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Samhällsbyggnadsnämnd

Sessionssalen, 2019-10-17 kl 08:00-12:55
§§ 100-122
Beslutande
Tony Pettersson (S) ordförande, Ambjörn Lennartsson (M) vice ordförande, Helena Qvick (S),
Kent Persson (S), Monica Staadig (S), Kenneth Svedlund (S), Tobias Henning (MP), Ingemar
Johansson (L), Roger Lundvold (KD) §§ 100-118, Gunilla Dverstorp (M), Petri Niska (SD)
Tjänstgörande ersättare
Per-Inge Karlsson (C) ers: Roger Lundvold §§ 119-122
Ersättare
Cathrine Karlsson (S), Anders Johansson (S), Susanne Lindgren (S), Per Viklund (V), Per-Inge
Karlsson (C) §§ 100-118, Lennart Nilsson (SD)
Tjänstepersoner
Johan Elgh, samhällsbyggnadschef
Peter Lann, enhetschef Hållbar Utveckling
Robin Mogren Holmqvist, nämndsekreterare
Jörgen Nyström, bygglovshandläggare § 102
Ninni Hellqvist, bygglovshandläggare §§ 103-105
Britt Svensson, livsmedelsinspektör §§ 106-107
Kristian Bertilsson, skogsförvaltare §§ 119-122
Justering
Utses att justera: Ambjörn Lennartsson (M)
Justeringens tid: 2019-10-23
Underskrift sekreterare
Robin Mogren Holmqvist

Underskrift ordförande
Tony Pettersson (S)

Underskrift justerare
Ambjörn Lennartsson (M)
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Nämnd/styrelse
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Sammanträdesdatum
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Underskrift
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2019/798

§ 100 Rapporter 2019-10-17
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2019-09-10 – 2019-10-10.
SBN 2019/305
SBN 2019/676
2019-0302
SBN 2019/808
SBN 2019/809

Kommunstyrelsen – Beslut om förvärv av Byggnad 19 på
fastighet Granaten 6
Kommunstyrelsen – Beslut om delårsrapport för Tidaholms
kommun avseende januari – augusti år 2019
Länsstyrelsen – Beslut att överpröva strandskyddsdispens,
Baltak 3:14
Kommunstyrelsen – Beslut om revidering av riktlinje om
intern kontroll
Kommunstyrelsen – Beslut om antagande av risk- och
sårbarhetsanalys för åren 2019-2022

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/730

§ 101 Anmälan av delegationsbeslut till
samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-17
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-09-19.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och
livsmedelsinspektörer, 2019-10-09.
 Delegationsbeslut fattade av SBN ordförande, 2019-10-09.
 Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2019-10-09.
 Delegationsbeslut fattade av handläggare bostadsanpassning,
2019-10-01.
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2019-09-12.
 Delegationsbeslut fattade av administratör färdtjänst, 2019-09-12.
 Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2019-09-12.
 Delegationsbeslut fattade av administratör parkeringstillstånd,
2019-09-11.
 Delegationsbeslut fattade av administratör renhållning, 2019-09-11.
 Delegationsbeslut fattade av gatuingenjör, 2019-09-11.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/669

§ 102 Beslut om ansökan om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus,
Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
i Tidaholms kommun har inkommit till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Avsikten är att bygga till befintligt hus med cirka 55 m2. Tillbyggnaden ska
innehålla kök, badrum och hall/groventré.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom område med
områdesbestämmelser.
Fastigheten
ligger i ett område där det finns
områdesbestämmelser för del av Hellidsberget antagna 1990-05-28 (Laga
kraft 1990-06-26). I de bestämmelserna framgår att största tillåtna
byggnadsarea är 75 m2 per fastighet med undantag för byggnader som i
områdesbestämmelserna är inventerade för permanentboende. Fastigheterna
är markerade med röd ring på kartan.
Syftet med bestämmelserna är att motverka permanent bosättning i fritidshus
samt att skydda den befintliga natur- och bebyggelsemiljön.
Sökanden är permanent skriven på adressen sedan 2016.
Aktuell åtgärd strider mot gällande områdesbestämmelser då den totala
byggnadsarean överstiger 75 m2 på aktuell fastighet. Befintlig byggnad är idag
cirka 125 m2 och den totala byggnadsytan på fastigheten är cirka 150 m2
(uppmätt på fastighetskarta). Med den tilltänkta tillbyggnaden kommer den
totala byggnadsarean på fastigheten bli cirka 200 m2.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 75/2019 ”Beslut
om ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus,
”, 2019-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Angående ansökan om bygglov på fastigheten
”, bygglovshandläggare Jörgen Nyström,
2019-09-20.
 Ansökan om bygglov, inkommen 2019-08-15.
 Plan- och fasadritningar, inkomna 2019-08-15.
 Situationsplan, inkommen 2019-08-15.
 Områdesbestämmelser antagna 1990-05-28.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

