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2021/28

§ 84 Rapporter 2021-06-17
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2021-05-13 – 2021-06-10.
SBN 2019/162
SBN 2020/790
SBN 2020/644
SBN 2020/240
SBN 2020/307
SBN 2020/277
SBN 2020/615
SBN 2020/507
SBN 2021/27
SBN 2021/337
SBN 2021/140
SBN 2021/131

Kultur- och fritidsnämnden – Beslut om yttrande
granskning - Översiktsplan 2030 för Tidaholms kommun
Kultur- och fritidsnämnden – Beslut om yttrande samråd
Detaljplan för
Tidaholms tätort, Tidaholms
kommun
Kommunstyrelsen – Beslut om förfrågan om köp av mark
Ingemarstorp eller Tiarp
Kommunstyrelsen – Beslut om uppföljning av
helårsprognos för Tidaholms kommun avseende mars
månad år 2021
Kommunstyrelsen – Beslut om antagande av ny E-strategi
Jävsnämnden – Fastigheten Ön 1, Åtgärdsföreläggande
Tidaholms Museum
Energimarknadsinspektionen – Beslut om nätkoncession
för en befintlig ledning
Kommunfullmäktige – Handlingar att anmäla
Kommunfullmäktige – Beslut om årsredovisning för
Tidaholms kommun år 2020
Kommunfullmäktige – Beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och nämnder avseende verksamhetsår
2020
Kommunfullmäktige – Beslut om årlig uppföljning av
systematiskt arbetsmiljöarbete Tidaholms kommun 2020
Kommunfullmäktige – Beslut om reviderat
färdtjänstreglemente

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
inkomna rapporter till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Rapportlista, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-06-10.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 85 Anmälan av delegationsbeslut till samhällsbyggnadsnämnden
2021-06-17
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-05-20.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och
livsmedelsinspektörer, 2021-06-10.
 Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2021-05-11.
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef – Hållbar Utveckling,
2021-05-11.
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef – Service, 2021-05-11.
 Delegationsbeslut fattade av utvecklingsledare, 2021-05-11.
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2021-05-11.
 Delegationsbeslut fattade av administratör, 2021-05-11.
 Delegationsbeslut fattade av driftledare – Service, 2021-05-11.
 Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2021-05-11.
 Delegationsbeslut fattade av administratör, näringslivsenheten,
2021-05-11.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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BYGG.2021.279

