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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-07
Miljö- och byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Sessionssalen Stadshuset, 2018-02-07 13:00 – 16:00
§§ 1-15

Beslutande
Tony Pettersson (S), ordförande
Anneli Sandstedt (C), vice ordförande
Monica Staadig (S)
Ingela Nilsson (S), kl. 14:00-16:00 §§ 7-15
Gunilla Dverstorp (M)
Halina Gustavsson (L)

Tjänstgörande ersättare
Ulrika Storm (S) ersätter Henning Söndergaard (S)
Astrid Bengtsson (S), ersätter Ingela Nilsson (S) kl.13:00-14:00 §§ 1-6

Ersättare
Astrid Bengtsson (S), kl. 14:00-16:00 §§ 7-15
Susanne Lindgren (S)
Ambjörn Lennartsson (M)
Nils Werner (-)

Tjänstemän
Peter Lann, miljö-och byggchef
Maria Lindström, sekreterare
Jan A Bjerenius, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 4
Marie Bengtzon, planarkitekt, §§ 6-8
Jörgen Nyström, bygglovshandläggare § 9 

Övriga

Justering
Utses att justera: Gunilla Dverstorp (M)
Justeringens tid: 2018-02-20

Underskrift sekreterare
Maria Lindström

Underskrift ordförande
Tony Pettersson (S)

Underskrift justerare
Gunilla Dverstorp (M)

1



2/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-07
Miljö- och byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande
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Underskrift

Maria Lindström

2



3/3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-07
Miljö- och byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 1 Delegationsbeslut - bygg 4
§ 2 Delegationsbeslut - miljö 5
§ 3 Delegationsbeslut - färdtjänst 6
§ 4 Beslut om ansökan angående dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för anläggande av 
fördröjningsdamm för dagvatten, Siggestorp 3:1

7 - 8

§ 5 Beslut om revidering av färdtjänstreglemente 9
§ 6 Beslut om yttrande angående förvärv av fastigheten 

Bämmelshed 1:21
10

§ 7 Beslut om godkännande av detaljplan Rosenberg 11
§ 8 Beslut om att upprätta detaljplan för Kungslena 29:10 12
§ 9 Beslut om lov i efterhand samt påförande av 

byggsanktionsavgift, 
13 - 
14

§ 10 Beslut om yttrande angående kultur-, fritids- och 
idrottspolitisk riktlinje

15

§ 11 Beslut om revidering av delegationsordning 16
§ 12 Beslut om redovisning av intern kontrollplan 2017 17 - 

18
§ 13 Information om uppföljning av tillsynsplan 19
§ 14 Information från förvaltningen 2018 20
§ 15 Kurser och konferenser 2018 21

3



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-07
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1 Delegationsbeslut - bygg

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare under perioden
2017-12-05 – 2018-01-23. Delegationsbeslut §§ 168/2017 – 173/2017 och 
§§ 1/2018 – 6/2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut – bygg”, assistent Maria 

Lindström, 2018-01-30.

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

handlingarna.
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§ 2 Delegationsbeslut - miljö

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av livsmedels- och miljöinspektör, samt miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer under perioden 2017-12-05 – 2018-01-26, 
§§ M17/148 – 17/182 och §§ M18/001 – 18/007.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut – miljö”, livsmedels- och 

miljöinspektör Britt Svensson, 2017-01-30.

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

handlingarna.
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§ 3 Delegationsbeslut - färdtjänst

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig och administratör under perioden 
2017-12-04 – 2018-01-26.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig från och 

med 2017-12-04 till och med 2018-01-26”, trafikansvarig Susanne 
Swärd, 2018-01-26.

 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut fattade av administratör från och 
md 2017-12-07 till och med 2018-01-26”, administratör Caroline 
Lindell, 2018-01-26.

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

handlingarna.
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2018-0006-2

§ 4 Beslut om ansökan angående dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för anläggande av 
fördröjningsdamm för dagvatten, Siggestorp 3:1

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun, tekniska förvaltningen ansöker om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för anläggande av fördröjningsdammar för 
dagvatten från ett planerat bostadsområde på fastighet Siggestorp 3:1. För att 
dammarna ska kunna förläggas i lågpunkten av området krävs att de placeras 
i närheten av ån Tidan för vilken gäller förordnande om strandskydd till 100 
meter. 

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 1/2018 ”Beslut 

om ansökan angående dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
anläggande av fördröjningsdamm för dagvatten, Siggestorp 3:1”, 
2018-01-24.

