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2021/28

§ 45 Rapporter 2021-04-22
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 2021-03-19 – 2021-04-15.
2020-0304-2

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt –
Beslut om avslag av överklagan av beslut om
strandskyddsdispens för dagvattendamm på fastigheten

SBN 2020/240

Kommunstyrelsen – Beslut om uppföljning
månadsrapporter Tidaholms kommun för januari - februari
2021

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
inkomna rapporter till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Rapportlista, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-04-15.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021/180

§ 46 Anmälan av delegationsbeslut till samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-22
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-03-25.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och
livsmedelsinspektörer, 2021-04-15.
 Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2021-03-17.
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef – Service, 2021-03-17.
 Delegationsbeslut fattade av utvecklingsledare, 2021-03-17.
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2021-03-17.
 Delegationsbeslut fattade av administratör, 2021-03-17.
 Delegationsbeslut fattade av driftledare – Service, 2021-03-17.
 Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2021-03-17.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2021/112

§ 47 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, meddela att den föreslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen,
o avgiften för förhandsbeskedet bestäms till 8 733 kr i enlighet
med av kommunfullmäktige fastställd taxa.
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 stycka av del av Hjulåsen 1:6 för att bilda en ny fastighet. Den
nya tilltänkta fastigheten blir ca 7200 kvm. Enligt sökt förhandsbesked vill man
bygga ett enplanshus om ca 180 kvm.
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 ca 4,5 km från Tidaholms centrum och innefattas inte av
någon detaljplan eller områdesbestämmelse.
Inga fornlämningar finns enligt Fornsök (Riksantikvarieämbetets söktjänst för
fornlämningar) och det finns inget strandskydd på fastigheten.
Området är inte särskilt utpekat i gällande Översiktsplan.
Berörda sakägare har givits möjlighet att yttra sig över ansökan. Ägare av och
boende på fastigheterna
.
Inga synpunkter har kommit in.
Förhandsbesked prövar huruvida byggande kan tillåtas på den avsedda
platsen. Byggnadens lämplighet gällande användningen och tekniska
egenskaper samt arkitektoniska utformningen prövas i ansökan om bygglov.
Bedömning görs att man kan uppföra ett enbostadshus på aktuell plats.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, meddela att den föreslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen,
o avgiften för förhandsbeskedet bestäms till 8 733 kr i enlighet
med av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 24/2021 ”Beslut
om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på fastigheten
”, 2021-04-08.
 Tjänsteskrivelse ”
– ansökan om förhandsbesked för
uppförande av enbostadshus på fastigheten
”,
bygglovshandläggare Jörgen Nyström, 2021-03-22.
 Översiktskarta, upprättad 2021-03-11.
 Illustration hus Ekhagen, 2021-03-10.
 Situationsplan inkommen, 2021-03-08.
 Ansökan, inkommen 2021-02-21.
 Kartor, inkomna 2021-02-21.
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.
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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2021/190

