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Sessionssalen, Stadshuset, 2019-01-24 kl. 08:00 – 11:20
§§ 5-16
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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
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Tjänstgörande ersättare
Per-Inge Karlsson (C) §§ 8-16
Ersättare
Anders Johansson (S), Susanne Lindgren (S), Per-Inge Karlsson (C) §§ 5-7, Per Viklund (V),
Lennart Nilsson (SD)
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Johan Elgh, samhällsbyggnadschef
Maria Lindström, sekreterare
Marcus Boström, gatuingenjör §§ 6-8
Jörgen Nyström, bygglovshandläggare §§ 9-10
Karin Steen, ingenjör § 11
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Mats Olsson, förvaltningsekonom § 13
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Underskrift sekreterare
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§ 5 Rapporter
Sammanfattning av ärendet
Rapporter, inkomna under tiden 2018-12-06 – 2019-01-16.
a)
Dnr MBN 2018/502
Kommunstyrelsen Tidaholms kommun: Beslut om revidering av kommunens
dokument- och informationshanteringsplan
b)
Dnr MBN 2018/503
Kommunfullmäktige Tidaholms kommun: Beslut om riktlinje för kommunal
markanvisning
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse ”Rapporter”, assistent Maria Lindström 2019-01-15.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Nämnden beslutar att lägga anmälda rapporter till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/6

§ 6 Beslut om flytt av skylt tätbebyggt område Rosenberg samt ny
LTF
Sammanfattning av ärendet
I samband med utbyggnad av Rosenbergsområdet förändras
förutsättningarna för tätbebyggt område i Tidaholm. Detta medför att skylt för
tätbebyggt område måste flyttas, vilket i sin tur leder till att ny lokal
trafikföreskrift (LTF) för Tidaholm måste skapas.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 2/2019 ”Beslut
om flytt av skylt tätbebyggt område Rosenberg samt ny LTF”,
2019-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Flytt av skylt tätbebyggt område Rosenberg samt ny
lokal trafikföreskrift (LTF)”, gatuingenjör Marcus Boström, 2018-12-11.
 LTF: 1498 2010:00147
 Detaljplan: (S165) Siggestorp 3:1 och 4:1 ”Rosenberg”,
laga kraft 2018-04-26.
 Detaljplan: (S167) del av Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg”,
laga kraft 2018-06-25.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta godkänna
ny gräns för tätbebyggt område vilket innebär justering av LTF: 1498
2010:00147.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna ny gräns för
tätbebyggt område samt justering av LTF: 1498 2010:00147.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 7 Beslut om gångfartsområde Villagatan LTF
Sammanfattning av ärendet
I samband med ombyggnation av gång- och cykelväg på Villagatan utökades
befintligt gångfartsområde.
Gångfartsområdet omfattar den sydöstra delen av Villagatan. I och med detta
måste en ny lokal trafikföreskrift (LTF) skapas.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 3/2019, ”Beslut
om gångfartsområde Villagatan LTF, 2019-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Gångfartsområde Villagatan lokal trafikföreskrift
(LTF)”, gatuingenjör Marcus Boström, 2018-12-17.
 Befintlig LTF: 1498 2010:00148.
 Förslag till ny LTF: 1498 2018:40.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet förslår samhällsbyggnadsnämnden besluta godkänna
ny LTF: 1498 2018:40 för gångfartsområde Villagatan.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna ny LTF: 1498 2018:40
för gångfartsområde Villagatan.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

6

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-01-24

Samhällsbyggnadsnämnden

2019/8

§ 8 Beslut om medborgarförslag angående cykelväg mellan
Ekedalen och Tidaholm
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag om cykelväg mellan
Ekedalen och Tidaholm till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och
beslut.
Trafikverket har uppskattat kostnaden för gång- och cykelvägen till 40 miljoner
kronor. Tidaholms kommun kan enbart få delfinansiering med högst 50 %, av
kostnaderna vilket innebär att kommunen måste stå för minst 20 miljoner.
Trafikverket är väghållare och kommunen kan därför inte bygga i egen regi.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 4/2019 ”Beslut
om medborgarförslag angående cykelväg mellan Ekedalen och
Tidaholm”, 2019-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – Medborgarförslag cykelväg mellan
Ekedalen och Tidaholm”, gatuingenjör Marcus Boström, 2019-01-14.
 Kommunfullmäktiges beslut § 63/2018 ”Handlingar att anmäla”, att
hänskjuta medborgarförslag om cykelväg mellan Ekedalen och
Tidaholm till tekniska nämnden för beredning och beslut, 2018-05-28.
 Medborgarförslag om cykelväg mellan Ekedalen och Tidaholm,
2018-05-07.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att avslå
medborgarförslag om cykelväg mellan Ekedalen och Tidaholm på
grund av ekonomiska skäl.
- Gunilla Dverstorp (M) yrkar på återremiss.
- Tobias Henning (MP) yrkar på att beslutstexten ändras till:
”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget om
cykelväg på grund av att det inte ryms inom nuvarande budget.”
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, arbetsutskottets och
Hennings samt Dverstorps förslag, yrkande om återremiss.
Ordförande ställer först arbetsutskottets och Dverstorps förslag mot varandra
och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Omröstning begärs.
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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JA:
Bifall till arbetsutskottets förslag
Nej:
Bifall till Dverstorps förslag.
Vinner ja har samhällsbyggnadsnämnden beslutat bifalla arbetsutskottets
förslag.
Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5
Följande röstar JA:
Tony Pettersson (S), Monica Staadig (S), Tobias Henning (MP), Kent Persson
(S), Helena Qvick (S), Kenneth Svedlund (S).
Följande röstar NEJ: Gunilla Dverstorp (M), Petri Niska (SD), Per-Inge
Karlsson (C), Ambjörn Lennartsson (M), Ingemar Johansson (L).
Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag och Hennings förslag mot
varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla Hennings
förslag.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslag om
cykelväg mellan Ekedalen och Tidaholm på grund av att det inte ryms
inom nuvarande budget.
Sändlista
Kommunfullmäktige

