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2020-02-27

Samhällsbyggnadsnämnd

Sessionssalen, Stadshuset, 2020-02-27 kl. 08:45-12:30, 13:30-15:18
§§ 16-36
Beslutande
Tony Pettersson (S) ordförande, Ambjörn Lennartsson (M) vice ordförande §§ 16-29, Helena
Qvick (S) §§ 16-29, Kent Persson (S), Monica Staadig (S), Kenneth Svedlund (S), Tobias
Henning (MP), Ingemar Johansson (L), Roger Lundvold (KD), Gunilla Dverstorp (M)
Tjänstgörande ersättare
Lennart Nilsson (SD) ers: Petri Niska (SD) §§ 16-29
Per-Inge Karlsson (C) ers: Petri Niska (SD) §§ 30-36
Henrik Granqvist (M) ers: Ambjörn Lennartsson (M) §§ 30-36
Cathrine Karlsson (S) ers: Helena Qvick (S) §§ 30-36
Ersättare
Anders Johansson (S), Per Viklund (V) §§ 16-29
Tjänstepersoner
Johan Elgh, samhällsbyggnadschef
Peter Lann, enhetschef Hållbar Utveckling
Robin Mogren Holmqvist, nämndsekreterare
Ninni Hellqvist, bygglovshandläggare § 20
Madeleine Turén, planarkitekt §§ 21-22
Jan A Bjerenius, miljöinspektör, § 23
Marcus Boström, enhetschef Serviceenheten §§ 24-29
Mattias Wänerstig, trafikhandläggare §§ 24-29
Magnus Svensson, trafikhandläggare §§ 24-29
Karin Steen, enhetschef VA/Avfall § 30
Marit Elmhagen, administratör § 30
Pernilla Andersson, utredningssekreterare § 31-32
Mats Olsson, förvaltningsekonom §§ 31-32
Justering
Utses att justera: Roger Lundvold (KD)
Justeringens tid: 2020-03-04
Underskrift sekreterare
Robin Mogren Holmqvist

Underskrift ordförande
Tony Pettersson (S)

Underskrift justerare
Roger Lundvold (KD)
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§ 16 Rapporter 2020-02-27
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2020-01-23 – 2020-02-20.
SBN 2019/986
SBN 2019/290

SBN 2019/830

Revisorerna – Granskning av ansvarsutövande Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige – Beslut om överlåtelse av fastighet
Madäng 1:56 till Skara stift
Kommunfullmäktige – Beslut om revidering av taxa enligt
lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med
vissa receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl i
butik enligt alkohollagen
Kommunstyrelsen – Beslut om besvarande av
medborgarförslag om att Samrealskolan ska bli
kommunhus med fullmäktigesal
Tillståndsenheten i Samverkan (TiS) –
Verksamhetsberättelse 2019

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 17 Anmälan av delegationsbeslut till samhällsbyggnadsnämnden
2020-02-27
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-02-04.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och
livsmedelsinspektörer, 2020-02-20.
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef – VA/Avfall, 2020-02-17.
 Delegationsbeslut fattade av ordförande SBN, 2020-02-17.
 Delegationsbeslut fattade av driftledare – Serviceenheten, 2020-02-10.
 Delegationsbeslut fattade av administratör, 2020-01-21.
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef – Serviceenheten,
2020-01-21.
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare – bostadsanpassning, 2020-01-21.
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2020-01-21.
 Delegationsbeslut fattade av administratör färdtjänst, 2020-01-21.
 Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2020-01-21.
 Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2020-01-21.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/12