 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om dispens från strandskydds-
bestämmelserna, Siggestorp 1:3”, miljö- och hälsoskyddsinspektör Jan 
A Bjerenius, 2018-01-15.

 Miljöbalken 7 kap 18 b § samt 18 c § punkt 5.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte ha någon negativ inverkan på barns intresse.

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

stöd av 7 kap 18 b miljöbalken med hänvisning till 7 kap 18 c § punkt 5 
dispens från bestämmelserna om strandskydd för att i enlighet med 
ansökan på den plats som angivits i bifogad karta anlägga 
fördröjningsdammar för dagvatten.

- Som villkor för beslutet gäller att området ska vara allemansrättsligt 
tillgängligt även efter att dammarna blivit anlagda.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 7 kap 18 b 
miljöbalken med hänvisning till 7 kap 18 c § punkt 5 dispens från 
bestämmelserna om strandskydd för att i enlighet med ansökan på den 
plats som angivits i bifogad karta anlägga fördröjningsdammar för 
dagvatten.

 Som villkor för beslutet gäller att området ska vara allemansrättsligt 
tillgängligt även efter att dammarna blivit anlagda.
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Sändlista
Länsstyrelsen
Tidaholms kommun, Tekniska förvaltningen

Miljö- och byggnadsnämnden erinrar om
o Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b § miljöbalken, inom tre veckor 

efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta 
om eventuell överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer 
Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande kommunal 
nämnd samt till sökanden. Beslutet om överprövning kan inte 
överklagas.

o Att arbeten i vattenområden är anmälningspliktig vattenverksamhet. 
Anmälan görs till länsstyrelsen.

o Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i 
enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen m.m. omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i 
kulturminneslagen och den gäller alltid. Fornlämningar kan uppträda som 
mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager mm.

o Att enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör ett beslut om dispens att 
gälla, om åtgärderna inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom 
fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs 
förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder.

o Att beslutet inte befriar sökanden från skyldigheter enligt miljöbalken i 
övrigt eller annan lagstiftning.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
Rättsenheten. Se bifogad besvärshänvisning.
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2018/16

§ 5 Beslut om revidering av färdtjänstreglemente

Sammanfattning av ärendet
Ärendet utgår.

9



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-07
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/425

§ 6 Beslut om yttrande angående förvärv av fastigheten 
Bämmelshed 1:21

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit emot en förfrågan från  

som vill förvärva del av fastigheten 
Bämmelshed 1:21. Anledningen är att uppföra ett enbostadshus för privat 
ändamål. Förfrågan har överlämnats till miljö- och byggnadsnämnden för 
yttrande. 
Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan och berörs inte av riksintressen 
eller andra intressen som kräver särskilt hänsynstagande.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 3/2018, ”Beslut 

om yttrande angående förvärv av fastigheten Bämmelshed 1:21”, 
2018-01-24.

 Ansökan om förhandbesked om markköp/byggnation från  
 2017-12-07.

 Fastighetskarta från  2017-12-07.
 Områdesinformation Bämmelshed 1:21, 2017-12-07. 

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnen besluta föreslå 

kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiva till försäljning av del av 
Bämmelshed 1:21.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig positiva till försäljning av del av Bämmelshed 1:21.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2016/185

§ 7 Beslut om godkännande av detaljplan Rosenberg

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-11-15 § 105/2017, om 
granskning av detaljplan för del av Siggestorp 3:1 samt 4:1 ”Rosenberg”. 
Syftet med planen är att pröva området för skol- och besöksändamål. I 
detaljplanen ges möjligheten till en utökning av befintligt idrottsområde samt 
plats för nybyggnation av skolområde med erforderliga byggnader och 
utemiljöer. Planen möjliggör även kommunikationer i form av en större gata in 
till området Rosenberg.

Detaljplanen handläggs med ett utökat standardförfarande enligt PBL 
2010/900, med samråd och granskning av detaljplanen. 

Detaljplanen har varit ute för granskning från 22 november till och med 15 
december 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett 
granskningsutlåtande.

Barnrättsbedömning
Hur ärendet bedöms beröra barn tas upp separat i planbeskrivningen.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 4/2018 ”Beslut 

om godkännande av detaljplan Rosenberg”, 2018-01-24.
 Tjänsteskrivelse ”Godkännande av detaljplan för del av Siggestorp 3:1 

samt 4:1 ”Rosenberg”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2018-01-17.
 Antagandehandling Rosenberg Granskningsutlåtande 2018-01-16.
 Antagandehandling Rosenberg Planbeskrivning 2018-01-16.
 Antagandehandling Rosenberg Plankarta 2018-01-16.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta 

godkänna detaljplanen för Rosenberg och föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta anta detaljplanen.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna detaljplanen för 

Rosenberg och föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta detaljplanen.