§ 86 Beslut om bygglov för uppförande av fritidshus på fastigheten
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglagen
(2010:900) PBL,
o avgiften för bygglovet fastställs till 12 025 kr.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov för uppförande av ett fritidshus på del av fastigheten
Byggarean uppgår till 174 kvm och boarean uppgår till 130 kvm.
På området inom fastigheten där byggnaden ska placeras finns i dag ett
fritidshus samt bygglov för ytterligare ett hus. Utredning pågår hos
Lantmäteriet för avstyckning till 2 fastigheter.
Den aktuella fastigheten ligger utanför detaljplanerad område. Berörda
sakägare har givits möjlighet att yttra sig, inga synpunkter har inkommit.
Området omfattas inte av något strandskydd.
Enligt av kommunfullmäktige framtaget kulturmiljöprogram är området
beskrivet. Där framgår bl.a. att tillkommande bebyggelse inom området utförs
med varsamhet mot skala och karaktär hos närliggande bebyggelse. Man
skriver att den samlade bilden av kyrka, f d skola och f d ålderdomshem
är värdefull och bör värnas och att även den samlade gårdsbilden hos
prästgården är värdefull och bör värnas.
Vatten, avlopp och el finns i området och det kommer inte att göras någon ny
in eller utfart mot väg 2852.
Föreslagna åtgärder bedöms uppfylla tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap.
PBL och att bygglov kan beviljas.
Fritidshuset är i liknande form och utseende som det fritidshus som nyligen
uppförts och att det inte påverkar den samlade bilden av kyrka, f d skola , f d
ålderdomshem och prästgårdsmiljön.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglagen
(2010:900) PBL,
o avgiften för bygglovet fastställs till 12 025 kr.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 49/2021 ”Beslut
om bygglov för uppförande av fritidshus på fastigheten
”,
2021-06-03.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om bygglov för uppförande av fritidshus på
fastigheten
”, bygglovshandläggare Jörgen Nyström,
2021-05-27.
 Fakturaunderlag, 2021-05-25.
 Översiktskarta
, 2021-05-07.
 Ansökningsblankett, 2021-05-02.
 Situationsplan, 2021-05-02.
 Planritning, sektionsritning, 2021-05-02.
 Fasadritning, 2021-05-02.
 Fotografi, 2021-05-02.
 Fotografi, 2021-05-02.
 Utredning Lantmäteriet, 2021-03-09.
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.
För att genomföra åtgärderna krävs en kontrollansvarig. Sökanden uppmanas
inkomma med anmälan om kontrollansvarig.
Byggnadsåtgärderna får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har
givit startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL.
Avgiften för bygglovet är 12 025 kr i enlighet med fastställd taxa
avkommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-05-07 och beslut fattades
inom 10 veckor, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen
har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilaga. Avgiften
faktureras separat.
Tekniskt samråd krävs för projektet. Sökanden uppmanas kontakta
samhällsbyggnadsförvaltningen för att boka en tid för tekniskt samråd.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.
4 § PBL, om inte nämnden beslutar annat.
Hur du överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut
Om du vill överklaga detta beslut ska du ställa ditt överklagande till
Länsstyrelsen, men skicka det till:
Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
522 83 Tidaholm
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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Samhällsbyggnadsnämnden måste få ditt överklagande inom tre (3) veckor
från den dag du fick del av beslutet för att ditt överklagande ska kunna prövas.
Om ditt överklagande inkommit i tid till samhällsbyggnadsnämnden skickas
det vidare till Länsstyrelsen.
Tala i ditt överklagande om vilket beslut du vill överklaga, beslutets
ärendenummer samt datum för beslutet. Tala också om vilken ändring du vill
ha i beslutet, och skäl för ändring av beslutet. Om du har några handlingar
som du vill använda som grund för ändring av beslutet ska dessa skickas in
tillsammans med ditt överklagande.
Uppge ditt namn, personnummer alternativt organisationsnummer, postadress
(hem och arbete), e-postadress och telefonnummer (hem, mobil och arbete).
Om du anlitar ett ombud eller har en ställföreträdare ska dennes namn,
postadress, e-postadress och telefonnummer (mobil och arbete) anges.
Ytterligare upplysningar kring överklagande lämnas av
samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 0502-60 60 00.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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BYGG.2021.287

§ 87 Beslut om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus
på fastigheten
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, meddela att den föreslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen,
o avgiften för förhandsbeskedet fastställs till 6 084 kr.
Sammanfattning av ärendet
En ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på del av
Fastigheten
i Tidaholms kommun har inkommit till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Avsikten är att förvärva del av
för att bilda en ny fastighet. Den
nya tilltänkta fastigheten blir ca 1400 kvm. Enligt sökt förhandsbesked vill man
bygga ett enplanshus om ca 220 kvm byggyta samt ett fristående garage
Den nya tilltänkta fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.
Enligt plan och bygglagen, PBL 2 kap. 2 § ska mark- och vattenområden
användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Fastigheten ligger ca 8 km från Tidaholms centrum. Fastigheten innefattas
inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelse. Enligt fastställd
översiktsplan berörs inte av fastigheten några riksintressen. Inga
fornlämningar finns enligt Fornsök (Riksantikvarieämbetets söktjänst för
Fornlämningar). Det finns inget strandskydd på fastigheten.
Berörda sakägare har givits möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga negativa
synpunkter har inkommit.
Föreslagna åtgärder bedöms uppfylla tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap.
PBL och att förhandsbesked kan beviljas.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, meddela att den föreslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen,
o avgiften för förhandsbeskedet fastställs till 6 084 kr.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 50/2021 ”Beslut
om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på fastigheten
”, 2021-06-03.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus”, bygglovshandläggare Jörgen Nyström, 2021-05-27.
 Fakturaunderlag, 2021-05-24.
 Ansökan om förhandsbesked, 2021-05-07.
 Fasadritning, 2021-05-07.
 Planritning, 2021-05-07.
 Situationsplan, 2021-05-07.
 Översiktskarta, 2021-05-07.
Upplysningar
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får
påbörjas. Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov
för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit
laga kraft.
Avgiften för förhandsbeskedet är 6 084 kr i enlighet med fastställd taxa
avkommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-05-07 och beslut fattades
2021-06-17, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har
hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen(2010:900).
Hur avgiften är fastställd framgår av bilaga. Avgiften faktureras separat

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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BYGG.2021.303