6

Utdragsbestyrkande

2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-17

Samhällsbyggnadsnämnd

 Tjänsteskrivelse ”Åtgärdsföreläggande för ovårdad tomt på fastigheten
”, bygglovshandläggare Ninni Hellqvist, 2019-09-18.
 Situationsplan
med åtgärder, samt bilder från besök
2019-09-16.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta med stöd
av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), med hänvisning till
8 kap. 15 § samma lag, att förelägga dödsboet
(
), ägare till fastigheten
att senast 2019-11-17,
utföra åtgärder enligt följande punkter:
o Städning/uppröjning av yta markerad med 1 på bifogad
situationsplan samt foto 1a, 1b, 1c samt 1d.
o Städning/uppröjning av yta markerad med 2 på bifogad
situationsplan samt foto 2a, 2b, 2c, 2d samt 2e.
o Städning/uppröjning av yta markerad med 3 på bifogad
situationsplan samt foto 3a.
o Städning/uppröjning av yta markerad med 4 på bifogad
situationsplan samt foto 4a och 4b.
o Städning/uppröjning av yta markerad med 5 på bifogad
situationsplan samt foto 5a.
o Städning/uppröjning av yta markerad med 6 på bifogad
situationsplan samt foto 6a och 6b.
o Städning/uppröjning av yta markerad med 7 på bifogad
situationsplan samt foto 7a.
o Städning/uppröjning av yta markerad med 8 på bifogad
situationsplan samt foto 8a och 8b.
o Samtliga gräsytor ska klippas ner till en gräshöjd av högst 5 cm
samt ta bort träd och grenar som ligger utanför den egna
fastigheten.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 19 § planoch bygglagen (2010:900), med hänvisning till
8 kap. 15 § samma lag, att förelägga dödsboet
(
), ägare till fastigheten
, att senast 2019-11-17,
utföra åtgärder enligt följande punkter:
o Städning/uppröjning av yta markerad med 1 på bifogad
situationsplan samt foto 1a, 1b, 1c samt 1d.
o Städning/uppröjning av yta markerad med 2 på bifogad
situationsplan samt foto 2a, 2b, 2c, 2d samt 2e.
o Städning/uppröjning av yta markerad med 3 på bifogad
situationsplan samt foto 3a.
o Städning/uppröjning av yta markerad med 4 på bifogad
situationsplan samt foto 4a och 4b.
o Städning/uppröjning av yta markerad med 5 på bifogad
situationsplan samt foto 5a.
o Städning/uppröjning av yta markerad med 6 på bifogad
situationsplan samt foto 6a och 6b.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 106 Beslut om redovisning med anledning av klagomål på
Brukets Allservice
Sammanfattning av ärendet
2019-06-18, 2019-06-20 och 2019-07-31 mottog samhällsbyggnadsförvaltningen klagomål, både muntliga och skriftliga, gällande verksamheten
hos Tidaholms Alltjänst Ekonomisk Förening, i dagligt tal kallat Brukets
Allservice. Klagomålen var omfattande och rörde flera olika områden så som
arbetsmiljö, ekonomi, miljöfarlig verksamhet med mera. Det som berörde
samhällsbyggnadsförvaltningens myndighetsutövning togs om hand av
förvaltningens handläggare.
Då det gäller en verksamhet som åtnjuter ett betydande ekonomiskt stöd från
Tidaholms kommun, och klagomålen var av en allvarlig karaktär, vidarebefordrades ärendet även till kommunkansliet.
Redovisning av utredningar och vidtagna åtgärder:
o Ett av klagomålen gällde en övningsskjutning med ett skarpladdat
gevär av kaliber .22 som skett i källaren hos Brukets Allservice.
Skytten var verksamhetens VD
och det hela
bevittnades av personal anställd i verksamheten. Förfarandet strider
mot ordningslagen och tyder på så pass dåligt omdöme från skyttens
sida att förvaltningschefen beslöt entlediga honom från uppdraget som
kommunal skytt. Ärendets handläggare presenterade
fotsammanställningen, bilaga 1, och uppsägningen, bilaga 2, för
Danielsson som godtog den utan protester och lämnade ett skriftligt
mottagningsbevis, bilaga 3, i retur.
o