§ 18 Information från förvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande:
o Förvaltningens organisation
o Hållbarhetsstrategi
o Ärende kring industrimark i Suntak
o Pågående ärende kring säker överfart vid Stallängsvägen
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 19 Beslut om yttrande angående ansökan om förlängd
igångsättningstid för vindkraftsparken vid Velinga i Tidaholms
kommun
Sammanfattning av ärendet
Vattenfall Vindkraft Sverige AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om
förlängd igångsättningstid för vindkraftsparken vid Velinga i Tidaholms
kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över
ansökan. Av yttrandet ska framgå om Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker
eller avstyrker ansökan och motivering till det.
Vattenfall vindkraft har sedan 10 oktober 2016 ett laga kraft tillstånd om att få
uppföra upp till 12 vindkraftverk vid Velinga. Tillståndet har en
igångsätttningstid om 5 år som löper ut den 10 oktober 2021. Vattenfall yrkar
om att förlänga tillståndets tid för igångsättning till 6 år, till den 10 oktober
2027.
Miljöbalken anger att ett tillstånd kan förlängas med högst 10 år om det kan
visas att det finns giltigt skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter
skulle uppstå om tillståndet förfaller.
Som giltigt skäl anger Vattenfall att elnätsanslutningen inte kommer att bli
färdig i tid och att det pågår en anläggningsförrättning kring
gemensamhetsanläggningarna Velinga ga:3 och Velinga ga:4 som med
eventuella överklaganden kan ta upp till 5 år.
Vattenfall vindkraft anför vidare att tidplan för upphandlings- och
anläggningsarbetena inte kan hållas.
Vattenfall bedömer att synnerliga olägenheter skulle infalla eftersom man
investerar 20 miljoner hitintills och att energi- och klimatmål riskerar att inte
nås.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i samband med tillståndsprocessen
att tillstyrka vindkraftparken 2014 enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.
Kommunens vindbruksplan som antogs 2010-09-28 i kommunfullmäktige
gäller fortfarande. Aktuell vindbrukspark ligger inom prioriterat område för
vindkraftverk (område 3).
Motivering till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden anser att den tid som det ursprungliga tillståndet
omfattar om 5 år är tillräcklig. Nämnden vill även anföra att Tidaholms
kommuns vindbruksplan är under revidering, och nämnden vill inte tillstyrka
nya tillstånd, eller förlänga gamla, förrän denna revidering är genomförd.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående ansökan om förlängd
igångsättningstid”, enhetschef Hållbar Utveckling Peter Lann,
2020-02-20.
 Remiss av ansökan om förlängd igångsättningstid för vindkraftsparken
vid Velinga i Tidaholms kommun, 2020-02-10.
 Ansökan om förlängning av igångsättningstid - Velinga, Vattenfall,
2020-02-10.
 Vindbruksplan för Tidaholms kommun, 2010-10-01.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att tillstyrka
ansökan om förlängd igångsättningstid för vindkraftsparken vid Velinga
i Tidaholms kommun.
 Ingemar Johansson (L) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avstyrka ansökan om förlängd igångsättningstid för
vindkraftsparken vid Velinga i Tidaholms kommun.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer
förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
enligt Johanssons förslag.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka ansökan om förlängd
igångsättningstid för vindkraftsparken vid Velinga i Tidaholms
kommun.
Sändlista
Länsstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Upplysningar
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer,
fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och
namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen i Västra
Götalands län men skickas till Tidaholms kommun,
Samhällsbyggnadsnämnden, Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm.
Skrivelsen måste ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden senast
inom tre veckor från den dag Ni tog emot beslutet.
Sändlista
dödsbo

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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§ 21 Beslut om samråd för detaljplan för

etapp 2

Sammanfattning av ärendet
Sig. Larsson Bygg AB inkom 2019-03-08 med begäran om planbesked för
fastigheten
. Anledningen till begäran är att i detaljplanen höja
våningsantalet från 3 våningar till 4 våningar, samt en ändrad byggnadshöjd.
Gällande detaljplan för fastigheten är S161 Kv. Järnskog m.m., laga kraft
2016-04-20. Förslag till ny detaljplan har tagits fram av förvaltningen.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 14/2020 ”Beslut
om samråd för detaljplan för
, etapp 2”, 2020-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samråd för
, etapp 2”,
planarkitekt Madeleine Turén, 2020-02-06.
 Plankarta, Järnskog 6 etapp 2, samrådsförslag, 2020-02-05.
 Planbeskrivning, 2020-02-05.
 Behovsbedömning, 2020-02-06.
 PM: Geoteknisk undersökning, GBM 2015.11.27, 2020-02-06.
 MKB avseende kulturmiljö Ateljéarkitekten 2015.05.26, 2020-02-06.
 DP S161 Kv. Järnskog Plankarta, 2019-06-13.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna förslag till ny detaljplan för
, etapp 2 och låta
förslaget ställas ut för samråd enligt reglerna för standardförfarande
(PBL 2010:900).
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till ny
detaljplan för
, etapp 2 och låta förslaget ställas ut för
samråd enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).
Sändlista
Sig. Larsson Bygg AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/831