§ 48 Beslut om bygglov för uppförande av flerbostadshus på
fastigheten Järnskog 6
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglagen
(2010:900) PBL,
o avgiften för bygglovet fastställs till 81 667 kr.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov för uppförande av ett flerbostadshus på fastigheten
Järnskog 6 i Tidaholms kommun. Huset innehåller 24 bostadslägenheter och
har en total boyta om ca 1405 kvm. Den totala byggytan blir 470 kvm och
byggnadshöjden blir 11,98 meter
Det planeras för att det ska finnas ca 40 parkeringsplatser varav 16 st under
tak och 2 st parkeringar för rörelsehindrade. Parkeringarna inkluderar de som
idag finns på grannfastigheten. Det finns en befintlig miljöstation för
hushållsavfall som är placerad inom 40 meter från planerad huvudentré.
För området gäller detaljplan S 173, antagen 2020-11-19, där framkommer
bl.a att markanvändningen är bostäder och största byggnadsarean för
planområdet är 500 kvm. Högsta byggnadshöjd är angiven till 15 meter.
Vidare anges att vid utformning av ny bebyggelse skall hänsyn tas till äldre
omgivande bebyggelse. Bedömning görs att den nya byggnaden passar in i
omgivningen och framför allt mot bostadshuset som nyligen uppfördes på
grannfastigheten.
Tidaholms kommun har en parkeringsnorm om 0,8 parkering/lägenhet. Det
kravet kommer att uppfyllas med befintliga och tillkommande parkeringar.
Totala behovet för kvarteret (2 bostadshus) är ca 40 parkeringar vilket
kommer att uppfyllas. Tillgänglighetskravet enligt PBL anses vara uppfyllt. Det
finns angöringsplatser för rörelsehindrade i nära anslutning byggnaden.
Station för hushållsavfall finns inom 40 meter från entré.
Vad gäller tekniska krav såsom placering av dörrautomatik och
kontrastmarkeringar ska dessa redovisas vid tekniskt samråd. Dagvatten ska i
första hand tas om hand inom den egna fastigheten vilket säkerställs på det
tekniska samrådet innan startbesked ges. Kommunal dagvattenanslutning
finns. Anslutningspunkter för Dagvatten, Vatten och Avlopp bestäms i samråd
med Tidaholms kommun innan beslut om startbesked. Byggnaden kommer att
anslutas till befintligt fjärrvärmenät och fibernät tillhörande Tidaholms Energi
AB. Byggnaden ska vara radonsäkrad vilket också ska säkerställas vid det
tekniska samrådet.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Vad gäller övriga tomtytor ska det finnas en stor friyta som är lämplig för lek
och utevistelse, det finns bra framkomlighet för utryckningsfordon och lämpligt
utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. Bedömningen görs att
kraven uppfylls – det är dock begränsade ytor för lek och utevistelse men
utifrån läge och förutsättningar så bedöms det vara tillfredställande.
För den som lämnar in bygglov efter den 10 mars 2021 blir det för vissa
byggnader krav på så kallad laddinfrastruktur för laddning av elfordon. Detta
gäller nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på
tomten. I detta ärende tillkommer mindre än 10 nya parkeringsplatser vilket
innebär att kravet inte faller in.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglagen
(2010:900) PBL,
o avgiften för bygglovet fastställs till 81 667 kr.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Järnskog 6 - Bygglov för uppförande av
flerbostadshus”, bygglovshandläggare Jörgen Nyström, 2021-04-08.
 Situationsplan, inkommen 2021-04-13.
 Fasadritning, inkommen 2021-04-13.
 Planritning, inkommen 2021-04-13.
 Sektionsritning, inkommen 2021-04-13.
 Beräkning av bygglovsavgift, upprättad 2021-04-12.
 Illustration byggnad, inkommen 2021-03-18.
 Ansökningshandling, inkommen 2021-03-18.
Upplysningar
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 åtgärderna krävs en kontrollansvarig. Sökanden uppmanas
inkomma med anmälan om kontrollansvarig.
Åtgärderna får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
Avgiften för bygglovet är 81 667 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-02-01 och beslut fattades
2021-02-25, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har
hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilaga. Avgiften
faktureras separat.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Tekniskt samråd krävs för projektet. Sökanden uppmanas kontakta
samhällsbyggnadsförvaltningen för att boka en tid för tekniskt samråd.
Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10
kap. 4 § PBL, om inte Samhällsbyggnadsnämnden beslutar annat.
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.
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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2021/149

§ 49 Beslut om bygglov för nybyggnation av församlingshem på
fastigheten Kaplanen 3
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b§ plan- och bygglagen
(2010:900) PBL,
o avgiften för bygglovet fastställs till 67 348 kr.
Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bygglov för nybyggnation av Församlingshemmet på
fastigheten Kaplanen 3 i Tidaholms kommun har inkommit till
samhällsbyggnadsnämnden.
Gällande detaljplan för fastigheten är S15 med beteckningen A.
Med A betecknat område får endast användas för allmänt ändamål.
Byggnadshöjden får ej överstiga 10.8 meter. Det finns ingen begränsning i
byggrätt - det är prickmarken som styr.
Vid bygglov inom detaljplan ska följande punkter prövas:
Planenlighet – Byggnaden överensstämmer i stort med detaljplanen S15. En
mindre avvikelse är att en del av byggnaden kommer att placeras på prickad
mark. Avvikelsen bedöms liten och är förenligt med detaljplanens syfte.
Placering och utformning – huruvida byggnadens utformning samt placering
bedöms passa in i stadsbilden.
Byggnaden är en modern stram byggnad som lättas upp med spännande
vinklar. Entrén har placerats mot Norra Kungsvägen vilket ger en tydlig och
välkomnande känsla. Placeringen på tomten är bra, byggnaden bildar en yttre
inramning av gaturummet. Innergården ger ett skydd mot ljudet från gatan och
en trevlig yta att vistas på.
Hänsynskravet – prövning av byggnadens påverkan på omgivningen.
Fastigheten finns med i kulturmiljöprogrammet och området har högsta
kulturhistoriska värde. I den framhåller man betydelsen av bebyggelsens och
stadsrummets karaktärsdrag. Gröna rum med olika slags träd och planteringar
i centrum bör värnas.
Byggnaden har bra proportioner som passar väl in i miljön. Man ser en tydlig
tillhörighet till kyrkan, både valet av fasadmaterial som färgval. Bevarande av
träden på Norra Kungsvägen mjuknar upp fasaden på byggnaden.
Omgivningspåverkan – prövning av vilken omgivningspåverkan byggnaden
kommer att ha, bland annat om byggnaden kan ge skymd sikt eller sämre
ljusförhållanden.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utformningskraven – bygglov inom detaljplanerat område ska prövas mot tre
utformningskrav: lämplighet för sitt ändamål, god form-, färg-, och
materialverkan samt tillgänglighet och användbarhet.
Byggnaden uppfyller alla de tre utformningskraven. Planlösningen är
tillgänglighetsanpassad. Vid intilliggande fastighet Kusken 2 kommer två
parkeringsplatser för rörelsehindrade att skapas.
Det tekniska samrådet granskar de tekniska krav såsom placering av
dörrautomatik och kontrastmarkeringar. Dagvatten ska i första hand tas om
hand inom den egna fastigheten vilket säkerställs på det tekniska samrådet
innan startbesked ges. Byggnaderna ska vara radonsäkrade vilket också ska
säkerställas vid det tekniska samrådet. Det finns möjlighet för framkomlighet
av utryckningsfordon. Anslutningspunkter för vatten och avlopp bestäms i
samråd med Tidaholms kommun innan beslut om startbesked ges.
Föreslagna åtgärder bedöms uppfylla tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap.
PBL och bygglov kan beviljas.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b§ plan- och bygglagen
(2010:900) PBL,
o avgiften för bygglovet fastställs till 67 348 kr.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 25/2021 ”Beslut
om bygglov för nybyggnation av församlingshem på fastigheten
Kaplanen 3”, 2021-04-08.
 Tjänsteskrivelse ”Bygglov för nybyggnation av Församlingshemmet”,
bygglovshandläggare Karolina Hellqvist, 2021-03-29.
 Ansökan, inkommen 2021-03-07.
 Planritningar, inkommen 2021-03-07.
 Fasadritningar, inkommen 2021-03-07.
 Situationsplan, inkommen 2021-03-07.
 Sektionsritning, inkommen 2021-03-07.
 Fotoillustration, fasader inkommen 2021-03-07.
Upplysningar
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.
Åtgärderna får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
För att genomföra åtgärderna krävs en kontrollansvarig.
Tekniskt samråd krävs för projektet. Sökanden uppmanas kontakta
samhällsbyggnadsförvaltningen för att boka en tid för tekniskt samråd.
Ordförandes sign