§ 88 Beslut om bygglov för uppförande av flerfamiljshus på
fastigheten
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o Bevilja bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
o Avgiften för bygglovet fastställs till 54 925 kr.
Roger Lundvold (KD) anmäler jäv och deltar inte handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bygglov för uppförande av ett flerfamiljshus på fastigheten
i Tidaholms kommun har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden.
Enligt sökt bygglov önskar man bygga ett flerfamiljshus innehållande fyra
lägenheter i markplan alla med egna entréer. Bostadsytan kommer att ligga på
ca 68 kvm/lägenhet. Varje lägenhet består av två sovrum, klädkammare,
badrum med tvättmaskin samt kök och vardagsrum i öppen planlösning.
Eftersom fastigheten ligger i anslutning till ett område av högsta
kulturhistoriska värde ser vi gärna att nytillkomna byggnader harmoniserar
färgmässigt med omgivande bebyggelse, det vill säga röda och gula toner
Detaljplan S 162 gäller för fastigheten. Bygglovet följer detaljplanen. Åtgärden
överensstämmer med bestämmelser i gällande detaljplan. Föreslagna
åtgärder bedöms uppfylla tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL och att
bygglov kan beviljas.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o Bevilja bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
o Avgiften för bygglovet fastställs till 54 925 kr.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om bygglov för flerfamiljshus på fastigheten
”, bygglovshandläggare Karolina Hellqvist, 2021-06-10.
 Situationsplan, 2021-06-09.
 Ansökan om bygglov, 2021-05-21.
 Fasadritningar, 2021-05-21.
 Planritning, 2021-05-21.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tekniskt samråd och kontrollansvarig enligt PBL krävs för projektet. Sökanden
uppmanas att inkomma med anmälan om kontrollansvarig samt kontakta
undertecknad för att boka en tid för tekniskt samråd.
Då byggnadsverket färdigställts skall detta meddelas
samhällsbyggnadsnämnden. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked
ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, om inte Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar annat.
I detta ärende krävs utstakning. Kostnader för detta ingår i bygglovsavgiften.
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 för bygglovet är 54 925 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-05-21och beslut fattades
2021-06-17, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har
hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen (2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bilaga. Avgiften
faktureras separat.
Hur du överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut
Om du vill överklaga detta beslut ska du ställa ditt överklagande till
Länsstyrelsen, men skicka det till:
Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
522 83 Tidaholm
Samhällsbyggnadsnämnden måste få ditt överklagande inom tre (3) veckor
från den dag du fick del av beslutet för att ditt överklagande ska kunna prövas.
Om ditt överklagande inkommit i tid till samhällsbyggnadsnämnden skickas
det vidare till Länsstyrelsen.
Tala i ditt överklagande om vilket beslut du vill överklaga, beslutets
ärendenummer samt datum för beslutet. Tala också om vilken ändring du vill
ha i beslutet, och skäl för ändring av beslutet. Om du har några handlingar
som du vill använda som grund för ändring av beslutet ska dessa skickas in
tillsammans med ditt överklagande.
Uppge ditt namn, personnummer alternativt organisationsnummer, postadress
(hem och arbete), e-postadress och telefonnummer (hem, mobil och arbete).
Om du anlitar ett ombud eller har en ställföreträdare ska dennes namn,
postadress, e-postadress och telefonnummer (mobil och arbete) anges.
Ytterligare upplysningar kring överklagande lämnas av
samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 0502-60 60 00.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig
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2021/289

§ 89 Beslut om planbesked för Stensiken 1
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna ett positivt planbesked
för ändring av detaljplan för Stensiken 1.
Sammanfattning av ärendet
Sökande inkom med ansökan om planbesked den 5 maj 2021. Sökande
önskar med planansökan få möjlighet att ändra detaljplan för att förtäta
fastigheten med i huvudsak bostäder och trygghetsboende, men även övriga
samhällsnyttiga funktioner för att kunna möta kommande behov.
Intentionen i inkommen ansökan följer översiktsplanens riktlinjer för framtida
bebyggelse.
Gällande detaljplan för fastigheten är S50 med laga kraft 1967. Gällande
detaljplan medger ej att fler byggnader uppförs på fastigheten. För att kunna
förtäta fastigheten och komplettera med exempelvis trygghetsboende och/eller
förskola behöver detaljplanen ändras.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lämna
ett positivt planbesked för ändring av detaljplan för Stensiken 1.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 52/2021 ”Beslut
om planbesked för Stensiken 1”, 2021-06-03.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om planbesked för Stensiken 1”,
planarkitekt Madeleine Turén Liljedahl, 2021-05-25.
 Illustrationsmaterial, 2021-06-03.
 Ansökan om planbesked, 2021-05-05.
 Gällande detaljplan S50, antagen 1967.
Sändlista
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
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2019/877