§ 22 Beslut om planbesked för nybyggnad av flerbostadshus på
och
Sammanfattning av ärendet
Sig. Larsson Bygg AB inkom 2019-10-16 med ansökan om planbesked för att
ta fram detaljplan som möjliggör sammanläggning av fastigheterna
och
samt möjliggöra uppförande bostadshus enligt bifogade ritningar.
Bifogade ritningar visar ett flerbostadshus i tegel om fyra våningar med
sadeltak. Huset rymmer 16 stycken lägenheter, fördelat på 2- och 3rumslägenheter samt är placerad i öst-västlig riktning. Exploatören vill att den
föreslagna nya byggnaden ska harmonisera med omgivande bebyggelse
avseende formspråk, materialval, volym och placering på tomten. Placering av
hus och parkering har utgått ifrån att siktlinjerna på Karlagatan ska bevaras.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 15/2020 ”Beslut
om planbesked för nybyggnad av flerbostadshus på
och
”, 2020-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Planbesked för
och
”,
planarkitekt Madeleine Turén, 2020-01-23.

och
- Begäran om planbesked för nybyggnad av
flerbostadshus, 2019-10-16.
 Situationsplan, 2019-10-16.
 Planritningar, 2019-10-16
 Ritning - vy från kringliggande gator, 2019-10-16.
 Skuggberäkning, 2019-10-16.
 Fotoillustration – flerbostadshus, 2019-10-16.
 Stadsplan för Tidaholm S15, antagen 1946.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lämna
ett positivt planbesked för att ta fram detaljplan vilken möjliggör
sammanläggning av fastigheterna
och
samt uppförande
av bostadshus.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna ett positivt planbesked
för att ta fram detaljplan vilken möjliggör sammanläggning av
fastigheterna
och
samt uppförande av bostadshus.
Sändlista
Sig. Larsson Bygg AB