Justerandes sign
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Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10
kap. 4 § PBL, om inte Samhällsbyggnadsnämnden beslutar annat.
Avgiften för bygglovet är 67 348 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-03-07 och beslut fattades
2021-04-22, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har
hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilaga. Avgiften
faktureras separat.
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.
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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2021/125

§ 50 Beslut om bygglov för nybyggnation av garage på fastigheten
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o bevilja sökt bygglov enligt 9 kap. 31b§ PBL,
o bevilja sökt rivningslov enligt 9 kap. 34§ PBL,
o avgiften för bygglov bestäms till 6 980 kr i enlighet med
fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
En ansökan har inkommit gällande uppförande av ett garage/förråd på
fastigheten
. Garaget kommer att ha måtten 7,5 x 9,5 meter, ca 72
m2. Garaget kommer att ersätta ett befintligt garage, delvis på prickad mark.
Enligt gällande detaljplan S31 får en gårdsbyggnad uppföras på max 40 m2.
Detaljplanen är från 1959 vilket innebär en avvikelse (utökning) om 32 m2.
Bostadshuset och garaget som idag finns på fastigheten ligger båda på
prickad mark, dessa var antagligen uppförda innan planen genomfördes.
Fastigheten finns inte med i ”Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i
Tidaholms Kommun”, eller i Kulturmiljöprogrammet.
Enligt 8 kap 1§ ska en byggnad ha en god form-, färg- och materialverkan.
Det planerade garaget bedöms i sig ha de kvalitéerna. I prövningen ska även
storlek och proportioner till intilliggande byggnader bedömas. Eftersom ena
halvan av garaget är en carport kommer inte byggnaden att upplevas så stor.
Berörda sakägare har hörts men inga synpunkter har inkommit.
Ansökan om bygglov avviker från detaljplanen genom att garaget delvis
kommer att placeras på prickad mark samt att byggytan kommer att ökas med
32 m2.
Avvikelsen bedöms liten och är förenlig med detaljplanens syfte.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o bevilja sökt bygglov enligt 9 kap. 31b§ PBL,
o bevilja sökt rivningslov enligt 9 kap. 34§ PBL,
o avgiften för bygglov bestäms till 6 980 kr i enlighet med
fastställd taxa av kommunfullmäktige.

Ordförandes sign
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Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 26/2021 ”Beslut
om bygglov för nybyggnation av garage på fastigheten
”,
2021-04-08.
 Tjänsteskrivelse ”Bygglov för nybyggnad av garage”,
bygglovshandläggare Karolina Hellqvist, 2021-03-30.
 Ansökningshandling, inkommen 2021-02-22.
 Ritningar och situationsplan, inkomna 2021-02-22.
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.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.
4§ PBL, om inte nämnden beslutar annat.
Avgiften för bygglovet är 6 980 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-02-22 och beslut fattades
2021-04-22, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har
hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilaga. Avgiften
faktureras separat.
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.
Uppge ditt namn, personnummer alternativt organisationsnummer, postadress
(hem och arbete), e-postadress och telefonnummer (hem, mobil och arbete).
Ordförandes sign

Justerandes sign
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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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2020/246