Sändlista
Kommunstyrelsen

11



1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-07
Miljö- och byggnadsnämnden
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2018/38

§ 8 Beslut om att upprätta detaljplan för Kungslena 29:10

Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun äger fastigheten Kungslena 29:10 i Kungslena by. Beslut 
om att upprätta planprogram för del av fastigheten finns, och miljö- och 
byggnadsförvaltningen initierar nu att detaljplaneläggning av marken sker. 
 
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att upprätta detaljplan för Kungslena 
29:10”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2018-01-30.

Barnrättsbedömning
Hur ärendet bedöms beröra barn kommer att behandlas vidare i det fortsatta 
planarbetet.

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

nämnden besluta att ett planprogram för Kungslena 29:10 inte 
behöver upprättas.

 
- Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnads-

nämnden besluta ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Kungslena 29:10.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö och byggnadsnämnden beslutar att ett planprogram för 

Kungslena 29:10 inte behöver upprättas. 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Kungslena 29:10.

12



1/2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-02-07
Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017/249

§ 9 Beslut om lov i efterhand samt påförande av 
byggsanktionsavgift, 

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har 2017-09-13 § 76/2017 beslutat om ett 
lovföreläggande för ett markistak med överliggande balkar. Markistaket har 
uppförts utan byggnadslov. Fastighetsägaren,  har 2017-12-21 
inkommit med en ansökan om lov för markistaket.

Den aktuella platsen omfattas av detaljplan nr S 15. Detaljplanen medger 
användningsområde för bostads- och handelsändamål samt för icke störande 
hantverksändamål. Enligt detaljplanen får 1/3 del av fastighetens yta 
bebyggas.
Marken i fråga är i gällande detaljplan prickmarkerad, mark som inte får 
bebyggas. 
Åtgärden avviker från bestämmelser i gällande detaljplan.
 
Beslutsunderlag

 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 6/2018, ”Beslut 
om lov i efterhand samt påförande av byggsanktionsavgift, 

 2018-01-24.
 Tjänsteskrivelse ” - Lov i efterhand samt påförande av 

byggsanktionsavgift”, bygglovshandläggare Jörgen Nyström,
2018-01-08.

 Sanktionsavgiftsberäkning, bygglovshandläggare Jörgen Nyström.

Barnrättsbedömning
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.

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

bygglov ges i efterhand för markistaket med stöd av 9 kap 30 §, 31b § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

 
- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta påföra 

ägaren till markistaket, en byggsanktionsavgift om 11 466 
kronor, enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt 
9 kap 10 § plan- och byggförordningen, (2011:338), PBF.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov ges i efterhand för 

markistaket med stöd av 9 kap 30 §, 31b § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.
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 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar påföra ägaren till markistaket, 
en byggsanktionsavgift om 11 466 kronor, enligt 11 kap. 51 

§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt 9 kap 10 § plan- och 
byggförordningen, (2011:338), PBF.

Sändlista
Vihn Tran

Upplysningar
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 
avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag 
beslutet vann laga kraft.

Avgiften ska betalas till Tidaholms kommun inom två månader efter det att 
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.

En faktura kommer att skickas ut separat.

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, fastighets-
beteckning och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga. 
Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, men 
skickas till Tidaholms kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 
522 83 Tidaholm.
Skrivelsen måste ha inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden senast inom 
tre veckor från den dag Ni tog emot beslutet.
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2017/376

§ 10 Beslut om yttrande angående kultur-, fritids- och 
idrottspolitisk riktlinje

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till kultur-, fritids- och idrottspolitisk riktlinje har tagits fram av 
projektledare Lars-Uno Olausson. Under processen har arbetsgrupper med 
representanter från föreningslivet med förankring i både kultur- och idrottsliv 
engagerats för att samla synpunkter och inspel från dessa grupper som 
kommer att beröras av riktlinjen.

Kultur- och fritidsnämnden har överlämnat riktlinjen till miljö- och 
byggnadsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 7, ”Beslut om 

yttrande angående kultur-, fritids- och idrottspolitisk riktlinje”, 
2018-01-24.

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående Kultur-, fritids- och idrottspolitisk 
riktlinje” miljö- och byggchef Peter Lann, 2018-01-12.

 Kultur och fritidsnämndens beslut § 106/2017,”Beslut om Kultur-, 
fritids- och idrottspolitisk riktlinje”, 2017-10-19.