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 23 Beslut om revidering av lokala hälsoföreskrifter för Tidaholms
kommun
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser översyn och revidering av lokala hälsoföreskrifter för Tidaholms
kommun, vilka fastställs för att skydda människors hälsa och miljön.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 16/2020 ”Beslut
om revidering av lokala hälsoföreskrifter för Tidaholms kommun”,
2020-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Översyn och revidering av Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön”, miljöinspektör Jan A Bjerenius,
2020-02-10.
 Förslag på reviderade lokala hälsoföreskrifter för Tidaholms kommun,
2020-02-10.
 Lokala hälsoföreskrifter för Tidaholms kommun, antagna 1998-01-26.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att revidera lokala hälsoskyddsföreskrifter
för Tidaholms kommun i enlighet med upprättat förslag.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
revidera lokala hälsoskyddsföreskrifter för Tidaholms kommun i
enlighet med upprättat förslag.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 24 Beslut om lokal trafikföreskrift för cirkulationsplats
Rosenbergsrondellen på Stallängsvägen
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har anlagt en cirkulationsplats med namn
Rosenbergsrondellen, där Stallängsvägen och Regnbågsvägen möts, och en
ny lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats behöver därför antas.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 17/2020 ”Beslut
om lokal trafikföreskrift för cirkulationsplats Rosenbergsrodellen på
Stallängsvägen”, 2020-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Lokal trafikföreskrift 1498 2020:4 om cirkulationsplats
Rosenbergsrondellen på Stallängsvägen.”, trafikhandläggare Mattias
Wänerstig, 2020-01-30.
 Tidaholms kommuns lokala trafikföreskrift om cirkulationsplats på
Stallängsvägen i Tidaholm; 1498 2020:4, 2020-02-04.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta ny
lokal trafikföreskrift 1498 2020:4 om cirkulationsplats på
Stallängsvägen i Tidaholms kommun, att träda i kraft den 27 mars
2020.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ny lokal trafikföreskrift
1498 2020:4 om cirkulationsplats på Stallängsvägen i Tidaholms
kommun, att träda i kraft den 27 mars 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 25 Beslut om upphävande av lokal trafikföreskrift om förbud att
parkera på stickgata till Källstorpsvägen
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har en lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på
stickgata till Källstorpsvägen som behöver upphävas då det inte är aktuellt
längre. Närboende har inkommit med uppgifter om att det tidigare problemet
med parkerade bilar i vändplats och framför fastighetsutfarter inte finns längre.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 18/2020 ”Beslut
om upphävande av lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på
stickgata till Källstorpsvägen”, 2020-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Upphävande av lokal trafikföreskrift 1498 2016:13 om
förbud att parkera på stickgata till Källstorpsvägen.”, trafikhandläggare
Mattias Wänerstig, 2020-01-30.
 Lokal trafikföreskrift om upphävande av Tidaholms kommuns lokala
trafikföreskrifter, 1498 2020:5, 2020-01-30.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
upphäva lokal trafikföreskrift 1498 2016:13 om förbud att parkera på
stickgata till Källstorpsvägen i Tidaholm genom lokal trafikföreskrift om
upphävande, 1498 2020:5, att träda i kraft den 27 mars 2020.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphäva lokal trafikföreskrift
1498 2016:13 om förbud att parkera på stickgata till Källstorpsvägen i
Tidaholm genom lokal trafikföreskrift om upphävande, 1498 2020:5, att
träda i kraft den 27 mars 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019/1008