§ 90 Beslut om granskning av reviderade områdesbestämmelser
på Hellidsberget
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
genomföra granskning för reviderade områdesbestämmelser för
Hellidsberget.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 att uppdra förvaltningen
att revidera områdesbestämmelserna för Hellidsberget. Upprättade handlingar
hölls 2021-04-12 till och med 2021-05-16 tillgängliga för samråd. Efter
samrådet har synpunkter sammanställts i en samrådsredogörelse och mindre
redaktionella justeringar i handlingar har gjorts.
Områdesbestämmelser upprättas enligt PBL 2010:900 och genomförs med ett
utökat förfarande, med ett preliminärt antagande i kommunfullmäktige i slutet
av 2021.
Syfte med revideringen av områdesbestämmelserna är att freda ett begränsat
område på Hellidsberget för friluftsliv och tätortsnära grönområde, i enlighet
med intentionerna i kommande ÖP 2030, översiktsplan för Tidaholms
kommun. Detta genom att begränsa nybyggnationer av bostadshus inom ett
begränsat område som samtidigt ges bestämmelsen Tätortsnära grönområde.
Syftet är även att genom utökad bygglovsplikt, få insyn i och styra den
tillkommande bebyggelsen inom ett område som berör en större del av
Hellidsberget med befintlig karaktärsfull bostadsbebyggelse.
Planhandlingarna följer intentionerna i Tidaholms kommuns kommande
översiktsplan, ÖP 2030, samt möter upp mot dagens förutsättningar för
bostadsbebyggelse inom området. Att peka ut det området som tätortsnära
grönområde bedöms innebära en positiv utveckling av tillgänglig natur till
kommunens befolkning och främjar samtidigt friluftslivet på lång sikt.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ge
förvaltningen i uppdrag att genomföra granskning för reviderade
områdesbestämmelser för Hellidsberget.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 53/2021 ”Beslut
om granskning av reviderade områdesbestämmelser på Hellidsberget”,
2021-06-03.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om granskning för Revidering av
områdesbestämmelser för Hellidsberget”, planarkitekt Marie Bengtzon,
2021-05-25.
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 Plankarta - Revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget,
granskningshandling, 2021-06-01.
 Beskrivning - Revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget,
granskningshandling, 2021-05-25.
 Samrådsredogörelse, Revidering av områdesbestämmelser för
Hellidsberget, 2021-05-25.
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NATUR.2021.84

§ 91 Beslut om strandskyddsdispens,
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
o att med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § med hänvisning till 7
kap 18 c § punkt 2 meddela dispens från bestämmelserna om
strandskydd för att i enlighet med ansökan, på den plats som
angivits i bifogad karta, genomföra en avstyckning av
fastigheten
och på den avstyckade delen uppföra
ett bostadshus,
o om tomtplatsavgränsning enligt miljöbalken 7 kap 18 f § med
yta som får tas i anspråk som tomt enligt upprättad
tomtplatskarta.
Sammanfattning av ärendet
En ansökan har gjorts om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
stycka av en del av fastigheten
och bebygga denna del med ett
bostadshus för permanentboende. Till ansökan har bifogats situationsplan
över fastigheten med den tilltänkta bostaden inritad, och bilder från platsen.
Fastigheten är belägen i norra delen av Tidaholms stad och har en areal på
10 900 m2. I ansökan anges att arealen uppgår till ca 800 m2 men efter
uppmätning på karta uppgår ytan till ca 970 m2, placerad på den sydvästra
delen av nuvarande fastighet och består av naturmark bevuxet med gräs, sly
och träd.
Tänkt fastighet ligger strandnära men gränsar inte till ån Tidan för vilken
förordnande om strandskydd till 100 meter råder. Från gränsen på tänkt
tomtplats till ån Tidan är avståndet ca 59 meter. Mellan tomtplatsen och
vattendraget ligger en lokalgata och andra fastigheter med bostadshus för
permanentboende.
Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c § punkt 2
Miljöbalken beaktas om det område som dispensen avser vara genom en väg,
järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från
området närmast strandlinjen.
Mellan tilltänkt fastighet och ån Tidan finns både en lokalgata och annan
bebyggelse. Allmänhetens tillträde till ån eller området närmast ån bedöms
inte komma att inskränkas. Förutsättningar för djur- och växtliv bedöms ej
heller påverkas av åtgärderna.
Projektet strider inte mot den kommunala översiktsplanen eller mot
miljöbalkens hushållningsbestämmelser.
Skäl finns därför att bevilja strandskyddsdispens.
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Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta:
o att med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § med hänvisning till 7
kap 18 c § punkt 2 meddela dispens från bestämmelserna om
strandskydd för att i enlighet med ansökan, på den plats som
angivits i bifogad karta, genomföra en avstyckning av
fastigheten
och på den avstyckade delen uppföra
ett bostadshus,
o om tomtplatsavgränsning enligt miljöbalken 7 kap 18 f § med
yta som får tas i anspråk som tomt enligt upprättad
tomtplatskarta.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 54/2021 ”Beslut
om strandskyddsdispens,
”, 2021-06-03.
 Tjänsteskrivelse ”Ansökan om strandskyddsdispens, fastighet
”, miljöinspektör Martin Johansson, 2021-05-27.
 Tomtplatsbestämning, 2021-05-26.
 Situationsplan, 2021-05-10.
 Fotografier från platsen, 2021-04-25
 Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, inkommen
2021-04-25.
Sändlista
Länsstyrelsen
Upplysningar
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.
Arbeten i vattenområden är anmälningspliktig vattenverksamhet. Anmälan
görs till länsstyrelsen.
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
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.
Detta beslut befriar inte sökanden från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt
eller annan lagstiftning.
Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