 Idrottspolitiskt handlingsprogram.
 Riktlinje för Kultur, idrott och fritid i Tidaholms kommun.

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

lämna följande yttrande: 
Miljö- och byggnadsnämnden ser positivt på riktlinjen. Det är bra att 
den lyfter fram vikten av att i samhällsplaneringen skapa miljöer och 
förutsättningar som stärker kultur, idrott och fritid på lika villkor.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:

Miljö- och byggnadsnämnden ser positivt på riktlinjen. Det är bra att 
den lyfter fram vikten av att i samhällsplaneringen skapa miljöer och 
förutsättningar som stärker kultur, idrott och fritid på lika villkor.

Sändlista
Kultur- och fritidsnämnden
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2018/20

§ 11 Beslut om revidering av delegationsordning

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har från och med 2018-01-01 ansvaret för 
ärenden om bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om 
bostadsanpassningsbidrag. Tidigare har kommunstyrelsen haft ansvaret och 
delegerat beslut om bostadsanpassningsbidrag till förvaltningschefen på miljö- 
och byggnadsförvaltningen.
 
Eftersom miljö- och byggnadsnämnden övertagit ansvaret för 
bostadsanpassningsbidrag behöver delegationsordningen kompletteras. 
Tidigare har endast förvaltningschef varit delegat men det föreslås utökas att 
även handläggare för bostadsanpassning blir delegat.

Handläggare bostadsanpassning och förvaltningschef föreslås få delegation 
på beslut upp till 3 basbelopp och förvaltningschef på 3 basbelopp och 
därutöver. Ett basbelopp motsvarar 45 500 kr (2018).

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 8/2018, ”Beslut 

om revidering av delegationsordning”, 2018-01-24.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut angående revidering av 

delegationsordning”, miljö- och byggchef Peter Lann, 2018-01-16.
 Bilaga 1, Förslag på tillägg.

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

delegationsordningen kompletteras med punkten G 1.1.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delegationsordningen 

kompletteras med punkten G 1.1.
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2017/57

§ 12 Beslut om redovisning av intern kontrollplan 2017

Sammanfattning av ärendet
Enligt riktlinje för intern kontroll ska den interna kontrollplanen sammanfattas i 
en rapport till nämnden och följande ska framgå av rapporten:

 Vad som granskats.
 Hur granskningen har genomförts (stickprov, intervjuer, dylikt).
 Resultatet av granskningen.
 Åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt för när 

förbättringen ska vara genomförd.

Efter beslut i nämnd ska uppföljningsrapporten skickas till kommunstyrelsen 
och kommunens revisorer.

Beslutsunderlag
 Rapport enligt intern kontrollplan – Driftsbudget, miljö- och byggchef 

Peter Lann 2018-01-30.
 Rapport enligt intern kontrollplan – Tillsynsplan, miljö- och byggchef 

Peter Lann, 2018-01-30.
 Rapport enligt intern kontrollplan – Efterlevnad PUL, miljö- och 

byggchef Peter Lann, 2018-01-30.
 Rapport enligt intern kontrollplan – Fakturor, miljö- och byggchef Peter 

Lann, 2018-01-30.
 Rapport enligt intern kontrollplan – Efterlevnad av policys mm., miljö- 

och byggchef Peter Lann, 2018-01-30.
 Rapport enligt intern kontrollplan – Efterlevnad av delegationsordning, 

miljö- och byggchef Peter Lann, 2018-01-30
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 9/2018, ”Beslut 

om redovisning av intern kontrollplan”, 2018-01-24.
 Redovisning av intern kontrollplan 2017”, miljö- och byggchef Peter 

Lann, 2018-01-12.
 Uppföljning av intern kontrollplan, Miljö- och byggnadsnämnden, 

antagen 2017-03-01.
 Kommunstyrelsens beslut § 57/2016 ”Riktlinje intern kontroll”, 

2016-03-09, reviderad 2017-06-28.

Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta 

godkänna rapport för uppföljning av intern kontrollplan 2017. 
Rapporten skickas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna rapport för 

uppföljning av intern kontrollplan 2017. Rapporten skickas till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
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Sändlista
Kommunstyrelsen
Revisorerna Tidaholm kommun
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2017-0487-2

§ 13 Information om uppföljning av tillsynsplan

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har registrerat 25 ärenden för oplanerad tillsyn under perioden 
2018-01-01- - 2018-01-30.