§ 26 Beslut om upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande
och parkering på Västra Drottningvägen
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har en lokal trafikföreskrift om stannande och parkering
på Västra Drottningvägen som behöver upphävas då den inte är aktuell
längre. På aktuell sträcka finns inga parkeringsplatser längre.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 19/2020 ”Beslut
om upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på
Västra Drottningvägen”, 2020-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Upphävande av lokal trafikföreskrift 1498 2010:00120
om stannande och parkering på Västra Drottningvägen.”,
trafikhandläggare Mattias Wänerstig, 2019-12-19.
 Lokal trafikföreskrift om upphävande av Tidaholms kommuns lokala
trafikföreskrifter, 1498 2020:3, 2020-01-30.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
upphäva lokal trafikföreskrift 1498 2010:00120 om stannande och
parkering på Västra Drottningvägen i Tidaholm genom lokal
trafikföreskrift om upphävande, 1498 2020:3, att träda i kraft den 27
mars 2020.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphäva lokal trafikföreskrift
1498 2010:00120 om stannande och parkering på Västra
Drottningvägen i Tidaholm genom lokal trafikföreskrift om upphävande,
1498 2020:3, att träda i kraft den 27 mars 2020.
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§ 27 Beslut om upphävande av lokal trafikföreskrift om förbud att
stanna eller parkera på Norra Kungsvägen
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har en lokal trafikföreskrift om förbud att stanna eller
parkera på Norra Kungsvägen som behöver upphävas då den inte är aktuell
längre.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 20/2020 ”Beslut
om upphävande av lokal trafikföreskrift om förbud att stanna eller
parkera på Norra Kungsvägen”, 2020-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Upphävande av lokal trafikföreskrift 1498 2014:3 om
förbud att stanna eller parkera på Norra Kungsvägen.”,
trafikhandläggare Mattias Wänerstig, 2019-12-19.
 Lokal trafikföreskrift om upphävande av Tidaholms kommuns lokala
trafikföreskrifter, 1498 2020:2, 2020-01-30.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
upphäva lokal trafikföreskrift 1498 2014:3 om förbud att stanna eller
parkera på Norra Kungsvägen i Tidaholm genom lokal trafikföreskrift
om upphävande, 1498 2020:2, att träda i kraft den 27 mars 2020.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphäva lokal trafikföreskrift
1498 2014:3 om förbud att stanna eller parkera på Norra Kungsvägen i
Tidaholm genom lokal trafikföreskrift om upphävande, 1498 2020:2, att
träda i kraft den 27 mars 2020.
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§ 28 Beslut om upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande
och parkering på Norra Kungsvägen
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har en lokal trafikföreskrift om stannande och parkering
på Norra Kungsvägen som behöver upphävas då den inte är aktuell längre.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 21/2020 ”Beslut
om upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på
Norra Kungsvägen”, 2020-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Upphävande av lokal trafikföreskrift 1498 2010:00037
om stannande och parkering på Norra Kungsvägen”, trafikhandläggare
Mattias Wänerstig, 2019-12-19.
 Lokal trafikföreskrift om upphävande av Tidaholms kommuns lokala
trafikföreskrifter,1498 2020:1, 2020-01-30.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
upphäva lokal trafikföreskrift 1498 2010:00037 om stannande och
parkering på Norra Kungsvägen i Tidaholm genom lokal trafikföreskrift
om upphävande, 1498 2020:1, att träda i kraft 27 mars 2020.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upphäva lokal trafikföreskrift
1498 2010:00037 om stannande och parkering på Norra Kungsvägen i
Tidaholm genom lokal trafikföreskrift om upphävande, 1498 2020:1, att
träda i kraft 27 mars 2020.
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§ 29 Beslut om medborgarförslag om aktiva farthinder inom
Tidaholms kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har till Samhällsbyggnadsnämnden överlämnat ett
medborgarförslag om farthinder inom Tidaholms kommun för beredning och
beslut.
Medborgarförslaget refererar till att många av de fartdämpande åtgärder i form
av fartdämpande hinder och trafikljus som upprättats i kommunen under de
senaste åren, har varit både onödiga och kostsamma.
Förslagsställaren anser att kommunen ska investera i att anlägga så kallade
falluckor i vägbanan. Dessa aktiva farthinder, så kallade Actibumps, aktiveras
genom att hastigheten mäts via radar och endast om fordonet kör för fort, fälls
en lucka ner några centimeter i marken för att få fordonet att dämpa farten.
Åtgärden skadar inte fordonet men det skakar till kraftigt och det kan kännas
obehagligt. Om fordonet håller den gällande hastighetsbegränsningen så är
hindret plant och när man passerar så märks det mycket lite inne i fordonet.
Förslagsställaren anser att dessa aktiva farthinder är extremt effektiva mot