§ 51 Beslut om yttrande angående förfrågan om förvärv av
Innerstaden 2:1
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
sälja del av Innerstaden 2:1 till ägarna av Kämpen 4 (Lidéns
Handelsträdgård AB), i enlighet med upprättad karta till ett pris om 307
300 kr.
Sammanfattning av ärendet
Lidéns Blomsterhandel AB har till kommunen lämnat en förfrågan om att köpa
del av Innerstaden 2:1 för att vidareutveckla sin verksamhet, genom att bygga
ut växthuset mot gångbanan för att öka försäljningsytan samt bygga växthus
på grönområde för odling och parkeringsplatser.
De har 2017 erhållit ett positivt planbesked för ändring av gällande detaljplan.
Planarbetet påbörjas så snart beslut är fattat ang. en eventuell försäljning av
mark för att möjliggöra utbyggnationen.
För aktuellt område gäller detaljplan med laga kraft 1983-11-29. I detaljplanen
är område avsatt som allmänt ändamål (plantering- och parkmark). Det finns
ingen byggrätt för området, och detaljplanen måste därmed ändras för att
medge tänkt byggnation. Mellan Lidéns befintliga verksamhet och växthusen
finns idag en gångväg som är av betydelse för boende i flerfamiljshusområdet
som ligger nordöst om Lidéns verksamhet. Om marken säljs får en alternativ
sträckning av gångvägen utredas norr om området.
Den ytan som deras tänkta exploatering berör bedöms inte nyttjas av
allmänheten på ett sådant sätt att marken bör sparas i kommunens ägo och
behållas oexploaterad. Marken är även en del av ett större grönområde där
andra ytor likväl tjänar samma syfte. Marken är vidare till viss del redan idag
ianspråktagen för verksamhetens behov, med äldre befintliga planteringar
kopplade till verksamheten som upptar en stor del av grönytan.
I enlighet med beslut från kommunfullmäktige 2019-01-28 gällande
prissättning av mark för detaljhandeländamål, vilket innebär ett prisspann
mellan 75kr/kvm och 100kr/kvm, är förslaget att marken bör säljas för
100kr/kvm. Priset motiveras med att en ny gångväg norr om området behöver
anläggas i samband med försäljningen, som ersätter gångvägen som idag går
mellan verksamhetens växthus på Innerstaden 2:1 och Kämpen 4. Kostnaden
för omdragning av gångvägen föreslås belasta Tidaholms kommun.
I och med den föreslagna försäljningen kommer även befintliga kommunala
VA-anläggningar och anslutningar att ses över.
Ytan som föreslås säljas till Lidéns Handelsträdgård AB, enligt Bilaga 1,
uppgår till ca 3073 kvm, med ett pris om totalt 307 300 kr.
Ordförandes sign
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Eventuella förrättningskostnader hos Lantmäteriet för fastighetsreglering
belastar köparna.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att sälja del av Innerstaden 2:1 till ägarna av
Kämpen 4 (Lidéns Handelsträdgård AB), i enlighet med upprättad
karta till ett pris om 307 300 kr.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 27/2021 ”Beslut
om yttrande angående förfrågan om förvärv av Innerstaden 2:1”,
2021-04-08.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till försäljning av del av Innerstaden 2:1”,
planarkitekt Marie Bengtzon, 2021-03-30.
 Karta - förslag till försäljning av del av Innerstaden 2:1, 2021-03-30.
 Planöversikt, del av Innerstaden 2:1, 2021-03-20.
 Presentation Lidéns, 2021-03-15.
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande angående förfrågan om
förvärv av Innerstaden 2:1, 2020-03-10.
 Ansökan om köp av mark, 2020-03-01.
 Kommunfullmäktiges beslut § 7/2019 ”Beslut om pris vid försäljning av
mark för detaljhandelsändamål”, 2019-01-28.
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 49/2017 ”Beslut om
planbesked för del av Innerstaden 2:1”, 2017-05-10.
 Ritning 1, 2017-01-12.
 Ritning 2, 2017-01-12.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2021/67

§ 52 Beslut om utredning kring ändring av detaljplan för
Madängsholm
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra förvaltningen att
utreda planändringar i stadsbyggnadsplan SPL 6 i Madängsholm, med
laga kraft 1959-02-28.
Sammanfattning av ärendet
En skrivelse har lämnats in till samhällsbyggnadsförvaltningen från boende i
Madängsholm om att ändra stadsbyggnadsplan i Madängsholm.
I Madängsholm tätort regleras större delen av bebyggelsen av en
stadsbyggnadsplan från 1959. Av bestämmelserna framgår bland annat att
uthus inte får upptaga större yta än 40m2. I skrivelsen framförs en vilja om att
ändra denna gamla detaljplan för att kunna bygga större uthus, garage m.m.
och därmed få ett mer levande och växande samhälle.
Samhällsbyggnadsnämnden utreder för tillfället nybyggnation av förskola i
Madängsholm. Beroende på placering kan det komma att krävas att gällande
detaljplan ändras. Kommunen har även köpt in mark i Madängsholm för att
kunna exploatera framtida bebyggelse, i enlighet med pågående översiktsplan
ÖP 2030. För att möjliggöra även detta behöver gällande detaljplan ändras.
Nämnden anser att de av boende föreslagna planändringarna bör om möjligt
samordnas med eventuella planändringar
Stadsbyggnadsplanen i Madängsholm är fastställd 1959 och är således 62 år
gammal och är i behov av att ses över. Bedömning av exploateringsgrad, hur
stora komplementbyggnader som får byggas med mera utreds närmare i
samband med en eventuell planändring.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att uppdra
förvaltningen att utreda planändringar i stadsbyggnadsplan SPL 6 i
Madängsholm, med laga kraft 1959-02-28.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om namninsamling för ändring av detaljplan
för Madängsholm”, enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann,
2021-04-14.
 Skrivelse och namninsamling, 2021-01-28.
 Stadsbyggnadsplan SPL 6, Madängsholm tätort, 1959-02-28.
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2019/12