Ett annat klagomål handlade om att
fått två namngivna
restaurangägare att samla matavfall från sina verksamheter i tunnor
som tillhandahölls av Brukets Allservice. Tunnorna innehållande
matavfall hämtades sedan till Brukets lokaler av dess anställda,
varefter
och en jaktkamrat till honom, tillika anställd på
Brukets Allservice, fraktade ut matavfallet till sina jaktmarker för att
använda som åtel vid vildsvinsjakt.
Förfarandet faller under allmänt åtal, och efter en utredning gjordes en
åtalsanmälan, bilaga 4.

o

Ordförandes sign

Ett tredje klagomål gällde huruvida det är förenligt med miljöbalken och
kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av
Tidaholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) att
Brukets Allservice utan extra rening i form av en oljeavskiljare släpper
ut tvättvatten från verksamheten i Granaten 38 i det kommunala
avloppsnätet. Enligt klagomålet skulle verksamheten tvätta plastbackar
som var smutsiga med hydraulolja. Vid tillsynsbesök den 5 augusti
2019 bekräftades att backar tvättades i en diskmaskin, men att de inte

Justerandes sign

Justerandes sign
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var särskilt oljiga. Det rekommenderas likväl provtagning av
spillvattnet, speciellt med avseende på oljeindex. Detta uppgav sig
verksamhetsansvariga vara villig att göra vilket följs upp vid nästa
ordinarie tillsynsbesök.
o

Vid besöket den 5 augusti 2019 begärdes tömningskvittona för de
senaste tömningarna av oljeavskiljaren som är installerad i tvätthallen
på Granaten 7, där verksamheten tvättar bilar. Dessa kunde inte visas
upp vid besöket. Verksamheten förelades därför den 24 september om
att inkomma med dem, bilaga 5, vilket uppfylldes 26 september när de
begärda tömningskvittona inkom till förvaltningen.

Förvaltningen har gjort det som åligger den, och övriga klagomål, vilka
vidarebefordrats till kommunledningen, finns det ingen anledning för
samhällsbyggnadsnämnden att utreda.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 79/2019 ”Beslut
om redovisning med anledning av klagomål på Brukets Allservice”,
2019-10-03.
 Tjänsteskrivelse, livsmedelsinspektör Britt Svensson, 2019-09-18.
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om redovisning med anledning av klagomål
på Brukets Allservice”, 2019-06-26.
 Bilaga 1, fotosammanställning från skjutning i källaren på Brukets
Allservice, 2019-07-31.
 Bilaga 2, uppsägning av avtal om uppdrag som kommunal skytt,
2019-07-17
 Bilaga 3, mottagningsbevis för uppsägningen, 2019-08-05.
 Bilaga 4, åtalsanmälan, 2019-09-06.
 Bilaga 5, föreläggande, 2019-09-24.
 Tidaholms Alltjänst underrättelse om beslut från åklagare, 2019-09-25.
 Tidaholms Alltjänst inkomna klagomål 1, 2019-06-20.
 Tidaholms Alltjänst inkomna klagomål 2, 2019-06-20.
 Tidaholms Alltjänst inkomna klagomål, 2019-06-18.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lämna
ovanstående redogörelse till kommunstyrelsen som svar på deras
begäran.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna ovanstående
redogörelse till kommunstyrelsen som svar på deras begäran.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 107 Beslut om taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
Sammanfattning av ärendet
Eu har antagit en ny kontrollförordning som gäller livsmedelskontrollen.
Möjligheten för kommunerna att ta ut avgifter för kontrollerna har i sak inte
förändrats, men taxan behöver ändras avseende hänvisningar till gällande
lagstiftning.
SKL har tagit fram en modell för en ny taxa och samhällsbyggnadsförvaltningen har med mindre ändringar anpassat den till Tidaholms kommun.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 85/2019
”Information om anpassning av taxa och delegationsordning för
livsmedelskontroll, med anledning av EU:s nya kontrollförordning”,
2019-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Ny taxa livsmedel”, livsmedelsinspektör Britt
Svensson, 2019-10-02.
 Bilaga 1 - Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen,
2019-10-09.
 Skrivelse från SKL till kommunerna angående ny kontrollförordning,
2019-09-25.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta reviderad ”Taxa för offentlig
kontroll inom livsmedelslagstiftningen”, att gälla från och med
2020-01-01.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta reviderad ”Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen”, att gälla från och med 2020-01-01.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/727

