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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-23

Samhällsbyggnadsnämnd

Sessionssalen Stadshuset, 2019-05-23 kl. 08:00 – 11:50
§§ 62-71
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) §§ 62-66 och 68-71, Gunilla Dverstorp (M), Petri Niska
(SD)
Tjänstgörande ersättare
Per-Inge Karlsson (C) § 67
Ersättare
Cathrine Karlsson (S), Anders Johansson (S), Susanne Lindgren (S), Per Viklund (V), Per-Inge
Karlsson (C) §§ 62-66 och 68-71, Lennart Nilsson (SD)
Tjänstepersoner
Johan Elgh samhällsbyggnadschef
Peter Lann enhetschef
Maria Lindström sekreterare
Marie Bengtzon planarkitekt, § 64
Marcus Boström gatuingenjör, § 66
Mats Olsson ekonom, §§ 69-70
Övriga
Justering
Utses att justera: Ingemar Johansson (L)
Justeringens tid: 2019-05-27
Underskrift sekreterare
Maria Lindström

Underskrift ordförande
Tony Pettersson (S)

Underskrift justerare
Ingemar Johansson (L)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag:
2019-05-29 – 2019-06-18
Nämnd/styrelse
Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträdesdatum
2019-05-23
Protokollet förvaras:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset
Underskrift

Maria Lindström
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2019/235

§ 62 Rapporter
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2019-04-17 – 2019-05-15.
SBN 2019/503
SBN 2019/499
SBN 2019/107

Kommunstyrelsen – Beslut om riktlinje mot kränkande
särbehandling
Kommunfullmäktige – Beslut om antagande av taxa för
resa till dagverksamhet och daglig verksamhet
Kommunfullmäktige – Beslut om besvarande av motion om
detaljplan för villatomter i Ekedalen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapporter” assistent Maria Lindström, 2019-05-15.
Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 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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2019/412

§ 63 Anmälan av delegationsbeslut samhällsbyggnadsnämnden
2019-05-23
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan
samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde 2019-04-25.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2019-05-15.
 Delegationsbeslut fattade av administratör renhållning, 2019-04-16.
 Delegationsbeslut fattade av gatuingenjör, 2019-04-16.
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2019-04-18.
 Delegationsbeslut fattade av miljö- och hälsoskyddsinspektörer och
livsmedelsinspektörer, 2019-05-15.
 Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2019-04-17.
 Delegationsbeslut fattade av administratör färdtjänst, 2019-04-16.
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

5

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-23

Samhällsbyggnadsnämnd

2019/139

§ 64 Beslut om att godkänna detaljplan för del av Kungslena 29:10
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden upprättat handlingar för detaljplan gällande del av fastigheten
Kungslena 29:10 i Kungslena samhälle.
Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av småskalig bostadsbebyggelse
med tillhörande gatu- och naturmark, i direkt anslutning till Kungslena bys
östra del. Utformning av planen har skett med hänsyn till Kungslenas
historiska kulturmiljö och bykaraktär.
Planen strider inte mot intentionerna i Tidaholms översiktsplan ÖP 90, men
med hänsyn till gällande riksintressen samt landskapsbildskydd upprättas
planen med utökat förfarande (PBL 2010:900).
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 44/2019 ”Beslut
om att godkänna detaljplan för del av Kungslena 29:10, 2019-05-09.
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av detaljplan för del av Kungslena
29:10” planarkitekt Marie Bengtzon, 2019-04-30.
 Plankarta, DP del av Kungslena 29:10, antagande, april 2019.
 Planbeskrivning, DP del av Kungslena 29:10, antagande april 2019.
 Granskningsutlåtande, DP Kungslena, april 2019.
 Illustrationsplan, detaljplan för del av Kungslena 29:10, augusti 2018.
Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår
samhällsbyggnadsnämnden besluta godkänna upprättade handlingar
till detaljplan för del av Kunglena 29:10 samt föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta anta upprättad detaljplan
för del av Kungslena 29:10.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna upprättade handlingar
till detaljplan för del av Kunglena 29:10 samt föreslår kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta anta upprättad detaljplan
för del av Kungslena 29:10.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