§ 53 Information från förvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Miljökonsult
från CIT och
från
Miljösekretariatet informerar om verktyg för kommunala koldioxidbudgetar.
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande:
o ärende kring kameraövervakning,
o pågående arbete med revidering av delegationsordning,
o arbete med trafikhinder
o planer kring anläggande av skateboard-anläggning utomhus.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
-
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2019/12

§ 54 Information om enheten VA/Avfall
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef VA/Avfall, Karin Steen, informerar om organisation och pågående
arbete inom enheten VA/Avfall.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
-
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2020/764

§ 55 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 pågående hantering av kommunala fastigheter som ej fullt
nyttjas i kommunal verksamhet.
Förslag till beslut
- Ordförande 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, 2021-04-07.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/2
23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-04-22

Samhällsbyggnadsnämnd

2020/422

§ 56 Beslut om placering i projektering av ny förskola i
Madängsholm
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o projektera anläggande av en ny förskola i Madängsholm med
placering på del av fastigheten Madängsholm 5:37, enligt
alternativ 2 i upprättat underlag,
o informera Madängsholms samhällsförening om projektet.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en inledande utredning inför
projektering av anläggande av en ny förskola i Madängsholm, där
förvaltningen har tagit fram förslag på lämpliga placeringar av den nya
förskolan.
Kommunfullmäktige har tidigare genom beslut om fastställande av Strategisk
plan och Budget 2021-2023 beslutat om en budget för anläggande av en ny
förskola i Madängsholm, vilken uppgår till totalt 5 MKR (se sidan 52).
Nämnden gör tolkningen att kommunfullmäktige i och med den beslutade
budgeteringen har godkänt behovet av en ny förskola i Madängsholm, och att
förstudiefasen i projektet därigenom är genomförd.
Nämnden har därför börjat utreda de grundläggande förutsättningarna för
projektets projekteringsfas, och kommit fram till fyra olika möjliga placeringar
vilka framgår av upprättat underlag, varav en utgör ombyggnation av befintliga
lokaler.
Nämnden anser, utifrån en sammanvägd bedömning med de i dag kända
omständigheterna kring respektive placering, att alternativ 2 i anslutning till
befintlig kommunal lekplats är det mest fördelaktiga, och att projekteringen ska
genomföras utifrån denna placering på del av fastigheten Madängsholm 5:37.
I tidigare dialoger samt i samband med hantering av ärendet i barn- och
utbildningsnämnden har frågeställningar kring praktiska lösningar avseende
bland annat befintlig lekpark och pulkabacke i anslutning till placering enligt
alternativ 2 uppkommit. Nämnden ser dessa frågeställningar som hanterbara
och kommer under den vidare projekteringen att utreda hur en samverkan
mellan förskolan och befintlig kommunal lekplats på ytan löses.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
projektera anläggande av en ny förskola i Madängsholm med placering
på del av fastigheten Madängsholm 5:37, enligt alternativ 2 i upprättat
underlag.
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-

Ambjörn Lennartsson (M) framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens
förslag till beslut och föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
informera Madängsholms samhällsförening om projektet.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från Lennartsson.
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Lennartssons tilläggsyrkande under proposition
och finner att nämnden beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om placering i projektering av ny förskola i
Madängsholm”, projektledare Peter Eriksson, 2021-04-14.
 Utredning kring placeringsmöjligheter av ny förskola i Madängsholm,
2021-03-16.
 Skiss - Förskola Madängsholm, alternativ 2, 2021-03-16.
 Skiss - Förskola Madängsholm, alternativ 3, 2021-03-16.
 Skiss - Förskola Madängsholm, alternativ 4, 2021-03-16.
 Strategisk plan och budget 2021-2023, 2020-12-21.
Sändlista
Barn- och utbildningsnämnden
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2021/158

