadshus i tegel om fyra våningar med sadeltak. 
Huset rymmer 16 stycken lägenheter, fördelat på 2- och 3-rumslägenheter 
samt är placerad i öst-västlig riktning.  
  
Gällande detaljplan för fastigheten är stadsplan för Tidaholm, S15 som antogs 
1946. Gällande plan tillåter friliggande hus eller i tomtgräns två 
sammanbyggda hus, tillika parhus. Högsta byggnadshöjd är 7,6 meter och 
taklutning över 30 grader är ej tillåten. 
  
Ny detaljplan bedöms behövas för att kunna möjliggöra sökandes förslag om 
uppförande av nytt bostadshus samt för att möjliggöra sammanläggning av 
fastigheterna  och . 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att låta 
förslag till detaljplan för  och  ställas ut på samråd 
enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).  

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 82/2021 ”Beslut 

om samråd av detaljplan för  och ”, 2021-09-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Samråd av detaljplan för  och ”, 

planarkitekt Madeleine Turén Lijledahl, 2021-09-02. 
 Plankarta  samråd, 2021-09-01. 
 Planbeskrivning  samråd, 2021-09-02. 
 Behovsbedömning  samråd, 2021-09-02. 
 Skisser och skuggberäkningar , 2021-09-02. 
 Fotomontage Kv. , 2021-05-28. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 22/2020 ”Beslut om planbesked 

för nybyggnad av flerbostadshus på  och ”,  
2020-02-27. 

 Översvämningskartering Tidan, WSP, 2018-03-06. 
 PM Geoteknik Kaplanen, BGAB, 2013-02-06. 
 Rapport Geoteknisk undersökning, BGK, 2008-10-21.
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2019/964 

§ 123 Beslut om granskning av detaljplan för Älvstorp 1:45 med 
flera 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att låta förslag till detaljplan för 
Älvstorp 1:45 m.fl. ställas ut på granskning enligt reglerna för 
standardförfarande (PBL 2010:900). 

 
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.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2019 tagit fram ett samrådsförslag 
som har ställts ut. Efter inkomna synpunkter har nu ett granskningsförslag 
tagits fram. Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya villatomter i Ekedalen. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att låta 
förslag till detaljplan för Älvstorp 1:45 m.fl. ställas ut på granskning 
enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900). 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 83/2021 ”Beslut 

om granskning av detaljplan för Älvstorp 1:45 med flera”, 2021-09-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om granskning detaljplan för Älvstorp 1:45  

m fl.”, planarkitekt Madeleine Turén Liljedahl, 2021-09-01. 
 Plankarta granskning Älvstorp 1:45 m.fl, 2021-09-02. 
 Behovsbedömning, 2021-09-02. 
 Planbeskrivning, 2021-09-01. 
 Arkeologisk utredning, Västgöta museum, 2021-06-21. 
 Samrådsredogörelse Älvstorp 1:45 m.fl, 2021-06-02. 
 Bullerutredning Soundcon, 2021-04-15. 
 PM – Geoteknik, BGAB, 2013-04-15.  
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 63/2016 ”Detaljplan för del av 

Ekedalen”, 2012-06-13. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 47/2012 ”Besvarande av motion om att 

erbjuda byggnadstomter i Ekedalen”, 2012-04-23.
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2020/514 

§ 124 Beslut om utställning av bostadsstrategiskt program 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att låta förslag till nytt 
bostadsstrategiskt program 2021-2025 ställas ut så att länsstyrelsen, 
regionen och andra berörda regionala organ får tillfälle att yttra sig över 
planeringen för bostadsförsörjningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande bostadsstrategiskt program för Tidaholms kommun antogs i maj 
2017 och gäller 2017–2020. För att svara upp mot invånarnas behov av 
bostäder och planera inför framtidens utveckling ska ett nytt bostadsstrategiskt 
program tas fram. 
 