§ 108 Beslut om samråd för ändring av detaljplan,

och

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägare till
och
har ansökt om planbesked för ändring av
detaljplan för att möjliggöra en sammanslagning av deras bägge fastigheter.
Huvudsyftet med en sammanslagning av deras bägge fastigheter är att kunna
göra en tillbyggnad av bostadshuset.
Gällande Stadsplan, S 15 för Tidaholm anger att huvudbyggnader ska
uppföras som fristående alternativt sammanbyggas i tomtgräns. Gällande
stadsplan och tillhörande ”Förslag till ändring i tomtindelning”, antagen 1941
påvisas den ursprungliga idén om att husen skulle uppföras som fristående
byggnader.
Inom kvarteret har en sammanläggning av tomter tidigare beviljats genom
ändring av detaljplan, varav en sådan ändring av detaljplan genomfördes
2014. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 september att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för
och
enligt reglerna för ett förenklat förfarande PBL 2010:900.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på angivet uppdrag tagit fram ett förslag
till ändring av detaljplan för
och , tillika samrådshandling.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 80/2019 ”Beslut
om samråd för ändring av detaljplan,
och ”, 2019-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samråd för ändring av detaljplan för
och ”, planarkitekt Madeleine Thurén, 2019-09-25.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-09-19 § 92 ”Beslut om att
ändra detaljplan för
och ”.
 Stadsplan för Tidaholm, S15 antagen 1946.
 Förslag till ändring i tomtindelning inom del av kvarteret
i
Tidaholm, antagen 1941.
 Ändring av detaljplan för
och , 2019-10-09.
 Behovsbedömning för ändring av detaljplan för
och ,
2019-09-26.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna förslag till ändring av detaljplan för
och , samt
låta samhällsbyggnadsförvaltningen ställa ut förslaget på samråd enligt
reglerna för ett förenklat förfarande, PBL 2010:900.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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Sändlista
Tidaholms Bostads AB

Ordförandes sign
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2019/631

§ 110 Beslut om medborgarförslag om att anlägga urbana öppna
vegetationsytor i kommunens parker
Sammanfattning av ärendet
har 2019-06-11 lämnat in ett medborgarförslag om att
anlägga fler urbana ängar i Tidaholms kommuns parker för att stimulera
biologisk mångfald och stödja pollinatörer. Kommunfullmäktige har 2019-0624 beslutat att hänskjuta medborgarförslaget om öppna vegetationsytor, ängar
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Medborgarförslaget stämmer väl överens med det som kommunen har åtagit
sig att utföra inom ramen för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 20172020. Första steget är att analysera vilka ytor som är lämpliga för urbana
ängar och hur många ytor som ska omvandlas.
Eftersom medborgarförslagets åtgärd kan skapa mer gynnsamma miljöer för
många insekter som är viktiga pollinerare, ge lägre löpande kostnader för
gräsklippning och att kommunen åtagit sig att arbeta med sådan åtgärd
föreslås därför att medborgarförslaget bifalls.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 82/2019 ”Beslut
om medborgarförslag om att anlägga urbana öppna vegetationsytor i
kommunens parker”, 2019-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om medborgarförslag om att anlägga urbana
öppna vegetationsytor - ängar, i kommunens parker”, enhetschef
Hållbar Utveckling Peter Lann, 2019-09-16.
 Barnrättsbedömning, 2019-09-16.
 Kommunfullmäktiges beslut § 78/2019 ”Handlingar att anmäla”,
2019-06-24
 Medborgarförslag, 2019-06-11.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att bifalla
medborgarförslaget om att anlägga urbana öppna vegetationsytor i
kommunens parker.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget om
att anlägga urbana öppna vegetationsytor i kommunens parker.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att köpa fastigheterna
och
för 60 000 kronor, samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att hantera inköpet av fastigheterna.
 Roger Lundvold (KD) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för vidare utredning
kring villkoren för ett eventuellt inköp av fastigheterna.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets
förslag och Lundvolds yrkande om återremiss.
Ordförande ställer först Lundvolds yrkande om återremiss under proposition
och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifall detta.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras till
förvaltningen för vidare utredning kring villkoren för ett eventuellt inköp
av fastigheterna.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

24

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-10-17

Samhällsbyggnadsnämnd

DNr.