fortkörare och att de skulle vara en mycket bättre investering för kommunen,
än de trafikljus och liknande som monterats utanför våra skolor och på andra
ställen i kommunen.
I Tidaholms kommun finns idag ett antal platser med fartdämpande åtgärder,
både förhöjda vägavsnitt i form av gupp, busskuddar, avsmalningar, chikaner,
upphöjda korsningar samt digitala hastighetstavlor mm.
Actibumps finns sedan några år tillbaka på ett antal platser i Sverige. Ur
trafiksäkerhetssynpunkt har det på dessa platser skett en sänkning av
medelhastigheten, bullernivån har minskat, det har blivit ett bättre trafikflöde
genom mindre inbromsningar och accelerationer än vid andra farthinder tex
fartgupp, vilket också gett mindre utsläpp och därmed en ökad miljövinst.
Vid kontakt med företaget Edeva som tillverkar Actibumps, uppger de att
installationskostnaden, inklusive allt, för två enheter på ett vägavsnitt är ca
500 000 kronor. Sedan tillkommer markarbete som kan variera beroende på
plats och markförhållanden. Utöver fasta kostnader för installationen
tillkommer en årlig driftskostnad inklusive licensavtal för dataprogram på ca
40 000 kronor.
Nämnden anser att Actibump kan vara ett bra alternativ när man vill uppnå de
effekter som tidigare nämnts. Dock måste de positiva fördelarna ställas i
relation till kostnaderna, och begränsningarna i de ekonomiska förutsättningar
som små kommuner har.
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I dagsläget bedöms inte medborgarförslaget vara genomförbart, då den totala
installations- och årliga driftkostnaden under en förmodad livslängd på ca 10
år, blir för varje enskilt Actibump drygt 1miljon kronor. Detta medför att man
behöver investera ett antal miljoner för att byta ut befintliga farthinder, samt
göra avsättningar i driftbudgeten på minst 40 000 kronor per år. Detta är svårt
att genomföra då kommunen står inför stora besparingar inom sin verksamhet,
men i det långsiktiga trafiksäkerhetsarbetet skulle Actibump kunna var ett
alternativ vid nya åtgärder i kommunens trafikmiljö.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 22/2020 ”Beslut
om upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på
Norra Kungsvägen”, 2020-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag farthinder inom Tidaholms
kommun”, trafikhandläggare Mattias Wänerstig, 2019-11-28.
 Kommunfullmäktiges beslut §101/2019 ”Handlingar att anmäla”,
2019-09-30.
 Medborgarförslag om farthinder inom Tidaholms kommun,
ärendenummer #233, 2019-09-20.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att avslå
medborgarförslaget om aktiva farthinder inom kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om
aktiva farthinder inom kommunen.
Sändlista
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§ 30 Beslut om samråd för reviderade avfallsföreskrifter för
Tidaholms kommun
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med en utsedd politisk referensgrupp tagit fram
ett förslag på reviderade avfallsföreskrifter i enlighet med aktuell lagstiftning,
nationella mål och avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Enligt
miljöbalken ska föreskrifterna samrådas innan antagande av
kommunfullmäktige. Det ska ske genom information på kommuns webbplats,
utställning och genom utskick till berörda myndigheter och
fastighetsinnehavare som kan ha ett väsentligt intresse. Samrådet ska vara
minst fyra veckor.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 23/2020 ”Beslut
om samråd för reviderade avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”,
2020-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Avfallsföreskrifter”, enhetschef VA/Avfall Karin Steen,
2020-02-10.
 Förslag till avfallsföreskrifter för samråd, 2020-02-11.
 Gällande avfallsföreskrifter, benämnd ”Renhållningsordning”,
2013-03-25.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna upprättat förslag till nya avfallsföreskrifter, och uppdra
förvaltningen att ställa ut förslaget på samråd under perioden 5 mars
till 8 april 2020.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till
nya avfallsföreskrifter, och uppdra förvaltningen att ställa ut förslaget
på samråd under perioden 5 mars till 8 april 2020.
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§ 31 Beslut om rapport av intern kontrollplan för
samhällsbyggnadsnämnden år 2019
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden ska för varje verksamhetsår fastställa en intern
kontrollplan för nämndens verksamhetsområde, där uppföljning av
kontrollplanen sedan sammanfattas i en rapport, vilken godkänns av
nämnden.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 24/2020 ”Beslut
om rapport av intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden år
2019”, 2020-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Rapport uppföljning intern kontrollplan 2019”,
utredningssekreterare Pernilla Andersson, 2020-01-14.
 Rapport – Uppföljning av intern kontrollplan för
samhällsbyggnadsnämnden år 2019, 2020-02-06.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna upprättad rapport om uppföljning av intern kontrollplan för
samhällsbyggnadsnämnden år 2019.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport
om uppföljning av intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden år
2019.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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§ 32 Beslut om verksamhetsberättelse för
samhällsbyggnadsnämnden avseende år 2019
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för
samhällsbyggnadsnämnden år 2019 samt en rapport om nämndens
avtalssamverkan.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapport Verksamhetsberättelse 2019”,
utredningssekreterare Pernilla Andersson, 2020-01-14.
 Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden avseende år
2019, 2020-02-20.
 Rapport om avtalssamverkan för samhällsbyggnadsnämnden,
2020-02-20.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta:
o att godkänna upprättad verksamhetsberättelse och överlämna
densamma till kommunstyrelsen,
o att godkänna rapport över avtalssamverkan och överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämndens beslutar:
o att godkänna upprättad verksamhetsberättelse och överlämna
densamma till kommunstyrelsen,
o att godkänna rapport över avtalssamverkan och överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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§ 33 Beslut om begäran om medel för gång- och cykelväg mellan
Tidaholm och Ekedalen
Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för samverkan Skaraborg (Kommunalförbundet) förs dialog med
VG-regionen och Trafikverket kring frågan om medfinansiering av GC-vägar.
En ansökningsomgång pågår just nu där Skaraborgssamverkan samlar in
kommuners önskemål och en prioritering sker tillsammans.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat tillsammans med Trafikverket och
kommit fram till gemensamma slutsatser kring dragning, timing och
genomförande av en framtida gång- och cykelväg mellan Tidaholm och
Ekedalen. Ansökan om medel bör vara inne under februari för att möta den
interna handläggning som krävs inom kommunalförbundet, Trafikverket och
VG-regionen.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 25/2020 ”Beslut
om begäran om medel för gång- och cykelväg mellan Tidaholm och
Ekedalen”, 2020-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om begäran om medel för gång och cykelväg
mellan Tidaholm och Ekedalen”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh,
2020-02-10.
 Presentation – gång- och cykelväg mellan Tidaholm och Ekedalen,
2020-02-10.
 Motivering till Tidaholms kommun inspel till GC, 2020-01-22.
 Mötesanteckningar från möte om framtida gång- och cykelvägar i
Tidaholms kommun, 2019-12-17.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ansöka om medel för
anläggande av del av gång- och cykelväg mellan Tidaholm och
Ekedalen.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ansöka om medel för anläggande av del av
gång- och cykelväg mellan Tidaholm och Ekedalen.
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§ 34 Beslut om ändring av beslut om försäljning av del av
Furulund 2:1>4
Sammanfattning av ärendet
I kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 4/2019 beslutades att sälja del av
fastigheten Furulund 2:1>4 till ägarna av
, med
en yta om ca 490 kvm för ett pris om 50 kr/kvm.
I kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 43/2019 beslutades att sälja
resterande del av fastigheten Furulund 2:1>4 till ägaren av fastigheten
Granaten 11, för ett pris om 50 kr/kvm.
Under samhällsbyggnadsförvaltningens verkställighet av besluten har det vid
mätningar utförda av förvaltningens mätingenjör inför avstyckningarna visat
sig att de beslutade ytorna inte helt överensstämmer med de faktiska
markförhållandena. Förvaltningen föreslår därför, i samförstånd med köparna,
att det tidigare beslutet ändras till en ny dragning för avstyckningarna, med
samma kvadratmeterpris.
De nya dragningarna framgår av bilagd karta, där ytan vilken föreslås säljas till
ägarna av
uppgår till cirka 615 kvm (rödmarkerat på karta), för ett
pris om 50 kr/kvm, totalt 30 750 kr. Ytan som föreslås säljas till ägaren till
Granaten 11 uppgår till cirka 375 kvm (blåmarkerat på kartan), med ett pris om
totalt 18 750 kr.
Förrättningskostnader hos Lantmäteriet för gemensam fastighetsreglering
belastar köparna.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 26/2020 ”Beslut
om ändring av beslut om försäljning av del av Furulund 2:1>4”,
2020-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändring av beslut om försäljning av del av
Furulund 2:1>4”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-02-11.
 Karta över markyta – del av Furulund 2:1>4, 2020-02-11.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 43/2019 ”Beslut om
försäljning av del av fastighet Furulund 2:1>4”, 2019-04-24.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 4/2019 ”Beslut om ansökan
om förvärv av Furulund 2:1”, 2019-01-23.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta:
o att upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 4/2019
”Beslut om ansökan om förvärv av Furulund 2:1” och beslut
§ 43/2019 ”Beslut om försäljning av del av fastighet Furulund
2:1>4”,
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o

