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2018/475

§ 126 Rapporter
Sammanfattning av ärendet
Rapporter, inkomna under tiden 2018-11-07 – 2018-12-04.
a)
Dnr MBN 2018/475
Kommunfullmäktige, Tidaholms kommun: Beslut om reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-29
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Rapporter” assistent Maria Lindström, 2018-12-04.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att lägga anmäld rapport till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 127 Delegationsbeslut - bygg
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare under perioden
2018-11-07 – 2018-12-03. Avser delegationsbeslut §§ 160/2018 – 192/2018.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut – bygg”, assistent Maria Lindström
2018-12-04.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 128 Delegationsbeslut - miljö
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av livsmedels- och miljöinspektör samt miljö- och
hälsoskyddsinspektörer under perioden 2018-11-13 – 2018-11-29. Avser
delegationsbeslut M18/166 – M18/175.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut – miljö”, livsmedels- och
miljöinspektör Britt Svensson, 2018-12-04.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 129 Delegationsbeslut - färdtjänst
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig och administratör under perioden
2018-11-03 – 2018-12-03.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig från och
med 2018-11-07 till och med 2018-12-03”, trafikansvarig Susanne
Swärd, 2018-12-04.
 Tjänsteskrivelse ”Delegationsbeslut fattade av administratör från och
med 2018-11-07 till och med 2018-12-03”, administratör Caroline
Lindell, 2018-12-04.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till
handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

7

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-12-12

Miljö- och byggnadsnämnden

2018/474

§ 130 Taxa för resor till dagverksamhet och daglig verksamhet
Sammanfattning av ärendet
En riktlinje har tagits fram gällande resor som sker till dagverksamhet (SoL)
och daglig verksamhet (LSS) av miljö- och byggchef, trafikansvarig,
enhetschef för biståndsenheten samt biståndshandläggare. Syftet med
riktlinjen är att förenkla handläggningen. Riktlinjen har antagits av social- och
omvårdnadsnämnden 2018-06-12. I samband med detta bör taxan för dessa
resor justeras då det i dagsläget inte finns någon enhetlig sådan.
Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 82/2018 ”Beslut
om taxa för dagverksamhet och daglig verksamhet”, 2018-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till taxa för resor till dagverksamhet och
daglig verksamhet”, trafikansvarig Susanne Swärd, 2018-11-16.
 Riktlinje för resor till dagverksamhet och daglig verksamhet.
 Taxa för resor till dagverksamhet (SoL) och daglig verksamhet (LSS).
Förslag till beslut
- Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och
byggnadsnämnden besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta taxa för resor till dagverksamhet
och daglig verksamhet.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxa för resor till
dagverksamhet och daglig verksamhet.
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2017/226

§ 131 Beslut om samråd för kulturmiljöprogram
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 - 2018 har miljö- och byggnadsförvaltningen i samarbetet med
kultur- och fritidsförvaltningen arbetat fram ett förslag till Kulturmiljöprogram för
Tidaholms kommun. Ett kulturmiljöprogram beskriver samlat kommunens
kulturmiljöer och kan fungera dels som ett konkret redskap i den enskilda
planeringssituationen, dels som ett övergripande visionsdokument för
kommunens viktigaste kulturhistoriska berättelser och ange en riktning vad
gäller tillvaratagande och utveckling av de miljöerna som representeras av
bebyggd miljö, landskap och fornlämningar.
Kulturmiljöprogrammet är en viktig del i den översiktliga planeringens hållbara
utveckling, som handlar om att utveckla och förvalta kommunens befintliga
resurser på bästa sätt. Genom att synliggöra de resurser som finns idag kan
man bättre planera för en hållbar utveckling.
Samråd väntas ske under vintern 2018-2019, för ett antagande i
kommunfullmäktige våren 2019.
Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 83/2018 ”Beslut
om samråd för kulturmiljöprogram”, 2018-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Samråd Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun”,
planarkitekt Marie Bengtzon, 2018-11-20
 Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun, 2018-11-13.
Förslag till beslut
- Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och
byggnadsnämnden besluta godkänna Kulturmiljöprogram för
Tidaholms kommun som underlag för remissamråd.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden besluta godkänna Kulturmiljöprogram för
Tidaholms kommun som underlag för remissamråd.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 132 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 54 kronor, till 1073 kronor.
Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 84/2018 ”Beslut
om indexreglering av taxa för Tidaholms kommuns försäljning av folköl
i butik, tillsyn enligt tobakslagen och tillsyn av handel med vissa
receptfria läkemedel”, 2018-11-28.
 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, 2018-11-19.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden beslutar
fastställa timkostnaden till 1073 kronor, att gälla från 1 januari 2019.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa timkostnaden till 1073
kronor, att gälla från 1 januari 2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 133 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 57 kronor, till 1133
kronor.
Beräkningen visar att den ursprungliga kostnaden på 1019 kronor (basmånad
oktober 2014) för extra offentlig kontroll bör ökas med 54 kronor, till 1073
kronor.
Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 85/2018 ” Beslut
om indexreglering av taxa för Tidaholms kommuns offentliga kontroll
inom livsmedelslagstiftningen”, 2018-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om indexregering av taxa för
Tidaholms kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen”,
miljö- och byggchef Peter Lann, 2018-11-19
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta fastställa
timkostnaden för årlig offentlig kontroll till 1133 kronor, att gälla från 1
januari 2019.
-

Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta fastställa
timkostnaden för extra offentlig kontroll till 1073 kronor, att gälla från 1
januari 2019.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa timkostnaden för årlig
offentlig kontroll till 1133 kronor, att gälla från 1 januari 2019.