§ 57 Beslut om yttrande angående samråd om vattenförvaltning för
Västerhavets vattendistrikt
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o lämna upprättad utredning som yttrande till vattenmyndigheten,
o enligt Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön 6 kap. 4 § 3 p. begära att regeringen ges möjlighet
att pröva förslaget till åtgärdsprogram.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, som också är vattenmyndighet i
Västerhavets vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan,
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder
mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021-2027. Dessa förslag
samråds under sex månader, 1 november 2020 – 30 april 2021.
Alla länder i Europeiska Unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam
vattenpolitik som styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet
är att skydda och förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag,
grundvatten och kustnära havsområden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en utredning kring
åtgärdsprogrammet i form av en tjänsteskrivelse.
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på förslagens syfte vilket är att
skydda och förbättra vattenkvaliteten för nuvarande och kommande
generationer.
Det remitterade materialet är ambitiöst och bedöms vara komplext att
analysera och förstå hur det fullt ut påverkar en kommun. Nämnden ser en
fara i att det omfattande materialet mynnar ut i en omfattande byråkrati och
produktion av dokument.
Kommunerna har en omfattande verksamhet där både personella och
ekonomiska resurser är tydligt satta, och åtgärder som kan anses vara
omfattande har svårt att genomföras. Samhällsbyggnadsnämnden anser
därför att åtgärderna behöver kostnadsberäknas och att det därefter tillskjuts
statlig finansiering för genomförandet.
Sammanfattningsvis anser nämnden att åtgärdsplanen allvarligt avviker från
bestämmelserna i vattenförvaltningsförordningen genom att analyser av de
ekonomiska konsekvenserna inte utförts.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lämna
upprättad utredning som yttrande till vattenmyndigheten.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2/2
26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-04-22

Samhällsbyggnadsnämnd



Ambjörn Lennartsson (M) framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens
förslag till beslut och föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
enligt Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön 6 kap. 4 § 3 p. begära att regeringen ges möjlighet att
pröva förslaget till åtgärdsprogram.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från Lennartsson.
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Lennartssons tilläggsyrkande under proposition
och finner att nämnden beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående samråd om
vattenförvaltning för Västerhavets vattendistrikt”, enhetschef Hållbar
Utveckling, Peter Lann, 2021-04-13.
 Samrådsunderlag från Vattenmyndigheten, 2021-03-17.
Sändlista
Vattenmyndigheten
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2021/159

§ 58 Beslut om yttrande angående samråd om vattenförvaltning för
Södra Östersjöns vattendistrikt
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o lämna upprättad utredning som yttrande till vattenmyndigheten,
o enligt Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön 6 kap. 4 § 3 p. begära att regeringen ges möjlighet
att pröva förslaget till åtgärdsprogram.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Kalmar Län ,som också är vattenmyndighet i Södra Östersjöns
vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram,
miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist
och torka, inför vattenarbetet 2021-2027. Dessa förslag samråds under sex
månader, 1 november 2020 – 30 april 2021.
Alla länder i Europeiska Unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam
vattenpolitik som styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet
är att skydda och förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag,
grundvatten och kustnära havsområden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en utredning kring
åtgärdsprogrammet i form av en tjänsteskrivelse.
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på förslagens syfte vilket är att
skydda och förbättra vattenkvaliteten för nuvarande och kommande
generationer.
Det remitterade materialet är ambitiöst och bedöms vara komplext att
analysera och förstå hur det fullt ut påverkar en kommun. Nämnden ser en
fara i att det omfattande materialet mynnar ut i en omfattande byråkrati och
produktion av dokument.
Kommunerna har en omfattande verksamhet där både personella och
ekonomiska resurser är tydligt satta, och åtgärder som kan anses vara
omfattande har svårt att genomföras. Samhällsbyggnadsnämnden anser
därför att åtgärderna behöver kostnadsberäknas och att det därefter tillskjuts
statlig finansiering för genomförandet.
Sammanfattningsvis anser nämnden att åtgärdsplanen allvarligt avviker från
bestämmelserna i vattenförvaltningsförordningen genom att analyser av de
ekonomiska konsekvenserna inte utförts.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lämna
upprättad utredning som yttrande till vattenmyndigheten.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ambjörn Lennartsson (M) framför ett tilläggsyrkande till förvaltningens
förslag till beslut och föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
enligt Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön 6 kap. 4 § 3 p. begära att regeringen ges möjlighet att
pröva förslaget till åtgärdsprogram.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från Lennartsson.
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Lennartssons tilläggsyrkande under proposition
och finner att nämnden beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående samråd om
vattenförvaltning för Södra Östersjöns vattendistrikt”, enhetschef
Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2021-04-13.
 Samrådsunderlag från Vattenmyndigheten, 2021-03-17.
Sändlista
Vattenmyndigheten
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2021/229

