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2021/28 

§ 106 Rapporter 2021-08-26 
 
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 2021-06-11 – 2021-08-19. 
 
SBN 2020/240 Kommunstyrelsen – Beslut om Uppföljning månadsrapport 

för Tidaholms kommun januari-april år 2021 
SBN 2021/343 Kommunstyrelsen – Rapport om uppföljning av ej 

verkställda beslut fattade av kommunstyrelsen 
SBN 2020/823 Kommunstyrelsen – Beslut om stråk- och 

handelsetableringsplan 
SBN 2021/344 Kommunstyrelsen – Beslut om inrättande av gemensam 

bemanningsenhet 
MIL.2010.418 Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt – 

Beslut om avslag av överklagande, Velinga vindkraftspark i 
Tidaholms kommun 

NATUR.2021.84 Länsstyrelsen – Beslut om godkännande av 
strandskyddsdispens,  

SBN 2021/384 Dataskyddsombud – Tillsynsrapport 
personuppgiftsincidenter år 2020 

SBN 2021/207 Kommunfullmäktige – Beslut om revidering av 
Ordningsföreskrifter Torghandeln 

SBN 2021/6 Kommunfullmäktige – Beslut om revidering av Lokala 
ordningsföreskrifter 

SBN 2021/295 Kommunfullmäktige – Beslut om försäljning av fastighet 
Drott 10 (Samrealskolan) 

SBN 2021/296 Kommunfullmäktige – Beslut om försäljning av fastighet 
 

SBN 2021/395 Kommunfullmäktige – Beslut om entledigande från 
uppdrag Ingemar Johansson (L) 

SBN 2021/396 Kommunfullmäktige – Beslut om fyllnadsval av ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden efter Ingemar Johansson (L) 

SBN 2021/6 Länsstyrelsen – Beslut att avsluta utan ytterligare åtgärd, 
lokala ordningsföreskrifter 

SBN 2021/399 Kommunrevisionen – Revisionsplan 2021-2022 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
inkomna rapporter till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
 Rapportlista, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-08-19.
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2021/336 

§ 107 Anmälan av delegationsbeslut till 
samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-26 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda 
delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-06-17. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och 

livsmedelsinspektörer, 2021-08-19.  
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2021-08-18. 
 Delegationsbeslut fattade av tillförordnad samhällsbyggnadschef, 

2021-06-30. 
 Delegationsbeslut fattade av arbetsutskottet, 2021-06-23. 
 Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2021-06-10. 
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef – VA/Avfall, 2021-06-10. 
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef – Service, 2021-06-10. 
 Delegationsbeslut fattade av utvecklingsledare, 2021-06-10. 
 Delegationsbeslut fattade av administratör, 2021-06-10. 
 Delegationsbeslut fattade av driftledare – Service, 2021-06-10. 
 Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2021-06-10. 
 Delegationsbeslut fattade av administratör, näringslivsenheten,  

2021-06-10.
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2021/346 

§ 108 Beslut om gatunamn inom detaljplan för del av Kungslena 
29:10 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge den nya lokalgatan i 
Kungslena namnet ”Kalkbrukstigen”, under förutsättning att kultur- och 
fritidsnämnden godkänner upprättat förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med exploatering av bostadsområdet enligt upprättad detaljplan på 
del av fastigheten Kungslena 29:10 i Kungslena by, anläggs en ny lokalgata. 
Enligt antagen riktlinje beslutar samhällsbyggnadsnämnden i samråd med 
kultur- och fritidsnämnden om namnsättning av kvarter, gator och platser i 
Tidaholms kommun. För lokal förankring och kännedom har namnförslag 
inhämtats och samråtts med Lena Gille, hembygdsföreningen i Kungslena.  
  
I samrådet framställdes en önskan om ett namn med koppling till det forna 
kalkbruket, samt att ordet stig prioriterades framför gata eller väg, detta då den 
enda befintliga lokalgatan i Kungslena heter Lyckestigen. Förslaget från Lena 
Gille är ”Kalkbruksstigen”, alternativt ”Kalkstigen”. Kalkbruksstigen är ett något 
längre namn än Kalkstigen, men bedöms bättre knyta an till platsen och dess 
historia än Kalkstigen. Nämnden anser därför att förslaget bör vara 
”Kalkbrukstigen”, en något nedkortad variant av Lena Gilles första förslag, 
vilket bedöms vara väl förankrat med en lokal historisk koppling till platsen. 
 