Ordförandes sign

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa timkostnaden för extra
offentlig kontroll till 1073 kronor, att gälla från 1 januari 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 134 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 47 kronor, till 947 kronor.
Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 86/2018 ”Beslut
om indexreglering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”,
2018-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om indexreglering av taxa för
Tidaholms kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”,
miljö- och byggchef Peter Lann, 2018-11-20.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta
fastställa timkostnaden till 947 kronor, att gälla från 1 januari 2019.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa timkostnaden till
947 kronor, att gälla från 1 januari 2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

12

Utdragsbestyrkande

1/1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2018-12-12

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-0435-1

§ 135 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 47 kronor, till 947 kronor.
Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 87/2018 ”Beslut
om indexreglering av taxa för Tidaholms kommuns tillsyn enligt lag om
sprängämnesprekursorer”, 2018-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om indexreglering av taxa för
Tidaholms kommuns tillsyn enlig lag om sprängämnesprekursorer”,
miljö- och byggchef Peter Lann, 2018-11-20.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta fastställa
timkostnaden till 947 kronor, att gälla från 1 januari 2019.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa timkostnaden till 947
kronor, att gälla från 1 januari 2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 136 Information om uppföljning av tillsynsplan
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen har under perioden 2018-01-01 2018-11-20 registrerat 455 ärenden gällande planerad och oplanerad tillsyn.
Förvaltningen har under perioden 2018-01-01 – 2018-12-12 utfört 157 av 162
planerade tillsynsbesök.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av tillsynsplan 2018”, miljö- och byggchef
Peter Lann, 2018-11-20.
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår nämnden att ta till sig informationen.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018-0352-8

§ 137 Information om rutin för Rapid Alert System For Food and
Feed (RASFF)
Sammanfattning av ärendet
Livsmedelsverket förelade miljö- och byggnadsnämnden 2018-08-28 att
senast den 30 september 2018 beskriva hur det säkerställs att kommunen har
beredskap för att uppfylla kraven på bevakning av inkommande ärenden i
systemet för snabb varning, i RASFF.
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram en rutin för RASFF och svarat på
Livsmedelsverkets föreläggande.
Livsmedelsverket har i ett beslut från 2018-10-03 bedömt att Tidaholms
kommun på ett tillfredsställande sätt har åtgärdat de brister som påtalats i
föreläggandet.
Beslutsunderlag
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 89/2018,
”Information om rutin för Rapid Alert System For Food and Feet
(RASFF), 2018-11-28.
 Tjänsteskrivelse ”Information om rutin för Rapid Alert System For Food
and Feed (RASFF)”, miljö- och byggchef Peter Lann, 2018-11-20.
 Beslut ”Angående Livsmedelsverkets föreläggande om att säkerställa
bevakning och vidtagande av nödvändiga åtgärder med anledning av
varningar (RASFF) om icke säkra livsmedel”, Livsmedelsverket,
2018-10-03.
 Skrivelse ”Svar på föreläggande, SLV:s dnr 2018/02509”, miljö- och
byggnadsnämnden Tidaholm, 2018-09-28.
 Signerad rutin, miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-09-25.
 Skrivelse ”Rutin för RASFF”, miljö- och byggnadsförvaltningen,
2018-09-21.
Förslag till beslut
- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta till sig informationen.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 138 Information från förvaltningen 2018
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Peter Lann informerar om följande:
o Tidaholms kommun har beviljats 569 000 kr i statsbidrag för ökat
bostadsbyggande. Bidraget kommer att ingå i miljö- och
byggnadsnämndens budget.
o

Projekt Hökensås vind har inkommit med en skrivelse till Tidaholms
kommun angående etablering av Velinga vindkraftpark.

Trafikansvarig Susanne Swärd informerar om följande:
o Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har beslutat att göra om
kollektivtrafikens zonindelning. Beslutet innebär att 70 zoner blir tre.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår nämnden att ta till sig informationen.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar att ta till sig informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018/40

§ 139 Kurser och konferenser 2018
Sammanfattning av ärendet
Byggsamverkan Västra Götaland kommer att genomföra en utbildning för
politiker i plan- och bygglagen under februari 2019. Eventuell anmälan till
utbildningen kommer att tas upp i den nya samhällsbyggnadsnämnden i
början av 2019.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut
- Ordföranden föreslår nämnden, frånsett ovanstående utbildning,
besluta att ingen anmälan görs.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
 Nämnden beslutar, frånsett ovanstående utbildning, att ingen ledamot
eller ersättare anmäls till någon utbildning eller konferens.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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