§ 112 Beslut om uppföljning av tillsynsplan 2019 Tertial 1 och 2
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om 2019 års tillsynsplan 2019-03-21
gällande miljöbalken, livsmedelslagen med mera. I tillsynsplanen har 188
tillsynsbesök planerats. I tillsynsplanen anges att den ska följas upp efter varje
tertial.
Uppföljningen visar att 110 av 119 planerade tillsynsbesök har utförts.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 84/2019 ”Beslut
om uppföljning av tillsynsplan 2019 Tertial 1 och 2”, 2019-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av tillsynsplan för tertial 1 och 2”,
enhetschef Hållbar Utveckling Peter Lann, 2019-09-25.
 Tillsynsplan 2019 Tertial 1 och 2, 2019-09-25.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna uppföljningen.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 113 Beslut om försäljning av bostadsrätt,
Sammanfattning av ärendet
Försäljning av bostadsrätt
,
.
Kommunen har inte som syfte i sin verksamhet att äga och hyra ut
bostadsrätter, varför en försäljning föreslås.
Kommunen har tidigare ägt flera bostadsrätter vilka efter hand har avyttrats,
där nu en bostadsrätt återstår att avyttra. Behov av att äga en bostadsrätt
finns inte idag då kommunen för sin verksamhet hyr hyresrätter för
bostadsändamål, i första hand av TBAB.
Nuvarande hyresgäst i bostadsrätten har fått möjlighet att hyra bostad av
TBAB och flyttar inom kort, vilket gör en försäljning av bostadsrätten lämplig.
Värdering och försäljning föreslås ske via lokal mäklare, med tillträdesdatum
snarast. Bostadsrätten är belägen på våning 1, med 2 rum och kök, om totalt
66 kvm.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 93/2019 ”Beslut
om försäljning av bostadsrätt,
”,
2019-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Försäljning av Bostadsrätt
”, utredningssekreterare Pernilla Andersson, 2019-09-03.
 Bostadsrättinformation, 2019-01-07.
 Bostadsrättsavtal, 1979-09-25.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta att sälja bostadsrätt på fastigheten
, med adress
, via lokal mäklare.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
sälja bostadsrätt på fastigheten
, med adress
, via lokal mäklare.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign
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Justerandes sign
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2019/606

§ 114 Beslut om komplettering till ansökan om rivningslov,
Kaplanen 2
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har till jävsnämnden inkommit med en
rivningslovsansökan avseende Kaplanen 2. Enligt tekniska nämndens beslut
§ 75/2018 ”Beslut angående förvärv av Kaplanen 2”, 2018-06-12, köptes
fastigheten för att under arbetet med detaljplan ”Röda skolan” möjliggöra en
bättre utbyggnad av det framtida bostadsområde vad avser tillgänglighet,
logistik och exploateringsmöjligheter. Dock framgår det ej av beslutet att
rivning skall ske på fastigheten.
Förvaltningen har sen dess inkommit med en rivningsansökan till
jävsnämnden som i sin handläggning av ärendet vill ha komplettering i form av
en Byggnadshistorisk dokumentation, eller motsvarande. Förvaltningen
uppskattar kostnaden för inköp av tjänsten för upprättande av denna
dokumentation till 50 000 kr, vilket bör läggas som en kostnad i projektet kring
Röda skolan.
Fastigheten ingår i det område som är del av den markanvisning som TBAB
fått på Röda skolan, ett ärende som informerades om på SBN 2019-09-19.
Förvaltningen föreslår att detta ärende om rivningslov läggs till som en del i
ärendet avseende markanvisningen för området, samt att ge förvaltningen i
uppdrag att producera den dokumentation som begärs i kompletteringen.
Målsättningen är att vid kommande nämnd återkomma med ett skarpt förslag
på nästa steg i förstudien, där en eventuell ansökan om rivningslov ingår.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 86/2019 ”Beslut
om komplettering till ansökan om rivningslov, Kaplanen 2”,
2019-10-03.
 Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2019-09-24.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ge
förvaltningen i uppdrag att framställa Byggnadshistorisk
dokumentation, eller motsvarande, för Kaplanen 2.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
framställa Byggnadshistorisk dokumentation, eller motsvarande, för
Kaplanen 2.