Arbetet med att ta fram översiktliga planeringsdokument som berör 
kommunen inom detta område har initierats av en projektgrupp och remitteras 
inom en politisk referensgrupp.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt 
bostadsstrategiskt program som kan ställas ut på utställning så att 
länsstyrelsen, regionen och andra berörda regionala organ får tillfälle att yttra 
sig över planeringen för bostadsförsörjningen.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att låta 
förslag till nytt bostadsstrategiskt program 2021-2025 ställas ut så att 
länsstyrelsen, regionen och andra berörda regionala organ får tillfälle 
att yttra sig över planeringen för bostadsförsörjningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 84/2021 ”Beslut 

om utställning av bostadsstrategiskt program”, 2021-09-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om utställning av bostadsstrategiskt program”, 

planarkitekt Madeleine Turén Liljedahl, 2021-09-02. 
 Förslag till bostadsstrategiskt program 2021-2025, 2021-05-27. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 98/2020 ”Beslut om upprättande 

av bostadsstrategiskt program”, 2020-09-03.
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2021/183 

§ 125 Beslut om remissvar om regional fysisk planering enligt 
Plan- och bygglagen, Västra Götalandsregionen som 
regionplaneorgan 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna upprättat yttrande som 
remissvar om regional fysisk planering enligt Plan- och bygglagen, 
Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En omfattande utredning har skett inom ramen för samverkan på 
Skaraborgsnivå med Skaraborgs Kommunalförbund som samordnare. Såväl 
politiker som tjänstepersoner från Tidaholms kommun har medverkat i 
beredningsprocessen. 
 
Det yttrande som Skaraborgs kommunalförbund tagit fram i frågan beslutas att 
användas även för Tidaholms kommun utan ändringar eller tillägg i 
sakinnehållet.  
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lämna 
upprättat yttrande som remissvar om regional fysisk planering enligt 
Plan- och bygglagen, Västra Götalandsregionen som 
regionplaneorgan. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remissvar om regional fysisk planering enligt Plan- 

och bygglagen där Västra Götalandsregionen antar uppgiften som 
regionplaneorgan”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-09-16. 

 Yttrande Tidaholms kommun, 2021-09-16. 
 Faktaunderlag - remiss om regional planering enligt PBL, 2021-03-16. 
 Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - 

VGR som regionplaneorgan, 2021-03-16. 
 
Sändlista 
Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen
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2020-0366 

§ 126 Beslut om uppföljning av tillsynsplan enligt miljöbalken med 
flera, tertial 1 och 2 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om 2021 års tillsynsplan 2021-01-21 
gällande miljöbalken, livsmedelslagen m.m. I tillsynsplanen anges att den ska 
följas upp efter varje tertial.  
 
Uppföljningens olika delar redovisas i upprättad rapport. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
godkänna uppföljningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 85/2021 ”Beslut 

om uppföljning av tillsynsplan enligt miljöbalken med flera, tertial 1 och 
2”, 2021-09-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av tillsynsplan 2021 för tertial 1 och 2”, 
enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2021-09-02. 

 Uppföljning av tillsynsplan enligt 2021, tertial 1 och 2, 2021-09-02.
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2019/12 

§ 127 Information från förvaltningen 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande: 

o Upphandling trafiktjänster, 
o ingående av nytt hyresavtal med Stadshotellet för måltidslokaler, 
o prioritering av planärenden. 

 
Näringslivsstrateg Linnea Bengtsson informerar om näringslivsorganisationen. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
-
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2020/764 

§ 128 Information om fastigheter som ej fullt nyttjas i kommunal 
verksamhet 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh och fastighetsförvaltare Johan Claesson 
informerar om status kring kommunens fastigheter. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om fortsatt hantering av 

fastighetsbestånd som ej fullt nyttjas i kommunal verksamhet”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-09-15.
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2021/403 

§ 129 Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
revidera riktlinjen för internhyresmodell enligt upprättat förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En riktlinje för hur hanteringen av lokalkostnader skall ske inom Tidaholms 
kommun togs fram 2017. Samhällsbyggnadsnämnden har i tidigare beslut 
uppdragit samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda en revidering av riktlinjen, 
vilken nu bedöms lämplig att genomföra. Utifrån det föreslås en reviderad 
riktlinje. 
 
Av gällande riktlinje framgår syftet med dokumentet som fanns då det 
skapades. Nämnden anser att huvudsyftet med införandet av 
internhyresmodellen uppfyllts, men att en revidering krävs då vissa oönskade 
effekter skapas av modellens utformning idag. 
 
