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§ 116 Rapporter

Sammanfattning av ärendet
Rapporter, inkomna under tiden 2017-11-08 – 2017-12-05.

a) Dnr MBN 2017/394
Kommunstyrelsen, Tidaholms kommun: Beslut om revidering av dokument- 
och informationshanteringsplan

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapporter”, assistent Maria Lindström, 2017-12-05.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att lägga anmälda rapporter gill handlingarna.
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§ 117 Delegationsbeslut - bygg

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare under perioden
2017-11-06 – 2017-12-04. Avser delegationsbeslut §§ 151/2017 – 167/17.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut – bygg” assistent Maria Lindström, 

2017-12-06.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 

handlingarna.
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§ 118 Delegationsbeslut - miljö

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av livsmedels- och miljöinspektör samt miljö- och -
hälsoskyddsinspektörer under perioden 2017-11-07 – 2017-12-05. Avser 
delegationsbeslut M 17/163 – M 17/177.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut – miljö”, livsmedels- och 

hälsoskyddsinspektör Britt Svensson, 2017-12-06.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 

handlingarna.
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§ 119 Delegationsbeslut - färdtjänst

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig och administratör under perioden 
2017-11-06 – 2017-12-06.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig från och 

med 2017-11-07 till och med 2017-12-06”, trafikansvarig Susanne 
Swärd, 2017-12-06.

 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut fattade av administratör från och 
med 2017-11-06 till och med 2017-11-05”, administratör Caroline 
Lindell, 2017-12-06.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till 

handlingarna.
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2015/108

§ 120 Beslut om samråd för detaljplan Södra Rosenberg

Sammanfattning av ärendet
I Fördjupad översiktsplan för Tidaholms Tätort 2020 pekades området inom 
fastigheten Siggestorp 3:1 i södra delen av Tidaholms tätort ut som ett 
framtida exploateringsområde. Under 2015-2016 togs ett planprogram för 
nämnt område fram, där man utredde förutsättningarna för en kommande 
planläggning av området. Efter samråd och godkännande av planprogrammet 
påbörjades i slutet av 2016 detaljplaneläggningen av området, där den norra 
delen för skol- och besöksändamål är ute för granskning. Planarbetet för den 
södra delen med namnet ”Södra Rosenberg” som rymmer tänkta 
bostadsområden är nu upprättade. Nästa steg i planprocessen är att 
upprättade planhandlingar, efter miljö- och byggnadsnämndens godkännande, 
skickas ut för samråd enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Beslutsunderlag
 Planbeskrivning Södra Rosenberg, 2017-12-05.
 Plankarta Södra Rosenberg, 2017-12-05.
 Illustration Södra Rosenberg, 2017-12-05.
 Tjänsteskrivelse ”Samråd för DP del av Siggestorp 3:1 ”Södra 

Rosenberg”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2017-12-04.
 Behovsbedömning Södra Rosenberg, 2017-05-22. 
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 71/2016 ”Beslut om Bälteberga 

– godkännande av planprogram”, 2016-06-16.

Barnrättsbedömning
Barnrättsbedömingen ingår i den behovsbedömning som planen grundas på. 

Förslag till beslut
- Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnads-

nämnden besluta att genomförande av detaljplan för del av Siggestorp 
3:1 ”Södra Rosenberg” inte kommer medföra betydande 
miljöpåverkan. 

- Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnads-
nämnden besluta ställa sig positiv till förslag till detaljplan för del av 
Siggestor 3:1 samt 4:1 och ge miljö- och byggnadsförvaltningen i 
uppdrag att genomföra plansamråd.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att genomförande av detaljplan 

för del av Siggestorp 3:1 ”Södra Rosenberg” inte kommer medföra 
betydande miljöpåverkan. 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar ställa sig positiv till förslag till 
detaljplan för del av Siggestor 3:1 samt 4:1 och ger miljö- och 
byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra plansamråd.
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Sändlista
Marie Bengtzon

9



1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-12-13
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/31

§ 121 Beslut om samråd för detaljplan för Domherren 12 och del av 
Hägne 1:1

Sammanfattning av ärendet
JK Bygg, Fabriksmästaregatan 14, 522 30 Tidaholm, har ansökt om att 
detaljplan för mark vid kvarteren Domherren och Ejdern i området vid Hägne 
ändras för att ge förutsättningar att utöka området med bostadsbebyggelse. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har genom plankonsult upprättat ett förslag 
till detaljplan enligt ovan. Planen medger plats för ett envåningshus med 
lägenheter i markplan med möjlighet för tillhörande parkeringsplatser inom 
området. Planen medger även en utökning av fastigheten Domherren 12 med 
en tillhörande utökad byggrätt. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att planen bör kunna genomföras 
enligt standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) samt att 
upprättat planförslag för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1 kan skickas ut 
för samråd.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 82/2017 ”Beslut 

om samråd för detaljplan för Domherren 12 och del av Hägne 1:1”, 
2017-11-29.

 Tjänsteskrivelse ”Samråd för detaljplan Domherren 12 samt del av 
Hägne 1:1”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2017-11-22.

 Samrådshandling - Plankarta 2017-11-22.
 Samrådshandling – Planbeskrivning 2017-11-22.
 Behovsbedömning 2017-11-22.
 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 15/2017 ”Beslut om plan-

besked för del av Hägne 1:1 samt Domherren 12”, 2017-03-01.

Barnrättsbedömning
Planförslaget möjliggör en komplettering av befintlig småhusbebyggelse i ett 
befintligt bostadsområde, där säkra gång- och cykelvägar samt parkmark för 
lek och utevistelse redan finns anlagd. Det anses därför som en lämplig plats 
för bostadsändamål ur barnperspektiv.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta ge miljö- 

och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Domherren 12 samt del av Hägne 1:1.

- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta att 
genomförande av detaljplan för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1 
inte kommer medföra betydande miljöpåverkan.

- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta ställa sig 
positiv till förslag till detaljplan för Domherren 12 samt del av Hägne 
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1:1, samt ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
plansamråd.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar ge miljö- och byggnads-

förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Domherren 12 samt 
del av Hägne 1:1.

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att genomförande av detaljplan 
för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1 inte kommer medföra 
betydande miljöpåverkan.

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar ställa sig positiv till förslag till 
detaljplan för Domherren 12 samt del av Hägne 1:1, samt ger miljö- 
och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra plansamråd.
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2017/346

§ 122 Beslut om yttrande angående Västtågsutredningen

Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen utreder förutsättningar att öppna nya tågstationer i 
mindre samhällen samt hur dessa kan bli centrala punkter för invånarna i 
tågtrafiksystemet. 
Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg har översänt utredningen för 
yttrande till Tidaholms kommun.
Ingen av de 13 tilltänkta nya tågstationerna ligger i närheten av Tidaholm och 
kommer således inte vara aktuellt som på-/avstigningsplats för kommunens 
invånare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om yttrande om 

Västtågsutredningen”, trafikansvarig Susanne Swärd, 2017-12-05.
 Följebrev remiss Västtågsutredningen, 2017-09-18.
 Huvudrapport Västtågsutredningen, 2017-09-26.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Förslag till beslut
- Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och 

byggnadsnämnden besluta lämna följande svar som yttrande till 
delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg:
Eventuellt öppnande av nya tågstationer påverkar inte Tidaholms 
kommuns invånare i direkt mening. Dock skickas följande fråga med 
för beaktande: Den ekonomiska satsning som krävs av regionen vid 
öppnande av nya stationer, innebär den minskade ekonomiska medel 
till kollektivtrafiksatsning i övriga kommuner?