Ordförandes sign
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§ 115 Beslut om yttrande angående förfrågan om förvärv av del av
Ingemarstorp 9:1
Sammanfattning av ärendet
Ägarna av fastigheten
och
har inkommit med en förfrågan gällande markköp av del av
Ingemarstorp 9:1, med tillhörande ladugård och vagnslider/garage.
Kommunledningsförvaltningen har i sin begäran om yttrande, daterat
2019-05-17, önskat samhällsbyggnadsnämnden ge sin syn på ärendet samt
presentera ett förslag till beslut om försäljning, innehållande beräknad storlek
på, samt prissättning av, lämplig mark.
Förvaltningen föreslår att den förfrågade marken, med tillhörande ladugård,
säljs i enlighet med förfrågan och bifogad karta till ett pris om 30 kr/kvm, totalt
156 000 kr. Detta pris är i linje med tidigare försäljningar av kommunens mark
i närområdet för liknande ändamål, och avser markområdets värde. Ladugården i sig anses av samhällsbyggnadsförvaltningen ha ett mycket begränsat
ekonomiskt värde i och med sitt skick, och det faktum att en försäljning av
ladugården skulle innebära att förvaltningen gör besparingar vad gäller
renovering och underhåll, bör kunna motivera att den överlåtes utan
ekonomisk kompensation.
För att markområdet på Ingemarstorp 9:1 söder om gården fortsättningsvis
skall vara åtkomstbar för kommunen, bör även ett nytt vägservitut upprättas i
och med den tänkta fastighetsregleringen. Detta servitut bör utformas så att
kommunen, och eventuella framtida arrendatorer och nyttjanderättshavare,
har rätt att nyttja den befintliga vägen förbi och runt ladugården, för att få
åtkomst till den södra delen av Ingemarstorp 9:1.
I övrigt anser förvaltningen att en försäljning av mark enligt förfrågan skulle
skapa bra fastighetsgränser och förutsättningar för utformandet av framtida
fastigheter i området.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 87/2019 ”Beslut
om yttrande angående förfrågan om förvärv av del av Ingemarstorp
9:1”, 2019-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående förfrågan om förvärv av del av
Ingemarstorp 9:1”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2019-09-02.
 Servitutsavtal ”Servitutsavtal - för avloppsanläggning, Ingemarstorp
9:1”, 2019-09-02.
 Begäran om yttrande från kommunledningsförvaltningen ”Begäran om
yttrande angående förfrågan om förvärv av del av Ingemarstorp 9:1”,
2019-05-17.
 Förfrågan från ägarna av
”Förvärv av del av
Ingemarstorp 9:1”, 2019-05-16.
 Karta över del av Ingemarstorp 9:1, 2019-05-16.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå
kommunstyrelsen besluta att sälja del av fastigheten Ingemarstorp 9:1,
till ägarna av
och
, i enlighet med inkommen förfrågan med storlek om cirka
5200 kvm, för ett pris om 30 kr/kvm, totalt 156 000 kr.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
sälja del av fastigheten Ingemarstorp 9:1, till ägarna av
och
, i enlighet med
inkommen förfrågan med storlek om cirka 5200 kvm, för ett pris om 30
kr/kvm, totalt 156 000 kr.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign
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2019/290