3/3
18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-06-17

Samhällsbyggnadsnämnd

Hur du överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut
Om du vill överklaga detta beslut ska du ställa ditt överklagande till
Länsstyrelsen, men skicka det till:
Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
522 83 Tidaholm
Samhällsbyggnadsnämnden måste få ditt överklagande inom tre (3) veckor
från den dag du fick del av beslutet för att ditt överklagande ska kunna prövas.
Om ditt överklagande inkommit i tid till samhällsbyggnadsnämnden skickas
det vidare till Länsstyrelsen.
Tala i ditt överklagande om vilket beslut du vill överklaga, beslutets
ärendenummer samt datum för beslutet. Tala också om vilken ändring du vill
ha i beslutet, och skäl för ändring av beslutet. Om du har några handlingar
som du vill använda som grund för ändring av beslutet ska dessa skickas in
tillsammans med ditt överklagande.
Uppge ditt namn, personnummer alternativt organisationsnummer, postadress
(hem och arbete), e-postadress och telefonnummer (hem, mobil och arbete).
Om du anlitar ett ombud eller har en ställföreträdare ska dennes namn,
postadress, e-postadress och telefonnummer (mobil och arbete) anges.
Ytterligare upplysningar kring överklagande lämnas av
samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 0502-60 60 00.
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2021/175

§ 92 Beslut om tillköp av närtrafik utöver Västtrafiks grundutbud
Ärendet utgår.
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2020/650

§ 93 Beslut om antagande av koldioxidbudget 2020-2040 och
strategisk handlingsplan
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta koldioxidbudget 20202040 och upprättad strategisk handlingsplan.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2020-10-29 förvaltningen i uppdrag att ta
fram en koldioxidbudget. Uppdraget har utförts av Chalmers industriteknik
(CIT).
CIT har tagit fram en koldioxidbudget och en strategisk handlingsplan för
Tidaholms kommun. En kommunikationsplan har tagits fram för att möjliggöra
för invånarna att fatta klimatsmarta beslut och arbeta med
kommunikationsinsatser för att motivera invånare till detta.
I rapporten beskrivs rekommenderad utsläppsminskning för kommunen och
kommunorganisationen, koppling till hållbarhetsåtgärder, rådighet och
strategier och rekommendationer för det fortsatta arbetet med
koldioxidbudgeten.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta
koldioxidbudget 2020-2040 och upprättad strategisk handlingsplan.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 56/2021 ”Beslut
om antagande av koldioxidbudget 2020-2040 och strategisk
handlingsplan”, 2021-06-03.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om koldioxidbudget”, enhetschef Hållbar
Utveckling, Peter Lann, 2021-05-26.
 Rapport koldioxidbudget 2020-2040 för Tidaholms kommun,
2021-05-06.
 Strategisk handlingsplan, 2021-05-06.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 127/2020, ”Beslut om ekologisk
hållbarhetsstrategi och koldioxidbudget”, 2020-10-29.
Protokollsanteckning
Roger Lundvold (KD) lämnar följande protokollsanteckning: ”För att
koldioxidbudgetens kommunala ansvar ska bli verklighet så behöver
koldioxidbudgeten från och med 2022 ingå i kommunens budget och
strategisk plan”.
Sändlista
Kommunstyrelsen
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2021/332