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar lämna följande svar som 

yttrande till delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg:
Eventuellt öppnande av nya tågstationer påverkar inte Tidaholms 
kommuns invånare i direkt mening. Dock skickas följande fråga med 
för beaktande: Den ekonomiska satsning som krävs av regionen vid 
öppnande av nya stationer, innebär den minskade ekonomiska medel 
till kollektivtrafiksatsning i övriga kommuner?

Sändlista
Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg
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2017/404

§ 123 Beslut om yttrande angående ny zonstruktur för Västtrafik

Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen har som mål att fördubbla kollektivtrafikresandet 
fram till 2025. För att uppnå detta mål är en central del att förenkla så att det 
blir lätt för kunden att välja biljett, köpa biljett samt att resa med sin biljett. 
Dagens zonstruktur behöver göras om för att uppnå detta mål. Västtrafik 
rekommenderar att tre zoner införs i regionen. Delregionala kollektivtrafikrådet 
har överlämnat förslaget för yttrande till Tidaholms kommun.

De tre frågeställningar som gått ut till delregionala kollektivtrafikrådet och som 
respektive kommun har att ta ställning till är:

1. Beskriv de för- och nackdelar nio ser med dagens zonstruktur.
2. Beskriv för- och nackdelar med förslaget tre zoner, jämfört med 

dagens zonstruktur.
3. Lyft fram de eventuella knäckfrågor ni ser kopplat till förslaget tre 

zoner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om yttrande av ny zonstruktur för 
Västtrafik”, trafikansvarig Susanne Swärd, 2017-12-04.
Bilaga bildspel ny zonstruktur.
Bilaga KTN beslutsunderlag ny zonstruktur.

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
besluta lämna följande svar på frågorna som yttrande till delregionala 
kollektivtrafikrådet Skaraborg.

1. I nuvarande zonstruktur finns skol- och seniorkort som tillköp för 
kommunerna vilket är positivt då vi betalar endast för den zon som 
korten gäller inom. 

Dagens zonstruktur är i princip omöjlig för resenären att förstå hur den 
är uppbyggd då det finns väldigt många zoner. Check-ut funktionen har 
för många upplevts som krångligt. Prissättningen ser olika ut beroende 
på vilket betalsätt kunden använder vilket också upplevs som 
förvirrande. 

2. Kommer innebära ett mer lättförståeligt koncept för resenären då 
dagens ca 70 zoner krymper ner till tre. Färre resor över zongräns. 
Även positivt att den nya zonstrukturen gör att längre resor blir billigare 
än idag. 
De politiska målen är att de kommunala tillköpen ska finnas kvar, 
såsom skolkort och seniorkort. Frågan vi som kommun ställer är till 
vilket pris? 
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3. De frågor som vi anser bör tas i beaktande är:
Vad händer med de kommunala tillköpen? Kommer det innebära en 
fördyrad kostnad för oss som kommun?
Finns ”Hela resan konceptet” med i processen, det vill säga arbetas 
det med att hitta ett gemensamt betalsystem för allmän och särskild 
kollektivtrafik?

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande svar som 

yttrande:

1. I nuvarande zonstruktur finns skol- och seniorkort som tillköp för 
kommunerna vilket är positivt då vi betalar endast för den zon som 
korten gäller inom. 
Dagens zonstruktur är i princip omöjlig för resenären att förstå hur den 
är uppbyggd då det finns väldigt många zoner. Check-ut funktionen har 
för många upplevts som krångligt. Prissättningen ser olika ut beroende 
på vilket betalsätt kunden använder vilket också upplevs som 
förvirrande. 

2. Kommer innebära ett mer lättförståeligt koncept för resenären då 
dagens ca 70 zoner krymper ner till tre. Färre resor över zongräns. 
Även positivt att den nya zonstrukturen gör att längre resor blir billigare 
än idag. 
De politiska målen är att de kommunala tillköpen ska finnas kvar, 
såsom skolkort och seniorkort. Frågan vi som kommun ställer är till 
vilket pris?