§ 116 Beslut om överlåtelse av mark till Skara Stift avseende
Baltaks kyrka, Madäng 1:56
Sammanfattning av ärendet
Under en genomgång av Skara Stifts lagfarter har en handläggare på stiftet
upptäckt att fastigheten Madäng 1:56, på vilken Baltaks Kyrka tillhörande
Skara Stift står, ej ägs av stiftet utan av Tidaholms kommun. Skara Stift har
därför under våren inkommit med en förfrågan till kommunen om att få
Madäng 1:56 överlåten till stiftet.
I sin förfrågan anger stiftet att Baltaks kommun 1916 genom ett gåvobrev från
kyrkan fick ägandet till en del av dåvarande fastighet, för att använda marken
som kyrkogårdsmark. Av okänd anledning har sedan resterande del av
dåvarande fastighet som kyrkan står på genom en reglering överförts till
kommunens fastighet, vilket föranlett dagens situation där Tidaholms kommun
äger hela fastigheten som både kyrkan och kyrkogården ligger på.
Skötsel och underhåll av både kyrka och kyrkogård på Madäng 1:56 har varit
under regi av stiftet under modern tid, och efter undersökningar inom även
kommunens förvaltningar har det framkommit att varken stiftet eller
kommunen under denna tid känt till att fastigheten tillhört kommunen.
Som fortsättning på samhällsbyggnadsnämndens beslut § 58/2019 ”Beslut om
förfrågan angående överlåtelse av mark till Skara stift, fastighet Madäng 1:56”,
2019-04-25, har förvaltningen arbetat fram ett förslag på överlåtelse. Med det
ovan redovisade i åtanke föreslår förvaltningen att Madäng 1:56 skall
överlåtas till Skara Stift genom ett gåvobrev, huvudsakligen då kommunen av
okänd historisk anledning har fått ägandet av marken under Baltaks kyrka,
men så vitt förvaltningen förstått, aldrig sett fastigheten som någon tillgång i
den kommunala verksamheten. Samtliga kostnader hänförliga till överlåtelsen
såsom ansökan om lagfart bör belasta Skara Stift.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 89/2019 ”Beslut
om överlåtelse av mark till Skara Stift avseende Baltaks kyrka ,
Madäng 1:56”, 2019-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Överlåtelse av Madäng 1:56, Baltaks Kyrka”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2019-09-10.
 Avstyckningsbeskrivning, 2019-04-18.
 Fastighetskarta, 2019-03-14.
 Förfrågan från Skara Stift, 2019-03-13.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta att överlåta fastigheten Madäng 1:56 till
Skara Stift genom gåvobrev.
Ordförandes sign

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
överlåta fastigheten Madäng 1:56 till Skara Stift genom gåvobrev.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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§ 117 Beslut om yttrande om nedsättning av köpeskilling vid
fastighetsförsäljning,
Sammanfattning av ärendet
Köparna till fastigheten
har inkommit med en skrivelse där de
anför att Tidaholms kommun bör ersätta dem för kostnader på 150 000 kr200 000 kr som de har haft på grund av markens skick. Därefter har köparna
kompletterat skrivelsen med kostnader samt uppgift om att köparna som
ersättning vill ha tillbaka hela köpeskillingen om 149 400 kr.
I beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 2019-05-29, § 61 ”Beslut
om nedsättning av köpeskilling på fastighetsköp”, remitteras ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Som underlag till KSAU:s beslut har kommunjurist Jenny Beckman i sin
tjänsteskrivelse gjort en redogörelse för de uppgifter som inkommit till
kommunledningsförvaltningen i ärendet, samt en juridisk bedömning kring
huruvida köparna har grund för sin begäran om nedsättning av köpeskillingen.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att köparna inte kunnat
styrka att de omständigheter som åberopats kan anses vara sådant fel som
ger rätt enligt Jordabalken till avdrag på köpeskillingen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt ärendet och kommer till samma
slutsats som kommunledningsförvaltningen, vilken är att köparna inte har
kunnat visa på omständigheter som ligger till grund för nedsättning av
köpeskilling. Utifrån underlaget i ärendet finns ingen teknisk dokumentation
som skulle kunna styrka att de dåliga markförhållandena som åberopas
förelåg vid överlåtelsen av fastigheten. I övrigt har förvaltningen inget mer att
tillägga i ärendet.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 90/2019 ”Beslut
om yttrande om nedsättning av köpeskilling vid fastighetsförsäljning,
”, 2019-10-03.
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande om nedsättning av köpeskilling på
fastighetsköp
”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2019-09-11.
 Beslut § 61 ”Beslut om nedsättning av köpeskilling på fastighetsköp”
KSAU, 2019-05-29.
 Mail från fastighetsägaren, 2019-03-28.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om begäran gällande fastighetsköp”,
kommunjurist Jenny Beckman, 2019-03-20.
 Utlåtande kontrollansvarig, 2019-02-27.
 Skrivelse ”Gällande fastighetsköp och byggnation på fastigheten
i Tidaholm”,
m.fl., 2018-12-20.
 Egenkontroll mark- och grundarbeten, 2018-11-20.
 Kontrollplan enligt PBL, 2018-11-07.
Ordförandes sign
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 Köpekontrakt
, 2017-11-13.
 PM Geoteknik 131220, rev A 2014-10-13, Del av
2014-10-13.