§ 59 Beslut om hantering av investeringspotter 2021
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättade
investeringsplaner för investeringspotter inom Avfall, Gång- och
cykelväg, Planerat underhåll Gata/Park, Planerat fastighetsunderhåll
och Framtida bostadsområden.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har sedan nämnden bildades arbetat aktivt med
en långsiktig investeringsplan, vilken antas i kommunfullmäktige. Ett
framträdande inslag i planen har varit underhållsinsatser i syfte att tydliggöra
underhållsbehov, och komma till ett läge där återinvesteringar i befintliga
funktioner prioriteras.
Som ett led i effektivisering i arbetet med dessa investeringar har så kallade
investeringspotter skapats. Investeringspotternas storlek är en del av
investeringsplanen och beslutas av Kommunfullmäktige i strategisk plan och
budget för respektive år, vilket ger en total omfattning per pott för
samhällsbyggnadsnämnden att arbeta utifrån. Samhällsbyggnadsnämnden
har genom detta en möjlighet att på ett kontinuerligt sätt kunna prioritera var
investeringar skall genomföras inom respektive investeringsområde.
Förvaltningen har utifrån en framtagen mall upprättat förslag på
investeringsplaner inom potterna för Avfall, Gång- och cykelväg, Planerat
underhåll Gata/Park, Planerat fastighetsunderhåll och Framtida
bostadsområden.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna upprättade investeringsplaner för investeringspotter inom
Avfall, Gång- och cykelväg, Planerat underhåll Gata/Park, Planerat
fastighetsunderhåll och Framtida bostadsområden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Hantering av investeringspotter 2021”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-04-01.
 Plan för investeringspott – Avfall, 2021-04-15.
 Plan för investeringspott – Gång- och cykelväg, 2021-04-15.
 Plan för investeringspott – Planerat underhåll Gata/Park, 2021-04-15.
 Plan för investeringspott – Planerat fastighetsunderhåll, 2021-04-15.
 Plan för investeringspott – Framtida bostadsområden, 2021-04-15.
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2020/823

§ 60 Beslut om antagande av stråk- och handelsetableringsplan
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o upphäva nämndens beslut § 21/2021,
o föreslå kommunstyrelsen besluta att anta upprättat förslag till
stråk- och handelsetableringsplan.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid nämndssammanträdet 2021-02-25
att anta en stråk- och handelsetableringsplan.
Planen var ursprungligen framtagen av tidigare Näringslivsenheten som
arbetade under kommunstyrelsen. Vidare finansierades planen av medel som
kommunstyrelsen avsatt. Nämnden bedömer därför att planen behöver antas i
kommunstyrelsen, som är den formella beställaren av planen.
Av den anledningen upphäver nämnden sitt tidigare beslut om antagande i
samhällsbyggnadsnämnden, och föreslår istället kommunstyrelsen besluta att
anta samma plan.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o upphäva nämndens beslut § 21/2021,
o föreslå kommunstyrelsen besluta att anta upprättat förslag till
stråk- och handelsetableringsplan.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 35/2021 ”Beslut
om antagande av stråk- och handelsetableringsplan”, 2021-04-08.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av stråk- och
handelsetableringsplan”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh,
2021-03-30.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 21/2021 ”Beslut om antagande
av stråk- och handelsetableringsplan”, 2021-02-25.
 Stråk och handelsetableringsplan, 2020-01-20.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2020/407

§ 61 Beslut om komplettering i ärende om ändrat
ansvarsförhållande för gatubelysning
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna upprättad
utredning som svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts begäran om
komplettering i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat
samhällsbyggnadsnämndens förslag kring ändrat ansvarsförhållande för
gatubelysning för komplettering kring juridiska och ekonomiska
frågeställningar.
Förvaltningen har upprättat en utredning i form av en tjänsteskrivelse,
innehållandes bedömningar kring de frågor som lyfts i kommunledningens
rättsutredning daterad 2020-10-13, vilken avser att besvara
kommunstyrelsens arbetsutskotts begäran om komplettering.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
överlämna upprättad utredning som svar på kommunstyrelsens
arbetsutskotts begäran om komplettering i ärendet.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 36/2021 ”Beslut
om komplettering i ärende om ändrat ansvarsförhållande för
gatubelysning”, 2021-04-08.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändrat ansvarsförhållande för
gatubelysning”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-03-12.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126/2020 ”Beslut om ändrat
ansvarsförhållande för gatubelysning”, 2020-11-11.
 Rättsutredning ”Juridiska frågor gällande överlåtande av gatubelysning
till kommunalt bolag”, kommunjurist Jenny Beckman, 2020-10-13.
 Promemoria angående fråga om överföring av
belysningsanläggningar, MAQS Advokatbyrå, 2015-10-26.
Sändlista
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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2020/507