6

Utdragsbestyrkande

1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-05-23

Samhällsbyggnadsnämnd

2019/70

§ 65 Beslut om försäljning och att starta detaljplanearbete för Drott
10 "Barnens hus"
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat § 223/2018, att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att omgående starta detaljplanearbete avseende Drott 10 ”Barnens
Hus” för ändring av planen till bostadsändamål.
Kommunstyrelsen har 2018-12-19 begärt samhällsbyggnadsnämndens
(tidigare miljö- och byggnadsnämnden) yttrande över Tidaholms Bostads AB:s
förfrågan angående förvärv av fastigheten Drott 10.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 45/2019, ”Beslut
om försäljning och att starta detaljplanearbete för Drott 10 ”Barnens
hus”, 2019-05-09.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse” samhällsbyggnadschef Johan Elgh,
2019-04-30.
 Värdering Drott 10, Svensk Fastighetsförmedling, 2019-03-15.
 Tjänsteskrivelse ”Begäran om yttrande angående förfrågan om
förvärv”, kommunjurist Jenny Beckman, 2018-12-19.
 Kommunstyrelsens beslut § 223/2018 ”Beslut om försäljning av
fastighet Drott 10, 2018-11-28.
 Riktlinje för markanvisning, 2018-11-26.
 Förfrågan från Tidaholms Bostads AB om förvärv av fastigheten Drott
10, 2018-10-17.
Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår
samhällsbyggnadsnämnden besluta att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att starta detaljplaneprocessen för
fastigheten Drott 10.
- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår
samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunstyrelsen besluta
uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att planera och när
detaljplaneprocessen medger starta en öppen försäljningsprocess.
- Samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott föreslår
samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunstyrelsen besluta
uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att svara Tidaholms Bostads AB
och hänvisa till kommande försäljningsprocess.
- Ordföranden yrkar:
- att samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att starta detaljplaneprocessen
för fastigheten Drott 10.
- att samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att inte försälja fastighet Drott 10
direkt till Tidaholms bostads AB utan att fastigheten ska
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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-

försäljas genom en öppen försäljningsprocess när
detaljplaneprocessen medger detta.
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta uppdra till
samhällsbyggnadsnämnden att planera och starta en öppen
försäljningsprocess.

Beslutsgång
Ordföranden konstarerar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets
och ordförandens. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att starta detaljplaneprocessen för
fastigheten Drott 10.
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att inte försälja fastighet Drott 10 direkt till Tidaholms Bostads AB utan
att fastigheten ska försäljas genom en öppen försäljningsprocess när
detaljplaneprocessen medger detta.
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att planera och starta en öppen
försäljningsprocess.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2019/114

§ 66 Beslut om yttrande gällande medborgarförslag om
webbkamera över Gamla torget
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har enligt beslut KSAU § 11/2019, begärt
samhällsbyggnadsnämndens yttrande över ett medborgarförslag gällande
installation av webbkamera över Gamla torget i Tidaholm.
Syftet avser att få en överblick i realtid för att kunna övervaka aktiviteter och
händelser som sker på torget dygnet runt.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 46/2019 ”Beslut
om yttrande gällande medborgarförslag om webbkamera över Gamla
torget” 2019-05-09.
 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag om webbkamera över Gamla
torget 2018-01-16”, gatuingenjör Marcus Boström, 2019-05-02.
 Barnrättsbedömning – Medborgarförslag om webbkamera,
2018-11-16, gatuingenjör Marcus Boström 2019-05-02.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 11/2019 ”Beslut om remiss
av medborgarförslag om webbkamera över Gamla torget”, 2019-01-23.
 Medborgarförslag om webbkamera över Gamla torget, 2018-11-16.
 Kamerabevakningslagen.
Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsnämndens arbetskott föreslår
samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunstyrelsen, med
dagens kunskap, avslå medborgarförslaget och om det anses
nödvändigt med ytterligare utredning avsätta erforderliga resurser.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen, med
dagens kunskap, avslå medborgarförslaget och om det anses
nödvändigt med ytterligare utredning avsätta erforderliga resurser.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/449

§ 67 Beslut om upphävande av avtal om försäljning av mark
Kämpen 5
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-11-15, § 126/2017, att sälja
fastigheten Kämpen 5 till Modulhus, för uppförande av bostadshus på tomten.
I enlighet med köpekontraktet skall köpeskilling för Kämpen 5 betalas på
tillträdesdagen. Tillträdesdagen är vidare kopplad till bygglovsprocessen.
Ansökan om bygglov skulle vara inlämnad senast 2018-09-30, någon ansökan
har inte inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avtalet ska avslutas om inte köparen påbörjat byggnation inom två år från
tillträdesdagen.
Köparna har bekräftat att projektet för fastigheten inte är aktuellt och att de
inte har några invändningar mot att avtalet hävs.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 47/2019 ”Beslut
om upphävande av avtal om försäljning av mark Kämpen 5”,
2019-05-09.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse” samhällsbyggnadschef Johan Elgh,
2019-04-30.
 Köpekontrakt Tidaholms kommun och Samkonsult Affärsutveckling
AB, 2018-08-31.
Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår
samhällsbyggnadsnämnden besluta rekommendera
kommunstyrelsens arbetsutskott besluta uppdra åt Tidaholms
kommuns jurist att utforma och ingå avtal om hävning av köpeavtal
gällande fastigheten Kämpen 5, daterat 2018-09-17.
- Ordföranden yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta häva avtal om försäljning av fastighet
Kämpen 5.
Beslutsgång
Ordföranden konstarerar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets
och ordförandens. Han ställer förslagen mot varandra och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
häva avtal om försäljning av fastighet Kämpen 5.
På grund av jäv deltar inte Roger Lundvold (KD) i handläggningen i detta
ärende.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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2019/410