Nämnden anser att det med den reviderade riktlinjen finns bra möjligheter att 
vidare utveckla Tidaholms kommuns nyttjande av sitt fastighetsbestånd. 
Samhällsbyggnadsnämnden har antagit verksamhetsmålet ”Ändamålsenliga 
lokallösningar som svarar mot framtidens kommunala verksamheter och dess 
behov”, och nämnden ser att riktlinjen blir ett bra verktyg i att nå målet. 
 
Nämnden ser vidare att det krävs en fortsatt god dialog mellan nämnder och 
förvaltningar och en bra helhetssyn för att nå riktlinjens målsättningar. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinjen för internhyresmodell 
enligt upprättat förslag. 

- Roger Lundvold (KD), Kent Persson (S), Tobias Henning (MP) och 
Lennart Nilsson (SD) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att återremittera ärendet för att vidare utreda effekterna av befintlig 
riktlinje jämfört med effekterna av de föreslagna revideringar. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Lundvold med fleras förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 77/2021 ”Beslut 

om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 2021-09-09. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-07-15. 
 Förslag på reviderad riktlinje för internhyresmodell, 2021-09-01. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-23 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Kommunstyrelsens beslut § 115/2017 ”Beslut om att införa 
internhyror”, 2017-06-07. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-23 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/460 

§ 130 Beslut om delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 
avseende januari – augusti år 2021 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
delårsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en delårsrapport för januari-
augusti 2021 för godkännande i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
godkänna upprättad delårsrapport samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 76/2021 ”Beslut 

om delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – 
augusti år 2021”, 2021-09-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport augusti 2021”, samhällsbyggnadschef 
Johan Elgh, 2021-09-01. 

 Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – 
augusti år 2021, 2021-09-02. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-23 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/463 

§ 131 Beslut om yttrande angående förfrågan om förvärv av del av 
fastigheterna Granaten 6 och Granaten 9 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att 
sälja del av fastigheterna Granaten 6 och Granaten 9 enligt bilagt 
kartunderlag till Vontech AB (556980-7216) för 442 600 kr. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått en förfrågan från Vontech AB om att förvärva del av 
fastigheterna Granaten 6 och Granaten 9 på Brukets industriområde. 
 
Byggnaden och fastigheten ( ) som Vontech idag äger på Brukets 
industriområde och bedriver verksamhet på i form av Karlsson & Stahre 
Industriservice AB (KS Industri), styckades av och såldes av Tidaholms 
kommun 2018. Vontechs förfrågan gäller vissa omkringliggande ytor som idag 
ägs av Tidaholms kommun. 
 
Dialog har förts med Tidaholms Bostads AB (TBAB) kring ny fastighetsgräns 
mot TBAB:s fastighet  (gamla Återbruket). 
 
Nämnden föreslår en prisnivå om 50kr/kvm, för ett totalt pris om  
442 600 kr för 8852 kvm. Prisförslaget kan motiveras utifrån att köparen 
övertar betydande kostnader kring rivning och sanering av ”Byggnad 19” 
(gamla hälsovårdsstugan) samt tankar och ledningar för tidigare 
eldningsoljelagring på den förfrågade ytan. 
 
Förrättningskostnader delas lika mellan köparen och säljaren då kommunen 
avser att genomföra andra fastighetsregleringar i området i en gemensam 
förrättning. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att sälja del av fastigheterna Granaten 6 
och Granaten 9 enligt bilagt kartunderlag till Vontech AB  
(556980-7216) för 447 500 kr. 

- Ambjörn Lennartsson (M) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta att sälja del av 
fastigheterna Granaten 6 och Granaten 9 enligt bilagt kartunderlag till 
Vontech AB (556980-7216) för 442 600 kr. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Lennartssons förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-23 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 86/2021 ”Beslut 

om yttrande angående förfrågan om förvärv av del av fastigheterna 
Granaten 6 och Granaten 9”, 2021-09-09. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående förfrågan om förvärv av 
del av Granaten 6 samt Granaten 9”, samhällsbyggnadschef Johan 
Elgh, 2021-09-08. 