,

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå
kommunstyrelsen besluta att avslå köparnas begäran om avdrag på
köpeskillingen för fastigheten
.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
avslå köparnas begäran om avdrag på köpeskillingen för fastigheten
.
Roger Lundvold (KD) anmäler jäv och deltar inte handläggningen av ärendet.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign
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2019/721

§ 119 Beslut om ersättning för skada på personbil,
Sammanfattning av ärendet
Ägaren av personbilen
, har riktat ett anspråk om
3 000 kr mot kommunen för ersättning självrisk för plåt- och lackskador, där
ägaren anser att kommunens gräsklippare orsakat skadorna när kommunen
2019-08-22 klippt gräset på en refug på
. Ägaren har angivit
i sitt anspråk och förtydligande att de, av både ägaren och kommunen,
dokumenterade skadorna på bilen har uppstått när gräsklipparen sprätt sten
och jord på dennes bildörr.
Utifrån det händelseförlopp som redogjorts av ägaren till bilen, och de bilder
som ägaren och kommunen vid separata tillfällen tagit på den skadade
bildörren efter den påstådda incidenten med kommunens gräsklippare, är
förvaltningen av åsikten att kommunen inte bör ses som vållande till de
dokumenterade skadorna.
På de bilder som tagits av kommunens arbetare samma dag som den
påstådda incidenten kan tydligt urskiljas att huvuddelen av plåt- och
lackskadorna utgörs av längsmedgående djupa repor och märken i bildörren,
vilket inte överensstämmer med det påstådda händelseförloppet där sten och
jord skulle ha sprutat på bildörren. De skador som typiskt sett uppstår vid
”stenskott” och liknande är små runda märken och bucklor i plåten. Den
kommunala arbetaren som körde gräsklipparen vid det påstådda skadetillfället
har även uppgett att han inte uppfattade att gräsklipparen skulle ha skjutit sten
eller grus när området ifråga klipptes. Som regel när en gräsklippare får in
grus och sten i klippaggregatet märks detta tydligt av den som kör
gräsklipparen, då detta orsakar högljudda missljud.
En grundläggande ersättningsrättslig princip är att den som påstår sig ha lidit
skada även har bevisbördan, vilket innebär att den skadelidande måste visa
vem som är skadevållande, och varför denne är ersättningsskyldig, med andra
ord hur denne kan anses vara vållande till skadan. Med den information som
samlats under handläggningen av detta ärende i åtanke, är förvaltningen av
åsikten att ägaren till bilen inte har kunnat redogöra för ett händelseförlopp
vilket stämmer överens med de dokumenterade skadorna, eller kan styrkas av
den kommunala arbetare som körde gräsklipparen. Förvaltningen anser därför
att kommunen inte bör ses som vållande till skadorna på bildörren, och därför
inte ersätta bilägaren enligt dennes anspråk på 3 000 kr för självrisken.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 92/2019 ”Beslut
om ersättning för skada på personbil,
”, 2019-10-03.
 Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist,
2019-09-13.
 Bilder inkomna från ägaren till personbilen, 2019-09-23.
Ordförandes sign
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§ 120 Information om försäljning av Kämpen 5
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh redogör för det hos förvaltningen
pågående ärendet om en eventuell försäljning av fastigheten Kämpen 5.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
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§ 121 Information om avverkningar hösten 2019 - vintern 2020
Sammanfattning av ärendet
Skogsförvaltare Kristian Bertilsson informerar om planerade avverkningar på
kommunens fastigheter för tidsperioden hösten 2019 - vintern 2020.
Beslutsunderlag
 Presentation ”Avverkningar 2019-2020”, 2019-09-25.
Förslag till beslut
 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
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§ 122 Information från förvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande:
o ”30”-gruppen och gruppens nyligen genomförda workshop.
o Justering i förvaltningens organisation.
o Arbete inom Serviceenheten.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
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