Förslaget skall även samrådas med kultur- och fritidsnämnden. Under 
förutsättning att kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget kan 
gatan namnges enligt upprättat förslag. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ge den 
nya lokalgatan i Kungslena namnet ”Kalkbrukstigen”, under 
förutsättning att kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 72/2021 ”Beslut 

om gatunamn inom detaljplan för del av Kungslena 29:10”,  
2021-08-12. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om gatunamn inom detaljplan för del av 
Kungslena 29:10”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2021-07-01. 

 
Sändlista 
Kultur- och fritidsnämnden
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2019/877 

§ 109 Beslut om antagande av reviderade områdesbestämmelser 
för Hellidsberget 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
o godkänna upprättade handlingar till reviderade 

områdesbestämmelser för Hellidsberget,  
o föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2020-04-23 samhällsbyggnadsförvaltningens 
enhet Hållbar Utveckling uppdrag att revidera områdesbestämmelserna för 
Hellidsberget, upprättade 1990.  
 
Uppdraget baserades på en skrivelse inskickad från boende på Hellidsberget, 
vilka uppmanade till en översyn av bestämmelsernas intentioner och giltighet 
mot dagens gällande förutsättningar för bebyggelse. Det fanns även ett 
önskemål från samhällsbyggnadsförvaltningen om att tydliggöra bygglovskrav 
samt peka ut området som ett tätortsnära grönområde, enligt intentionerna för 
ÖP2030.  
 
Upprättade handlingar hölls våren -21 tillgängliga för samråd och under 
sommaren -21 tillgängliga för granskning. Handlingarna godkänns nu som 
antagandehandlingar.  
 
Områdesbestämmelser upprättas enligt PBL 2010:900 och genomförs med ett 
utökat förfarande, med ett preliminärt antagande i kommunfullmäktige i slutet 
av 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:  
o godkänna upprättade handlingar till reviderade 

områdesbestämmelser för Hellidsberget,  
o föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av reviderade 

områdesbestämmelser för Hellidsberget”, planarkitekt Marie Bengtzon, 
2021-08-10. 

 Plankarta – Revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget, 
antagandehandling, 2021-08-10. 

 Planbeskrivning - Revidering av områdesbestämmelser för 
Hellidsberget, antagandehandling, 2021-08-10. 

 Granskningsutlåtande, 2021-08-10. 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige
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2019/12 

§ 110 Information från förvaltningen 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande: 

o Cirkulationsplats Stallängsvägen/Södra Ringvägen 
o Idrottshallen 
o Idrottshistoriska muséet 
o Måltid Stadshotellet 
o VG regionplanorgan 
o Daglig verksamhet 
o Bostadstrategiskt program 

 
Projektledare Peter Eriksson informerar om pågående byggprojekt. 
 
Enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, informerar om miljöstrateg. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
-
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2021/328 

§ 111 Information om ändrad tolkning av lagstiftningen i 
vårdbyggnader för särskilt behovsprövat boende 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh och fastighetsförvaltare Johan Claesson 
informerar om ändrad tolkning hos Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) 
av lagstiftningen gällande vårdbyggnader för särskilt behovsprövat boende. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om ändrad tolkning av lagstiftningen i 

vårdbyggnader för särskilt behovsprövat boende”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-08-19. 

 Skrivelse ”Ändrad tolkning av lagstiftningen i vårdbyggnader för särskilt 
behovsprövat boende”, Samhällsskydd Mellersta Skaraborg,  
2021-06-02. 

 
Sändlista 
Budgetberedningen 
Kommunstyrelsen
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2020/764 

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

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

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

- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om fortsatt hantering av 

fastighetsbestånd som ej fullt nyttjas i kommunal verksamhet”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-08-12.
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2021/349 

§ 113 Beslut om yttrande angående förfrågan om köp av 
fastigheten Bämmelshed 1:21 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inte 
sälja Bämmelshed 1:21 enligt inkommen förfrågan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En förfrågan har inkommit om att få förvärva fastigheten Bämmelshed 1:21 
innehållande ett flygfält och jordbruksmark i syfte att vidareutveckla marken för 
flyg- och golfverksamhet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den förfrågade markytan på grund 
av sitt geografiska läge bör behållas av kommunen för att möjliggöra framtida 
exploatering av exempelvis bostadsområden. Vidare bedömer nämnden att 
den av intressenterna tänkta utökningen av flygverksamhet på området, med 
tanke på närheten till redan befintliga bostadsområden i Tidaholms centralort, 
ej är lämplig med hänsyn till bland annat buller. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att inte sälja Bämmelshed 1:21 enligt 
inkommen förfrågan. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 74/2021 ”Beslut 

om yttrande angående förfrågan om köp av fastigheten Bämmelshed 
1:21”, 2021-08-12. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående förfrågan om köp av 
fastigheten Bämmelshed 1:21”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 
2021-07-13. 