 Kartunderlag, 2021-09-07. 
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande angående förfrågan om 

förvärv av mark i anslutning till fastighet , 2021-09-06. 
 Förfrågan om köp av mark i anslutning till fastighet ,  

2021-09-06. 
 Kommunstyrelsens beslut § 153/2019 ”Beslut om förvärv av byggnad 

19 på fastigheten Granaten 6”, 2019-09-04. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-23 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/462 

§ 132 Beslut om yttrande angående förfrågan om förvärv av 
fastigheterna Yxan 1 och Yxan 9 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
sälja fastigheterna Yxan 1 och Yxan 9 till Rembutiken Sverige AB 
(559070-3855) för totalt 423 502 kr. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått in en förfrågan om köp av fastigheterna Yxan 1 och 
Yxan 9. Samhällsbyggnadsnämnden skall yttra sig i ärendet. 
 
Intressenten önskar att utveckla sin verksamhet och expandera i Tidaholm. 
Dialog med kommunen har skett en tid där olika alternativ har övervägts där 
intressenten har identifierat ett köp av de två intilliggande fastigheterna Yxan 1 
och 9 som lämpligt för utökning av såväl lager som butik. 
 
Nämnden ser positivt på intressentens initiativ och anser att expansionen av 
ett lokalt bolag genom förvärv av avsedd kommunal industrimark är helt i linje 
med kommunens ambitioner och mål inom näringslivsområdet. Kombinationen 
av Yxan 1 och Yxan 9 bedöms således vara optimalt för ändamålet, med 
möjlighet att samordna intressentens olika verksamheter samtidigt som olika 
anslutningsvägar möjliggörs. 
 
Förslag till köpeskilling utgår från tidigare beslutade prislistor samt andra 
referensobjekt vid tidigare försäljningar i närliggande kvarter. Då det bedöms 
krävas omfattande masshantering av sten och jord som Tidaholms kommun 
idag har ansvar för, föreslås ett avdrag med 10% på köpesumman utifrån den 
gällande prislistan vid försäljning av industrimark. 
 
Nämnden föreslår därmed en prissättning för Yxan 1 och Yxan 9 på 35 kr/kvm 
- 10%, vilket ger en totalsumma av 423 502 kr. 
 
Köparen står för förrättningskostnader vid en eventuell sammanslagning av 
fastigheterna. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att sälja fastigheterna Yxan 1 och Yxan 9 till 
Rembutiken Sverige AB (559070-3855) för totalt 423 502 kr. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 78/2021 ”Beslut 

om yttrande angående förfrågan om förvärv av fastigheterna Yxan 1 
och Yxan 9”, 2021-09-09. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-23 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående förfrågan om köp av 
fastigheterna Yxan 1 och Yxan 9”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 
2021-09-02. 

 Kartunderlag, 2021-09-02. 
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande kring Förfrågan om köp av 

fastigheterna Yxan 1 och Yxan 9, 2021-09-02. 
 Förfrågan om köp av fastigheterna Yxan 1 och Yxan 9, 2021-09-01. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-23 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/493 

§ 133 Beslut om sammanträdesdagar för 
samhällsbyggnadsnämnden och dess arbetsutskott år 2022 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
o fastställa nämndens ordinarie sammanträdesdagar för år 2022 

enligt följande: 
27 januari 24 februari 24 mars 21 april 
19 maj 23 juni 22 september 20 oktober 
17 november 15 december 

 
 

o fastställa nämndens arbetsutskotts ordinarie 
sammanträdesdagar för år 2022 enligt följande: 

13 januari 10 februari 10 mars 7 april 
5 maj 9 juni 8 september 6 oktober 
3 november 1 december 

 
 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för 
nämnden och dess arbetsutskott för år 2022. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:  
o fastställa nämndens ordinarie sammanträdesdagar för år 2022 

enligt följande: 
27 januari 24 februari 24 mars 21 april 
19 maj 23 juni 22 september 20 oktober 
17 november 15 december 

 
 

o fastställa nämndens arbetsutskotts ordinarie 
sammanträdesdagar för år 2022 enligt följande: 

13 januari 10 februari 10 mars 7 april 
5 maj 9 juni 8 september 6 oktober 
3 november 1 december 

 
 

 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden 

och dess arbetsutskott år 2022”, nämndsekreterare Robin Mogren 
Holmqvist, 2021-09-16. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-23 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/494 

§ 134 Beslut om tilldelning i upphandling av inhyrning av maskiner 
med förare och anläggningsarbetare 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tilldela Schaktteknik i 
Tidaholm AB, 559071-6113, i upphandlingen Inhyrning av maskiner 
med förare och anläggningsarbetare Tidaholms kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har med stöd av upphandlingsenheten i Skövde 
genomfört en upphandling av inhyrning av maskiner med förare och 
anläggningsarbetare. 
 