3. De frågor som vi anser bör tas i beaktande är:
Vad händer med de kommunala tillköpen? Kommer det innebära en 
fördyrad kostnad för oss som kommun?
Finns ”Hela resan konceptet” med i processen, det vill säga arbetas 
det med att hitta ett gemensamt betalsystem för allmän och särskild 
kollektivtrafik?

Sändlista
Delregionala kollektivtrafikrådet Skaraborg

14



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-12-13
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/103

§ 124 Beslut om ekonomisk månadsuppföljning januari till och 
med november 2017

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att varje nämnd ska lämna en månadsrapport 
med utfall och helårsprognos efter februari, maj, oktober och november 
månad.
Det ekonomiska utfallet för januari till november visar ett överskott om
1 136 tkr. 
Helårsprognosen för 2017 visar på ett överskott om 1 448 tkr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut angående ekonomisk månadsuppföljning 

januari till och med november 2017”, förvaltningsekonom Mats Olsson, 
2017-12-06.

 Månadsrapport från Stratsys.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Förslag till beslut
- Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnads-

nämnden besluta att godkänna månadsuppföljningen för januari till och 
med november 2017.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen för januari till 

och med november 2017.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2017/354

§ 125 Beslut om budget 2018

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämndens kommunbidrag kommer för 2018 att uppgå till 
13 157 tkr.

Budgetram 2018, fördelning per enhet:
Miljö- och byggnadsnämnd 6001, 590 tkr
Byggkontor 6101, 5 256 tkr
Miljökontor 6102, 1 892 tkr
Trafikfrågor 6103, 5 419 tkr

Förvaltningen avser att införa ärendehanteringssystemet Miljöreda Vision (300 
tkr) samt digitalisera bygglovsarkivet (200 tkr). Medel tas från nämndens 
samlade överskott för 2018.
Nämnden har fått en ramförstärkning med 250 tkr för miljöstrateg samt 1 000 
tkr för bostadsanpassning. Medel för förvaltningsekonom 31 tkr flyttas till 
kommunstyrelsen. Anpassningen 90 tkr sker i trafikverksamheten där 
överskott finns. Resterande överskott separeras från transporterna och läggs 
på ”övergripande” nivå för Trafikenheten. Förvaltningen har upprättat ett 
förslag till verksamhetsbudget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut angående Budget 2018”, 

förvaltningsekonom Mats Olsson, 2017-12-06.
 Strategisk plan och budget 2018-2020

Förslag till beslut
- Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnads-

nämnden besluta godkänna förvaltningens förslag till budget 2018.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag 

till budget 2018.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2017/383

§ 126 Beslut om verksamhetsplan 2018

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om strategisk plan för 2017-2019. Planen 
anger en vision som har fem målområden. Till målområden finns det sedan 
strategiska mål som miljö- och byggnadsnämnden ska bryta ner i 
verksamhetsmål.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 86/2017 ”Beslut 

om verksamhetsplan 2018”, 2017-11-29.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut verksamhetsplan” miljö- och 

byggchef Peter Lann, 2017-11-21.
 Kommunfullmäktiges beslut § 76/2016 ”Beslut om budget och 

strategisk plan 2017-2019”, 2016-06-27.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta att anta 

verksamhetsplan för 2018.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan för 

2018.

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2017/387

§ 127 Beslut om intern kontrollplan 2018

Sammanfattning av ärendet
Enligt riktlinje för intern kontroll ska miljö- och byggnadsnämnden anta intern 
kontrollplan som gäller för verksamheten. Förvaltningen har upprättat ett 
förslag till intern kontrollplan för 2018. 
Jämfört med 2017 har antalet stickprov för efterlevnad av delegations-
ordningen utökats från 2gånger till 6 gånger per år.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 87/2017 ”Beslut 

om intern kontrollplan 2018”, 2017-11-29.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om antagande av intern kontrollplan 

2018”, miljö- och byggchef Peter Lann, 2017-11-21.
 Intern kontrollplan 2017
 Riktlinje intern kontroll, Kommunstyrelsen, reviderad 2017-06-28.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta att anta 

intern kontrollplan för 2018.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 

2018.
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2016-0641-1

§ 128 Information om uppföljning av tillsynsplan

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har registrerat 524 ärenden för oplanerad tillsyn under perioden 
2017-01-01 – 2017-11-22.