§ 68 Information om förfrågan om övertagande av Nyskogen
vattensamfällighet
Sammanfattning av ärendet
Förfrågan har inkommit till Tidaholms kommun från Nyskogens
vattensamfällighet om möjligheten att kommunen tar över vattensamfälligheten och att ta in den i det kommunala vattennätet.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut ”Information om
förfrågan om övertagande av Nyskogen vattensamfällighet”,
2019-05-09.
 Tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse” samhällsbyggnadschef Johan Elgh,
2019-05-02.
Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår
samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga informationen till
handlingarna.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign
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2019/251

§ 69 Beslut om månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden
avseende januari - april 2019
Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport april 2019 har upprättats för samhällsbyggnadsnämndens
verksamhetsområden. Rapporten visar på att nämndens budget är i balans.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport april 2019”, ekonom Mats Olsson,
2019-05-16.
 ”Månadsrapport - april 2019 Samhällsbyggnadsnämnden” maj 2019.
Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden
besluta godkänna upprättad månadsrapport april 2019 och översända
densamma till kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna upprättad
månadsrapport april 2019 och översända densamma till
kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign
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2019/479

§ 70 Beslut om investering VA, hydraulisk ventildragare med eget
kapital.
Sammanfattning av ärendet
Inom gatu-enheten finns det ett behov av att både vid akuta och planerade
arbeten inom VA-nätet förbättra arbetsmiljön och effektiviteten samt ge en
bättre service av dricksvatten till kommuninnevånarna.
Behov finns att införskaffa en hydraulisk ventildragare samt ett
dricksvattensläp.
Investeringsbeloppet beräknas uppgå till 70 tkr för den hydrauliska
ventildragaren samt 98 tkr för ett komplett utrustat dricksvattensläp.
Investeringen finansieras med det egna kapitalet inom VA.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 50/2019 ”Beslut
om investering VA, hydraulisk ventildragare med eget kapital”,
2019-05-09.
 Tjänsteskrivelse ”Investering VA med eget kapital” ekonom Mats
Olsson, 2019-05-08.
 Offert – dricksvattensläp mars 2019.
 Produktblad – specifikation dricksvattensläp, oktober 2018.
 Produktblad – robot ventildragare.
Förslag till beslut
- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår
samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna förvaltningens
förslag till att nyttja det egna kapitalet för VA, till investering av
hydraulisk ventildragare samt komplett dricksvattensläp på 168 tkr.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
förslag till att nyttja det egna kapitalet för VA, till investering av
hydraulisk ventildragare samt komplett dricksvattensläp på 168 tkr.
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2019/12

§ 71 Information från förvaltningen 2019
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande:
o Organisationsjustering inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Presentation av den nya organisationen på
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 11 juni 2019.
o Samverkansövning på Helliden för samhällsbyggnadsförvaltningen.
o Operativ information: Beläggningsplan, eventuell nedtagning av träd
vid Biblioteket, ny sopbil, prisjustering avfall samt att det inom
fastighetsenheten pågår mycket mindre projekt.
o Förvaltningen återkommer till nämnden om information angående
användande av eget kapital för VA-enheten och gatuenheten.
Enhetschef Peter Lann informerar om följande:
o En ny planarkitekt har anställts på förvaltningen. Anställningen
påbörjas i början av juni 2019.
o Bygglovshandläggarna ligger i fas med handläggningen av bygglov.
o Uppföljning av tillsynsplanen kommer att redovisas på nämndens
sammanträde i juni.
o Busslinje 308 mellan Tidaholm och Mullsjö kommer att läggas ned.
Linje 303 mellan Tidaholm och Skövde kommer att utökas med tre nya
turer under vardagar.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår
samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga informationen till
handlingarna
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
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