§ 62 Beslut om fastställande av tomtpris för tomtkö i Kungslena
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tomtpriset för den av
kommunfullmäktige beslutade tomtkön i Kungslena bestäms till 220 kr
per kvadratmeter.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare tagit ställning i frågan om tomtkö och
prissättning av tomter. I kommunfullmäktiges beslut om att upprätta en tomtkö
i Kungslena justerades dock det av samhällsbyggnadsnämnden
rekommenderade tomtpriset på 300 kr/kvm till att ersättas med ett spann där
prissättningen skulle fastställas ”upp till 300 kr/kvm”.
Nämndens tolkning är att priset får fastställas av samhällsbyggnadsnämnden,
och att beslutet om tomtkö sedan kan verkställas av nämnden.
Resonemang kring prissättningen som gjordes vid nämndens sammanträde
2020-10-01 bedöms huvudsakligen fortfarande gälla, och det bedöms därmed
vara rimligt att ta ut ett högre tomtpris än 200 kr/kvm. Då projektet är i tidiga
faser finns ingen entreprenadssumma fastställd via anbud, utan
kostnadskalkylen för exploateringen baseras på uppskattningar, med en
budget för tillfället uppskattad till 2,2 MSEK.
De planerade tomterna är 8 st till antal, med en sammanlagd yta på cirka
10 420 kvm.
I syfte att möta viljan från kommunfullmäktige och uppnå ett logiskt
resonemang fastslås ett tomtpris om 220 kr/kvm. Då bedöms den idag
uppskattade budgeten för exploateringen täckas vid en fullständig försäljning
av alla 8 tomter (2,2 MSEK/10 000 kvm), samtidigt som det jämförbara
tomtpriset på Rosenberg om 200 kr/kvm räknas upp med 10%, en höjning
som kan anses vara rimlig utifrån de år som gått sedan det priset beslutades.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
tomtpriset för den av kommunfullmäktige beslutade tomtkön i
Kungslena bestäms till 220 kr per kvadratmeter.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 37/2021 ”Beslut
om fastställande av tomtpris för tomtkö i Kungslena”, 2021-04-08.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om fastställande av tomtpris Kungslena”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-03-30.
 Kommunfullmäktiges beslut § 128/2020 ”Beslut om tomtkö och
tomtpris i Kungslena”, 2020-12-21.
Ordförandes sign
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 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 118/2020 ”Beslut om
upprättande av tomtkö i Kungslena”, 2020-10-01.
Sändlista
Kommunfullmäktige
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2021/6

§ 63 Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera allmänna lokala
ordningsföreskrifter enligt upprättat förslag, att gälla från och
med 2021-07-01,
o 16 § i föreskrifterna endast revideras med redaktionella
ändringar.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med den lokala polisenheten tagit fram ett
förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun.
Förslagets ändringar framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där
grön text innebär ett tillägg och röd text innebär att något föreslås att tas bort
eller ersättas.
Revideringarna syftar till att aktualisera föreskrifterna utifrån dagens
användande av offentlig plats, och de ordningsstörande problem som kan
uppstå. Förslaget avser även att genom redaktionella ändringar få
föreskrifternas olika regler att använda samma begrepp och ordval, för att
förenkla för den som läser och vill ta till sig föreskrifternas innehåll, och
minimera risken för feltolkning av reglernas innebörd.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera allmänna lokala
ordningsföreskrifter enligt upprättat förslag, att gälla från och med
2021-07-01.
- Kent Persson (S) framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag
till beslut och föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 16 § i
föreskrifterna endast revideras med redaktionella ändringar.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett
tilläggsyrkande från Persson.
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner
att nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Perssons tilläggsyrkande under proposition
och finner att nämnden beslutar att bifalla detta.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 38/2021 ”Beslut
om revidering av lokala ordningsföreskrifter”, 2021-04-08.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2/2
35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-04-22

Samhällsbyggnadsnämnd

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter”,
nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-03-30.
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms
kommun, 2021-04-01.
 Bilaga 1 – Förbudsområde, 2021-02-23.
Sändlista
Kommunfullmäktige
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2021/207

§ 64 Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandel
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
revidera lokala ordningsföreskrifter för torghandel enligt upprättat
förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har i samband med framtagandet av förslag på reviderade
allmänna lokala ordningsföreskrifter även sett över lokala ordningsföreskrifter
för torghandel, och upprättat ett förslag med revideringar. Förslagets ändringar
framgår i upprättat dokument av färgmarkerad text, där grön text innebär ett
tillägg och röd text innebär att något föreslås att tas bort eller ersättas.
De större ändringar som föreslås består av ändringar vad gäller tider för
försäljning, där den föreslagna revideringar innebär att försäljningstiden får
påbörjas 30 minuter tidigare än idag, från kl. 07.00 till kl. 06.30, och förlängs
med 3 timmar från kl. 15.00 till kl. 18.00.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera lokala ordningsföreskrifter för
torghandel enligt upprättat förslag, att gälla från och med 2021-07-01.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 39/2021 ”Beslut
om revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel”,
2021-04-08.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandel”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-04-01.
 Förslag på reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel,
2021-04-01.
Sändlista
Kommunfullmäktige
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2020/240

§ 65 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende mars år 2021
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden
avseende mars 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 mars år 2021”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-04-15.
 Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende mars år
2021, 2021-04-15.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2021/274

§ 66 Beslut om mötesobservatörer
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte utse mötesobservatörer
för sina sammanträden, tills dess att nämnden bedömer att behovet av
mötesobservatörer finns.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om mötesobservatörer för sina
sammanträden.
Förslag till beslut
- Gunilla Dverstorp (M) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att inte utse mötesobservatörer för sina sammanträden, tills dess att
nämnden bedömer att behovet av mötesobservatörer finns.
Beslutsunderlag
-
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