Planerad tillsyn till och med 2017-11-22:
Objekt Område Planerade 

tillsynsbes
ök 2017

Tertia
l 1

Tertia
l 2

Tertia
l 3

Utfall 
Tertia
l 1

Utfal
l 
Terti
al 2

Utfal
l 
Terti
al 3

Sum
ma

Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet Miljöskydd 22 4 3 15 4 3 16 23

Hälsoskydd
Förskolor Hälsoskydd 15 15 15 15
Badhus Hälsoskydd 1 1 1 1
Fotvård Hälsoskydd 6 4 2 3 1 4
Äldreboende, vårdlokaler, 
samlingslokaler

Hälsoskydd 4 4 0 0 4 4

Livsmedel
Kontroller Livsmedel 93 35 25 33 35 21 35 91
Åtgärdsplan kontrollskuld Livsmedel 15 5 5 5 15

Handel med vissa 
receptfria läkemedel

3 3 0 1 2 3

Försäljning av folköl i 
butik

4 2 2 0 2 2 4

Försäljning tobak 8 4 4 2 2 1 5
Rökfria lokaler skolor 6 6 6 6
Rökfria lokaler 20 10 5 5 10 5 7 22

Summa tillsynsbesök 182 84 37 61 76 34 62 178

Fotvård
2 verksamheter har upphört och därför kunde endast 4 av 6 besök 
genomföras under året. 

Livsmedel
Enligt tillsynsplanen ska 93 kontroller genomföras. Eftersom en del 
verksamheter upphört och klassats om är prognosen i nuläget att 90 kontroller 
ska genomföras under året. Siffran kommer att variera under året beroende på 
hur många verksamheter som kommer till respektive upphör.
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Försäljning Tobak
Verksamheter har upphört och därför behöver inte ytterligare kontroller 
genomföras under 2017.

Bedömning
Av tillsynsplanen återstår några besök inom livsmedelstillsynen och att slutföra 
kontrollskulden. Tillsynsplanen bedöms genomföras i sin helhet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av tillsynsplan 2017”, miljö- och byggchef 

Peter Lann, 2017-11-21.

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår nämnden att ta till sig informationen.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att ta till sig informationen.
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2017-487

§ 129 Beslut om tillsynsplan för 2018 och behovsutredning 2018-
2020

Sammanfattning av ärendet
Enligt § 6 i miljötillsynsförordningen ska det hos en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynbehovet för myndighetens hela ansvarsområde 
enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om minst tre år och 
utredningen ska ses över vid behov och minst en gång per år.

§ 8 i samma förordning anger att en tillsynsplan ska upprättas för varje 
verksamhetsår som grundas på behovsutredningen och myndighetens 
register över tillsynsobjekt.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram en tillsynsplan för 2018 och en 
behovsutredning för 2018-2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut angående tillsynsplan 2018 och 

behovsutredning 2018 – 2020” miljö- och byggchef Peter Lann, 
2017-12-04.

 Miljötillsynsförordningen (2011:13) § 6 och § 8.

Barnrättsbedömning
Enligt barnrättsbaserat beslutsunderlag.