 Bämmelshed ÖP skiss, 2021-07-14. 
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande angående förfrågan om köp 

av fastigheten Bämmelshed 1:21, 2021-06-18. 
 Presentation från intressenterna, 2021-06-17. 
 Karta, 2021-06-17. 
 Förfrågan om förvärv av fastigheten Bämmelshed 1:21, 2021-06-17. 
 Information från Lantmäteriet om fastigheten, 2021-04-07. 
 Kommunstyrelsens beslut § 29/2019 ”Beslut om ansökan om förvärv 

av Bämmelshed 1:21”, 2021-02-06. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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2021/132 

§ 114 Beslut om yttrande angående förfrågan om köp av del av 
fastigheten Furulund 2:1 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att inte 
sälja del av fastigheten Furulund 2:1 i enlighet med inkommen 
förfrågan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En inkommen förfrågan om att få förvärva del av fastigheten Furulund 2:1 och 
konvertera den till bostadsändamål. 
 
En dialog har förts med intressenten, som har erfarenhet av att bygga 
bostadsfastigheter, där ett antal utmaningar kan konstaterats utifrån den 
planerade byggnationen för bostadsändamål. 
 
Fastigheten är idag planlagd som industri, och har varit en del av Brukets 
industriområde och fungerat som parkering. Ytan används idag som parkering 
för skolverksamhet/turism/industri. 
 
Området är inte utpekat för bostadsexploatering i nuvarande förslag till 
Översiktsplan, eller andra styrande dokument. En förändring av användandet 
av ytan kommer ge en förhållandevis omfattande planprocess, där hänsyn bör 
tas till bland annat buller, närhet till industriområde och närhet till vatten. Flera 
pågående industrirelaterade processer i närområdet kan även i stor 
utsträckning komma att påverka fastigheten Furulund 2:1 mest lämpliga 
framtida nyttjande. 
 
Behovet av nybyggnation av bostäder bedöms i detta läge som förhållandevis 
lågt, med hänsyn till de redan pågående eller startade processer i liknande 
syften såsom Kungsbro, Järnskog, Figuren, Kämpen, Stensiken. 
 
Då förfrågan enligt ovan inbegriper en förändring av användningsområde för 
ytan, i form av bland annat planändringar, aktualiseras frågan om en 
markanvisningsprocess bör tillämpas i detta fall. Det kan konstateras att 
denna fastighet inte annonserats ut för markanvisning, och 
samhällsbyggnadsnämnden anser det inte som uppenbart att tillämpa en 
direktanvisning med intressenten, då det inte bedöms finnas endast en 
byggherre som är aktuell för att konvertera ytan för bostadsändamål, eller 
andra uppenbara fördelar att samordna en utbyggnad med den specifika 
intressenten. 
 
Utifrån ovan resonemang bedömer nämnden att det bästa just nu är att 
bibehålla ägandet av den förfrågade markytan, och föreslår därför 
kommunstyrelsen besluta att inte sälja del av fastigheten Furulund 2:1 i 
enlighet med inkommen förfrågan. 
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Förslag till beslut 
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 

kommunstyrelsen besluta att inte sälja del av fastigheten Furulund 2:1 i 
enlighet med inkommen förfrågan. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 75/2021 ”Beslut 

om yttrande angående förfrågan om köp av del av fastigheten 
Furulund 2:1”, 2021-08-12. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående förfrågan om köp av 
del av fastigheten Furulund 2:1”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 
2021-07-13. 

 Fastighetskarta, 2021-07-13. 
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande angående förfrågan om köp 

av Furulund 2:1, 2021-02-26. 
 Karta, 2021-02-16. 
 Förfrågan om köp av Furulund 2:1, 2021-02-16. 
 Riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal, 2020-04-27. 
 Stråk- och handelsetableringsplan, 2020-01-20. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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2021/414 

§ 115 Fyllnadsval av ersättare i arbetsutskottet efter Ingemar 
Johansson (L) 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Mathias Lundgren (L) till 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott till och med 2022-
12-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att 
entlediga Ingemar Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden. Entledigandet gäller från och med 2021-08-09.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden behöver efter Johanssons entledigande förrätta 
ett fyllnadsval vad gäller ersättare i nämndens arbetsutskott. 
 
Förslag till beslut 

- Ambjörn Lennartsson (M) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar utse Mathias Lundgren (L) till ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott till och med 2022-12-31.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Fyllnadsval av ersättare i arbetsutskottet efter 

Ingemar Johansson (L)”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 
2021-08-18. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 98/2021 ”Beslut om entledigande från 
uppdrag Ingemar Johansson (L), 2021-06-28. 