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/9

§ 9 Beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten
Sammanfattning av ärendet
ansöker om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten
Huset är i två plan och har en byggnadsarea om ca 104 m2. Berörd fastighet
ligger utanför detaljplanerat område.
Huset uppförs i anslutning till befintlig bebyggelse och kommer att anslutas till
det kommunala vatten- och avloppsnätet via en gemensamhetsanläggning.
Då åtgärden genomförs utanför detaljplanerat område har berörda sakägare
hörts. Inga synpunkter har inkommit.
Åtgärden bedöms passa väl in mot den befintliga byggnaden såväl som mot
omgivande bebyggelse.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 5/2019, ”Beslut
om ansökan gällande bygglov
2019-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om bygglov –
bygglovshandläggare Jörgen Nyström 2018-12-13.
 Ansökningshandling, inkommen 2018-11-14
 Planritning med fotoillustration, inkommen 2018-11-14
 Situationsplan, inkommen 2018-11-14
 Karta, inkommen 2018-11-14
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att bevilja
bygglov med stöd av 9 kap 31a § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av 9
kap 31a § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Sändlista

Upplysning
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.
Byggnadsåtgärderna får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden har
givit startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.
4 § PBL, om inte nämnden beslutar annat.
Avgiften för bygglovet är 10 477 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat
Klagomål över detta beslut eller delar av beslutet skall ställas till Länsstyrelsen
i Västra Götalands län, men lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden, 522 83
Tidaholm.
Överklagandet skall ske skriftligen. Det skall ha kommit in till
Samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del
av beslutet.
I skrivelsen skall Ni ange:
Vilket beslut Ni överklagar t ex genom att ange beslutets dag och vad beslutet
gäller.
Varför Ni vill att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas samt
bifoga eventuella handlingar som stödjer uppfattningen.
Ert namn, adress och telefonnummer
Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet
tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/50

§ 10 Beslut om bygglov för LSS-boende Stallängen 5:10
Sammanfattning av ärendet
Stallängens Bostads AB, Plogvägen 5, 522 35 Tidaholm, ansöker om bygglov
för nybyggnad av ett LSS-boende på fastigheten Stallängen 5:10.
Byggnaden är i ett plan och har en byggnadsarea om ca 530 m2 med likartad
färgsättning som befintligt LSS-boende i samma område.
Åtgärden överensstämmer med bestämmelser i gällande detaljplan.
Det bedöms att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8
kap. plan- och bygglagen (Allmänna och enskilda intressen samt krav på
byggnadsverk).
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse angående bygglov för ett LSSboende på Stallängen 5:10”, bygglovshandläggare Jörgen Nyström,
2019-01-15.
 Situationsplan inkommen 2019-01-15.
 Ansökningshandling inkommen 2019-01-10.
 Fasadritningar inkomna 2019-01-10.
 Planritningar inkomna 2019-01-10.
Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av 9
kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900 PBL)
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av 9
kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900 PBL).
Sändlista
Stallängens Bostads AB
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.
Byggnadsåtgärderna får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har
givit startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är
som är certifierad kontrollansvarig
med behörighet N enligt 10 kap. 9 § PBL.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tekniskt samråd enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs för projektet.
Sökanden uppmanas att inkomma samt kontakta Miljö- och byggenheten 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 nämnden beslutar annat.
Avgiften för bygglovet är 45 344 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat
Klagomål över detta beslut eller delar av beslutet skall ställas till Länsstyrelsen
i Västra Götalands län, men lämnas in till Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden, 522 83 Tidaholm.
Överklagandet skall ske skriftligen. Det skall ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet.
I skrivelsen skall Ni ange:
Vilket beslut Ni överklagar t ex genom att ange beslutets dag och vad beslutet
gäller.
Varför Ni vill att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas samt
bifoga eventuella handlingar som stödjer uppfattningen.
Ert namn, adress och telefonnummer.
Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas överklagandet
tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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§ 11 Beslut om val av ledamöter till Referensgrupp för renhållning
Sammanfattning av ärendet
Inför 2019 kommer många frågor att behöva diskuteras vad gäller kommunens
ansvar för hushållsavfall. Förvaltningen önskar att en referensgrupp tillsätts för
att kunna diskutera kommande avfallsplan, renhållningsordning, införande av
matavfallsinsamling och taxor.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta utse två ledamöter till
referensgruppen för renhållning på samhällsbyggnadsnämndens nästa
sammanträde 2019-01-24, en från majoriteten och en från
oppositionen.
Tony Pettersson (S) föreslår Kent Persson (S).
Ingemar Johansson (L) föreslår Ambjörn Lennartsson (M)
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse två ledamöter till
referensgruppen för renhållning, Kent Persson (S) och Ambjörn
Lennartsson (M).
Sändlista
Kent Persson (S)
Ambjörn Lennartsson (M)