o

att sälja del av fastigheten Furulund 2:1>4 till ägarna av
, i enlighet med upprättad karta till ett pris om
30 750 kr,
och att sälja del av fastigheten Furulund 2:1>4 till ägaren av
Granaten 11, i enlighet med upprättad karta till ett pris om
18 750 kr.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
o att upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 4/2019
”Beslut om ansökan om förvärv av Furulund 2:1” och beslut
§ 43/2019 ”Beslut om försäljning av del av fastighet Furulund
2:1>4”,
o att sälja del av fastigheten Furulund 2:1>4 till ägarna av
, i enlighet med upprättad karta till ett pris om
30 750 kr,
o och att sälja del av fastigheten Furulund 2:1>4 till ägaren av
Granaten 11, i enlighet med upprättad karta till ett pris om
18 750 kr.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/39

§ 35 Beslut om godkännande av projektering för flytt av Barnens
hus
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 § 160/2018 att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att göra en projektering (i samråd med kultur- och
fritidsnämnden) enligt den upprättade förstudien. Medel för projektering ryms
inom anslagen budget.
Kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har i samråd
genomfört projektering, tagit fram ritningar och uppdaterat
totalkostnadskalkylen. Bedömningen är att projektet bör genomföras som
partnering då byggnation ska ske i en byggnad från 1871 och det är
nödvändigt att under projektet kunna göra justeringar och ändringar.
Byggnaden har stora utmaningar och det finns osäkra faktorer. Bland dessa
kan nämnas markfukt, brandskydd, fuktskador i tak, underhållsbehov,
plåtväggar som ska bevaras, vatten- och avloppanslutningar.
En preliminär tidsplan har tagits fram där förfrågningshandlingar ska vara klara
i slutet januari/början februari så att upphandling av entreprenör kan ske i
mars/april med förhoppning om utförande maj/juni – augusti/september med
inflyttning och öppning för allmänheten under hösten 2020.
Projekteringen har beräknat investeringskostnaden till 6,5 mnkr, vilket är 0,5
mnkr högre än förstudiens beräkning. Den nya bedömningen är kompletterad
utifrån en grundligare genomgång av byggnaden. Med hänsyn till byggnadens
ålder på 150 år har det varit svårt att förutse alla kostnader. Därmed har
projekteringen bedömt att den totala investeringskostnaden uppgår till 6,5
mnkr, inklusive vissa oförutsedda kostnader.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av projektering för flytt av Barnens
hus”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-02-17.
 Kalkyl Sammanställning Barnens hus, 2020-02-20.
 Ritning plan 1, 2020-02-17.
 Ritning plan 2, 2020-02-17.
 Kommunfullmäktiges beslut § 160/2018 ”Beslut om projektering
Barnens Hus”, 2018-12-17.
 Kommunfullmäktiges beslut § 85/2018 ”Beslut om strategisk plan och
budget 2019-2021”, 2018-06-25.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta:
o att godkänna projektering samt skicka ärendet vidare till
kommunstyrelsen för handläggning,
o att föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå 0,5 mnkr
ytterligare i investeringsmedel, till totalt 6,5 mnkr.
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Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
o att godkänna projektering samt skicka ärendet vidare till
kommunstyrelsen för handläggning,
o att föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå 0,5 mnkr
ytterligare i investeringsmedel, till totalt 6,5 mnkr.
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Samhällsbyggnadsnämnd

2019/920

§ 36 Beslut om revidering av delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har utarbetat ett antal förslag på mindre revideringar i befintlig
delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, antagen 2019-12-12.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 27/2020 ”Beslut
om revidering av delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden”,
2020-02-18.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden”, nämndsekreterare Robin Mogren
Holmqvist, 2020-02-10.
 Förslag till reviderad delegationsordning för
samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-10.
Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
revidera delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet
med upprättat förslag.
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att revidera delegationsordning
för samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med upprättat förslag.
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