 
Sändlista 
Vald ersättare 
Personalavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-26 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/525 

§ 116 Beslut om tillsättande efter Ingemar Johansson (L) i 
arbetsgrupp för revidering av vindbruksplan 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillsätta Mathias Lundgren (L) 
i arbetsgruppen för revidering av vindbruksplan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har under sitt sammanträde 2021-06-28 beslutat att 
entlediga Ingemar Johansson (L) från sitt uppdrag som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden. Entledigandet gäller från och med 2021-08-09.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden behöver efter Johanssons entledigande utse en 
nämndledamot att delta i arbetsgruppen för revidering av vindbruksplan. 
 
Förslag till beslut 

- Ambjörn Lennartsson (M) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att tillsätta Mathias Lundgren (L) i arbetsgruppen för revidering 
av vindbruksplan. 

 
Beslutsunderlag 
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-26 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
MIL.2010.418 

§ 117 Beslut om utredning av möjlighet att begära omprövning av 
tillstånd att uppföra vindkraftspark vid Velinga i Tidaholms 
kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra förvaltningen att 
utreda möjligheterna att begära omprövning av tillstånd att uppföra 
vindkraftspark vid Velinga i Tidaholms kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Lennartsson (M) yrkar på att en punkt på dagordningen tillkommer 
vad gäller befintligt tillstånd att uppföra vindkraftspark vid Velinga i Tidaholms 
kommun. 
 
Förslag till beslut 

- Gunilla Dverstorp (M) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att uppdra förvaltningen att utreda möjligheterna att begära 
omprövning av tillstånd att uppföra vindkraftspark vid Velinga i 
Tidaholms kommun. 

 
Beslutsunderlag 
-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-26 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2019/12 

§ 118 Information om processer kring budgetarbete inför 2022 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om processer kring 
budgetarbete inför 2022. 
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
-

18


	Protokoll förstasida
	Rapporter 2021-08-26
	Beslut SBN 2021-08-26
Rapporter 2021-08-26
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälan av delegationsbeslut till samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-26
	Beslut SBN 2021-08-26
Anmälan av delegationsbeslut till samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-26

	Beslut om gatunamn inom detaljplan för del av Kungslena 29:10
	Beslut SBN 2021-08-26
Beslut om gatunamn inom detaljplan för del av Kungslena 29:10

	Beslut om antagande av reviderade områdesbestämmelser för Hellidsberget
	Beslut SBN 2021-08-26
Beslut om antagande av reviderade områdesbestämmelser för Hellidsberget

	Information från förvaltningen
	Beslut SBN 2021-08-26
Information från förvaltningen

	Information om ändrad tolkning av lagstiftningen i vårdbyggnader för särskilt behovsprövat boende  
	Beslut SBN 2021-08-26
Information om ändrad tolkning av lagstiftningen i vårdbyggnader för särskilt behovsprövat boende  

	Information om fastigheter som ej fullt nyttjas i kommunal verksamhet
	Beslut SBN 2021-08-26
Information om fastigheter som ej fullt nyttjas i kommunal verksamhet

	Beslut om yttrande angående förfrågan om köp av fastigheten Bämmelshed 1:21
	Beslut SBN 2021-08-26
Beslut om yttrande angående förfrågan om köp av fastigheten Bämmelshed 1:21

	Beslut om yttrande angående förfrågan om köp av del av fastigheten Furulund 2:1
	Beslut SBN 2021-08-26
Beslut om yttrande angående förfrågan om köp av del av fastigheten Furulund 2:1
	Sida 1
	Sida 2


	Fyllnadsval av ersättare i arbetsutskottet efter Ingemar Johansson (L)
	Beslut SBN 2021-08-26
Fyllnadsval av ersättare i arbetsutskottet efter Ingemar Johansson (L)

	Beslut om tillsättande efter Ingemar Johansson (L) i arbetsgrupp för revidering av vindbruksplan
	Beslut SBN 2021-08-26
Beslut om tillsättande efter Ingemar Johansson (L) i arbetsgrupp för revidering av vindbruksplan

	Beslut om utredning av möjlighet att begära omprövning av tillstånd att uppföra vindkraftspark vid Velinga i Tidaholms kommun
	Beslut SBN 2021-08-26
Beslut om utredning av möjlighet att begära omprövning av tillstånd att uppföra vindkraftspark vid Velinga i Tidaholms kommun

	Information om processer kring budgetarbete inför 2022
	Beslut SBN 2021-08-26
Information om processer kring budgetarbete inför 2022