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 12 Beslut om intern kontrollplan 2019
Sammanfattning av ärendet
Enligt riktlinje för intern kontroll ska förvaltningen inför varje nytt
verksamhetsår anta intern kontrollplan som gäller för verksamheten.
Förvaltningen har upprättat ett förslag till intern kontrollplan för 2019.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 7/2019, ”Beslut
om intern kontrollplan 2019”, 2019-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Intern kontrollplan 2019”, utredningssekreterare
Pernilla Andersson, 2018-11-19.
 Riskanalys inför 2019, samlad version.
 Risanalys samhällsbyggnadsnämnd.
 Samhällsbyggnadsnämnd trädstruktur.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
anta intern kontrollplan 2019.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan 2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 13 Beslut om Budget 2019
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsekonom Mats Olsson har upprättat förslag till budget 2019 för
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 7/2019, ”Beslut
om intern kontrollplan 2019”, 2019-01-10.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut angående Budget 2019”,
förvaltningsekonom Mats Olsson, 2019-01-03.
 Strategisk plan och budget 2019-2021.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna förvaltningens förslag till budget 2019.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
förslag till budget 2019.
Sändlista
Ekonomiavdelningen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 14 Beslut om delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden antog gällande delegationsordning 2019-01-03.
Det har framkommit att den gällande delegationsordningen behöver revideras,
eftersom vissa delegationspunkter saknas.
Förvaltningen har upprättat följande förslag till tillägg av delegationsordningen:
4.9

Anmälan av vattenverksamhet i utredningar och åtgärder inom
VA-, mark, exploaterings- och skogsåtgärder

4.10

Upplåtelse av mark för framdragning av ledningar i gator och på
allmänna platser

4.11

Beslut om grävtillstånd

10

Rubrik trafikärenden

10.1

Beslut om tidsbegränsande lokal trafikföreskrift

10.2

Beslut om särskilda trafikföreskrifter vid vägarbete och liknande
arbete

10.3

Beslut om flyttning av fordon

10.4

Beslut om yttrande för upplåtelse av offentlig plats

10.5

Beslut om att granska och tillåta TA-plan (trafikordningsplan)

10.6

Beslut om revidering av befintliga lokala trafikföreskrifter som
inte medför ändring i sak

10.7

Beslut om vägvisning på kommunal gata

Följande punkter behöver läggas till i bilaga 1:
B 2.18

Beslut om föreläggande om att avhjälpa brist i ansökan om lov,
förhandsbesked eller anmälan

B 2.19

Beslut om avvisning av ansökan eller anmälan när föreläggande
om komplettering inte åtlytts

Ändringar är gulmarkerade i delegationsordning och bilaga 1
Inga ändringar är gjorda bilaga 2 men den ingår i beslutet för att få en
sammanhållen delegationsordning.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse – beslut om delegationsordning”,
enhetschef Peter Lann, 2019-01-16.
 Delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden.
 Bilaga 1 till delegationsordningen.
 Bilaga 2 till delegationsordningen.
Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta delegationsordningen.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta delegationsordningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 15 Beslut om val av ersättare till samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-01-03 om att välja fyra ersättare
till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för tiden 2019-01-01 2022-12-31.
Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente ska arbetsutskottet bestå av
fem ledamöter och fem ersättare. Eftersom bara fyra ersättare valdes
2019-01-03 måste ytterligare en ersättare väljas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Val av ersättare till samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott”, enhetschef Peter Lann, 2019-01-16.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår att Tobias Henning (MP) väljs som ersättare i
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för tiden 2019-01-01 2022-12-31.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Tobias Henning (MP) väljs
som ersättare i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-01-01
- 2022-12-31.
Sändlista
Tobias Henning (MP)
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§ 16 Information från förvaltningen 2019
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande:
o Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Västra Götalands Län,
Göteborg har beslutat att avslå Lindells Pig Farm AB:s ansökan om
tillstånd till utökad djurhållning på fastigheten Ottravad 5:9 i Tidaholms
kommun.
o Samhällsbyggnadschef Johan Elgh har tillträtt sin tjänst på
samhällbyggnadsförvaltningen 2019-01-14.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår nämnden att ta till sig informationen.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Nämnden beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

19

Utdragsbestyrkande