Anbud har inkommit ifrån följande leverantörer: 

o Schaktteknik i Tidaholm AB, org. nr. 559071-6113 – 1 748 500 SEK 
o GDL Anläggning & Miljö AB, org. nr. 556618-6242 – 1 812 500 SEK  
o Schakt i Jkpg AB, org. nr 556903-8663 – 1 905 000 SEK 

 
Grund för den föreslagna tilldelningen är bästa förhållandet mellan pris och 
kvalitet. 
 
Efter utvärdering föreslås Schaktteknik i Tidaholm AB tilldelas i 
upphandlingen. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att tilldela 
Schaktteknik i Tidaholm AB, 559071-6113, i upphandlingen Inhyrning 
av maskiner med förare och anläggningsarbetare Tidaholms kommun. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om tilldelning i upphandling av inhyrning av 

maskiner med förare och anläggningsarbetare”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-09-22. 

 
Sändlista 
Anbudsgivare
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Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
BYGG.2021.345 

§ 135 Beslut om bygglov för uppförande av industrilokal på 
fastigheten  
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
o bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 och 31b § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL, 
o avgiften för bygglovet fastställs till 32 297 kr. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av industrilokal på fastigheten  

. 
 
Byggnaden uppförs i anslutning till befintlig industrilokal och har en 
byggnadsarea av 685 m2, byggnadshöjd på ca 9,5 meter, helgjuten platta på 
mark. Fasad i form av Sandwichpaneler (plåt). 
 
Befintlig byggnadsyta uppgår till ca 5 560 m2. Där den tilltänkta byggnaden 
ska placeras fanns tidigare en industribyggnad som har rivits. För fastigheten 
gäller detaljplan S68, fastställd 1980-04-16. Fastigheten är avsedd för 
industriändamål. Prickmark får inte bebyggas. 
 
Byggnadshöjd högst 6 meter. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende 
byggnadshöjd. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan 
och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). 
Underrättelsen har skett via annons i Västgötabladet 2/9 samt kungörelse på 
kommunens digitala anslagstavla. Inga negativa synpunkter har inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2014 (MBN 2014/132) bygglov för en 
tillbyggnad på fastigheten med en byggnadshöjd på ca 9,6 m, vilket innebar 
en avvikelse på 3,6 meter från detaljplanen. 
 
Avvikelsen anses som liten och förenligt med planens syfte och anses inte 
medföra någon negativ omgivningspåverkan. Byggnaden bedöms vara 
ändamålsenlig för den förslagna användningen. 
 
Åtgärdsförslaget uppfyller kraven på utformning, yttre förhållanden och 
användning enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL, 2 kap., 8 kap. 
och 9 kap. (2010:900). 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att: 
o bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 och 31b § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL, 
o avgiften för bygglovet fastställs till 32 297 kr. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-23 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om bygglov för uppförande av industrilokal på 

fastigheten ”, bygglovshandläggare Jörgen Nyström,  
2021-09-21. 

 Debiteringsunderlag, 2021-09-20. 
 Planritning, 2021-08-25. 
 Ansökan om bygglov och rivningslov, 2021-08-25. 
 Fasadritning, 2021-08-25. 
 Situationsplan nybyggnad, 2021-08-25. 
 Måttsatt fasadritning , 2021-08-25. 

 
Upplysningar 
Åtgärden får påbörjas fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
Inrikes Tidningar. (enligt 9 kap 41a § PBL). Även om startbesked har getts så 
måste dessa fyra veckor inväntas innan åtgärden får påbörjas. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 
 
Ett bygglov 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 åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är 

som är certifierad kontrollansvarig 
med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL. 
 
Tekniskt samråd krävs för projektet. Sökanden uppmanas kontakta 
undertecknad 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. 
 
Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, ska 
en byggsanktionsavgift tas ut.
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