Planerad tillsyn till och med 2018-01-30:

Objekt Område Planerade 
tillsynsbesök 
2017

Tertial 
1

Tertial 
2

Tertial 
3

Utfall 
Tertial 
1

Utfall 
Terti
al 2

Utfall 
Tertia
l 3

Sum
ma

Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet C
(exkl. lantbruk)

Miljöskydd 11 3 2 6

Miljöfarlig verksamhet C
lantbruk

Miljöskydd 8 3 2 3

Miljöfarlig verksamhet U Miljöskydd 7 6 1 2 2

Sprängämnesprekursorer 9 3 2 4

Hälsoskydd
Badhus Hälsoskydd 1 1
Stickande/skärande Hälsoskydd 2 1 1

Livsmedel
Kontroller Livsmedel 89 33 25 31 1

Handel med vissa 
receptfria läkemedel

1 1

Försäljning av folköl i butik 3 1 1 1
Försäljning tobak 8 3 2 3
Rökfria lokaler skolor 6 6
Rökfria lokaler 20 8 4 8

Summa tillsynsbesök 165 62 38 65 3

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av tillsynsplan 2018, miljö- och byggchef 

Peter Lann, 2018-01-30.

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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2018/22

§ 14 Information från förvaltningen 2018

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Peter Lann informerar om följande:

o Vattenfall AB kommer att ha samrådsmöte angående Velinga 
vindkraftpark 2018-02-07. Tony Pettersson (S), kommunalråd Anna-
Karin Skatt, samt miljö- och byggchef Peter Lann medverka. Vattenfall 
AB har tidigare haft myndighetssamråd med Tidaholms kommun.

o Tidaholms kommun inbjöd intresserade att från 2018-02-05 ställa sig i 
tomtkö till Rosenbergområdet. Totalt har 54 anmälningar inkommit.

o Förvaltningen har anställt en ny mättekniker från 2018-04-09. Den 
nuvarande mätteknikern går i pension 2018-04-30.

o Fyra e-tjänster för ansökan och anmälan inom bygglovssidan har lagts 
upp på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
– 

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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2018/40

§ 15 Kurser och konferenser 2018

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

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår att ingen anmälan görs.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att ingen ledamot eller ersättare anmäls till någon 

kurs eller konferens.

21


	Protokoll förstasida
	Delegationsbeslut - bygg
	Beslut MBN 2018-02-07
Delegationsbeslut - bygg

	Delegationsbeslut - miljö
	Beslut MBN 2018-02-07
Delegationsbeslut - miljö

	Delegationsbeslut - färdtjänst
	Beslut MBN 2018-02-07
Delegationsbeslut - färdtjänst

	Beslut om ansökan angående dispens från strandskyddsbestämmelserna för anläggande av fördröjningsdamm för dagvatten, Siggestorp 3:1
	Beslut MBN 2018-02-07
Beslut om ansökan angående dispens från strandskyddsbestämmelserna för anläggande av fördröjningsdamm för dagvatten, Siggestorp 3:1
	Sida 1
	Sida 2


	Beslut om revidering av färdtjänstreglemente
	Beslut MBN 2018-02-07
Beslut om revidering av färdtjänstreglemente

	Beslut om yttrande angående förvärv av fastigheten Bämmelshed 1:21
	Beslut MBN 2018-02-07
Beslut om yttrande angående förvärv av fastigheten Bämmelshed 1:21

	Beslut om godkännande av detaljplan Rosenberg 
	Beslut MBN 2018-02-07
Beslut om godkännande av detaljplan Rosenberg 

	Beslut om att upprätta detaljplan för Kungslena 29:10
	Beslut MBN 2018-02-07
Beslut om att upprätta detaljplan för Kungslena 29:10

	Beslut om yttrande angående kultur-, fritids- och idrottspolitisk riktlinje
	Beslut MBN 2018-02-07
Beslut om yttrande angående kultur-, fritids- och idrottspolitisk riktlinje

	Beslut om revidering av delegationsordning
	Beslut MBN 2018-02-07
Beslut om revidering av delegationsordning

	Beslut om redovisning av intern kontrollplan 2017
	Beslut MBN 2018-02-07
Beslut om redovisning av intern kontrollplan 2017
	Sida 1
	Sida 2


	Information om uppföljning av tillsynsplan
	Beslut MBN 2018-02-07
Information om uppföljning av tillsynsplan

	Information från förvaltningen 2018
	Beslut MBN 2018-02-07
Information från förvaltningen 2018

	Kurser och konferenser 2018
	Beslut MBN 2018-02-07
Kurser och konferenser 2018