Förslag till beslut
- Miljö- och byggnadsförvaltingen föreslår miljö- och byggnadsnämnden 

besluta att anta tillsynsplan 2018 och behovsutredning 2018-2020. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta tillsynsplan 2018 och 

behovsutredning 2018-2020.
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2017/388

§ 130 Beslut om beslutsattestanter 2018

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden ska utse attestanter för 2018. Förvaltningen har 
upprättat ett förslag på beslutsattestanter för 2018.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 90/2017, ”Beslut 

om beslutsattestanter 2018”, 2017-11-29.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslutsattestanter för 2018”, miljö- och 

byggchef Peter Lann, 2017-11-21.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta utse 

Peter Lann, miljö- och byggchef, till huvudattestant för 2018 och som 
ersättare Tony Pettersson (S) och Anneli Sandstedt (C).

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att utse Peter Lann, miljö- och byggchef, till 

huvudattestant för 2018 och som ersättare Tony Pettersson (S) och 
Anneli Sandstedt (C).

Sändlista
Ekonomiavdelningen
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2017-0519-1

§ 131 Beslut om indexreglering av taxa för Tidaholms kommuns 
tillsyn av försäljning av folköl i butik, tillsyn enligt tobakslagen och 
tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel

Sammanfattning av ärendet
I bestämmelserna för den av kommunfullmäktige antagna taxan för tillsyn av 
försäljning av folköl i butik, tillsyn enligt tobakslagen och tillsyn av handel med 
vissa receptfria läkemedel stadgas att miljö- och byggnadsnämnden för varje 
kalenderår får besluta att ändra de i taxan fasta avgifterna med den 
procentsats som motsvarar konsumentprisindex.

Beräkningen visar att den ursprungliga kostnaden på 1019 kronor (basmånad 
oktober 2014) bör ökas med 30 kronor, till 1049 kronor.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 91/2017 

”Beslut om indexreglering av taxa för Tidaholms kommuns tillsyn av 
försäljning av folköl i butik, tillsyn enligt tobakslagen och tillsyn av 
handel med vissa receptfria läkemedel, 2017-11-29.

 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om indexreglering av taxa för 
Tidaholms kommuns tillsyn av försäljning av folköl i butik, tillsyn enligt 
tobakslagen och tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel”, 
miljö- och byggchef Peter Lann, 2017-11-16.

 Kommunfullmäktiges beslut § 84/2014, ”Fastställande av taxa för 
tillsyn av försäljning av folköl i butik, tillsyn enligt tobakslagen och 
tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel”, 2014-06-23.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår att miljö- och byggnadsnämnden besluta 

fastställa timkostnaden till 1049 kronor, att gälla från 1 januari 2018.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa timkostnaden till 1049 

kronor, att gälla från 1 januari 2018.
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2017-0520-1

§ 132 Beslut om indexreglering av taxa för Tidaholms kommuns 
offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Sammanfattning av ärendet
I bestämmelserna för den av kommunfullmäktige antagna taxan för offentlig 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen stadgas att miljö- och 
byggnadsnämnden för varje kalenderår får besluta att ändra de i taxan fasta 
avgifterna med den procentsats som motsvarar konsumentprisindex. 

Beräkningen visar att den ursprungliga kostnaden på 1076 kronor (basmånad 
oktober 2014) för årlig offentlig kontroll bör ökas med 32 kronor, till 1108 
kronor.

Beräkningen visar att den ursprungliga kostnaden på 1019 kronor (basmånad 
oktober 2014) för extra offentlig kontroll bör ökas med 30 kronor, till 1049 
kronor.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 92/2017 ”Beslut 

om indexreglering av taxa för Tidaholms kommuns offentliga kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen”, 2017-11-29.

 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om indexreglering av taxa för 
Tidaholms kommuns offentliga kontroll”, miljö- och byggchef Peter 
Lann, 2017-11-17.

 Kommunfullmäktiges beslut § 85/2014 ”Fastställande av taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen”, 2017-06-23.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta fastställa 

timkostnaden för årlig offentlig kontroll till 1108 kronor, att gälla från 1 
januari 2018. 

- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta fastställa 
timkostnaden för extra offentlig kontroll till 1049 kronor, att gälla från 1 
januari 2018.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa timkostnaden för årlig 

offentlig kontroll till 1108 kronor, att gälla från 1 januari 2018. 

 Miljö- och byggnadsnämnden besluta fastställa timkostnaden för extra 
offentlig kontroll till 1049 kronor, att gälla från 1 januari 2018.
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2017-0521-1

§ 133 Beslut om indexreglering av taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken

Sammanfattning av ärendet
I bestämmelserna för den av kommunfullmäktige antagna taxan för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område stadgas att miljö- och 
byggnadsnämnden för varje kalenderår får besluta att ändra de i taxan fasta 
avgifterna med den procentsats som motsvarar konsumentprisindex.

Beräkningen visar att den ursprungliga kostnaden på 900 kronor (basmånad 
oktober 2015) bör ökas med 26 kronor, till 926 kronor. 

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 93/2017 ”Beslut 

om indexreglering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, 
2017-11-29.

 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om indexreglering av taxa för 
Tidaholms kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”, 
miljö- och byggchef Peter Lann, 2017-11-17.

 Kommunfullmäktiges beslut § 231/2015 ”Beslut om fastställande av 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, 2015-12-14.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta fastställa 

timkostnaden till 926 kronor, att gälla från 1 januari 2018.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa timkostnaden till 926 

kronor, att gälla från 1 januari 2018.
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2017-0522-1

§ 134 Beslut om indexreglering av taxa för Tidaholms kommuns 
tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer

Sammanfattning av ärendet
I bestämmelserna för den av kommunfullmäktige antagna taxan för tillsyn 
enligt lag om sprängämnesprekursorer stadgas att miljö- och 
byggnadsnämnden för varje kalenderår får besluta att ändra de i taxan fasta 
avgifterna med den procentsats som motsvarar konsumentprisindex.

Beräkningen visar att den ursprungliga kostnaden på 900 kronor (basmånad 
oktober 2015) bör ökas med 26 kronor, till 926 kronor.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 94/2017 ”Beslut 

om indexreglering av taxa för Tidaholms kommuns tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer”, 2017-11-29.

 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om indexregleringav taxa för 
Tidaholms kommuns tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer”, 
miljö- och byggchef Peter Lann, 2017-11-17.

 Kommunfullmäktiges beslut § 232/2015 ”Beslut om fastställande av 
taxa för sprängämnesprekursorer”, 2015-12-14.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta fastställa 

timkostnaden till 926 kronor, att gälla från 1 januari 2018.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa timkostnaden till 926 

kronor, att gälla från 1 januari 2018.
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2017/6

§ 135 Information från förvaltningen 2017

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan A Bjerenius informerar om följande:

o Handläggningen av avloppsinventering i Tidaholms kommun som 
påbörjades 1999. Inventering gjordes på 2 256 fastigheter och i 
dagsläget återstår endast ett fåtal avloppsanläggningar som inte är 
godkända.
 

Miljö- och byggchef Peter Lann informerar om följande:
o Tony Pettersson (S), Anneli Sandstedt (C) samt miljö- och byggchef 

Peter Lann har 2017-11-28 närvarat vid myndighetssamrådet gällande 
Velinga vindkraftpark.

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår nämnden att ta till sig informationen.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att ta till sig informationen.
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2017/29

§ 137 Kurser och konferenser 2017

Sammanfattning av ärendet
Nämnden går igenom inkomna erbjudanden om kurser och konferenser.

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår att ledamöter och ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden erbjuds att delta i ”Byggsamverkan Västra 
Götalands forum för politiker i byggnadsnämnden”, den 26 januari 
2018  i Göteborg.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att ledamöter och ersättare i nämnden deltar i 

”Byggsamverkan Västra Götalands forum för politiker i 
byggnadsnämnden”, den 26 januari 2018 i Göteborg.
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