§ 94 Beslut om avtalssamverkan om miljöstrateg
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ingå avtalssamverkan om
gemensam miljöstrateg med Mullsjö kommun.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun, samhällsbyggnadsnämnden, har för avsikt att ingå
avtalssamverkan med Mullsjö kommun kring en gemensam tjänst som
miljöstrateg. Tjänsten som miljöstrateg kommer att delas 50/50 mellan
kommunerna, med Mullsjö kommun som formell arbetsgivare.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att ingå
avtalssamverkan om gemensam miljöstrateg med Mullsjö kommun.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om avtalssamverkan om miljöstrateg”,
enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2021-06-09.
Sändlista
Mullsjö kommun
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LIV.2020.85

§ 95 Beslut om komplettering av åtgärdsplan för revision av
livsmedelskontroll
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden besluta att lämna upprättad information
som komplettering till Länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen genomförde den 17 november 2020 en revision av Tidaholms
kommuns livsmedelskontroll inom detaljhandel med fokus på personlig hygien
och märkning. Efter besöket upprättade samhällsbyggnadsnämnden en
åtgärdsplan som beskrev åtgärder för de 8 avvikelser som Länsstyrelsen
noterade. Åtgärdsplanen antogs 2021-03-25. Länsstyrelsen har 2021-04-16
skickat en rapport med en bedömning av nämndens åtgärdsplan.
Länsstyrelsen anger i sin rapport att de bedömer att åtgärderna för
avvikelserna 1-7 tar hänsyn till avvikelserna på ett tillfredsställande sätt.
För avvikelse nr 8 önskar Länsstyrelsen information hur myndigheten tänker
komma tillrätta med avvikelsen och när åtgärderna är planerade att vara
genomförda.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lämna
upprättad information som komplettering till Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 57/2021 ”Beslut
om komplettering av åtgärdsplan för revision av livsmedelskontroll”,
2021-06-03.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om komplettering av åtgärdsplan för revision
av livsmedelskontroll”, enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann,
2021-05-26.
 Länsstyrelsens bedömning av åtgärdsplan, 2021-04-16.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 34/2021 ”Beslut om åtgärdsplan
för livsmedelskontroll”, 2021-03-25.
 Länsstyrelsens revison av livsmedelskontroll i Tidaholms kommun,
2020-12-22.
Sändlista
Länsstyrelsen
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2019/12

§ 96 Information om prioritering av planärenden
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, informerar om prioritering av
pågående och kommande planärenden.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Sammanställning av planläge, 2021-05-27.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1/1
24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-06-17

Samhällsbyggnadsnämnd

2019/12

§ 97 Information från förvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande:
o Stadshotellet och måltid,
o VA-plan,
o markförsäljning KS Industriservice,
o skogsåtgärder i Källefall,
o övriga mindre pågående ärenden.
Trafikansvarig Susanne Swärd informerar om framtida ändringar i
kollektivtrafik.
Förslag till beslut
- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna
Beslutsunderlag
-
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2020/764

§ 98 Information om fastigheter som ej fullt nyttjas i kommunal
verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh och fastighetsförvaltare Johan Claesson
informerar om status kring kommunens fastigheter.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga
informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Information om fortsatt hantering av
fastighetsbestånd som ej fullt nyttjas i kommunal verksamhet”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-05-26.
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2021/267

§ 99 Beslut om yttrande gällande motion om carport/tak för
hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
En motion om att anordna en lösning som ger skydd åt hemtjänstens bilar har
kommit in, där kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig utifrån sina perspektiv.
Även social- och omvårdnadsnämnden har begärts att yttra sig i ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en utredning utifrån förslagen i
motionen med slutsatsen att det, vad gäller befintlig parkeringsyta där
hemtjänsten idag parkerar, finns flera utmaningar att genomföra förslaget.
Detaljplanen för området kan behöva ändras, olika kulturvärdesskydd bör
hanteras, samt nuvarande ytor riskerar att vara för små för att få till en säker
trafiklösning. Dock konstateras att det är lämpligt att ta med motionens
målsättningar i kommande utredning om hemtjänsten fysiska förutsättningar
och lokalisering.
Sammanfattningsvis gör nämnden bedömningen att motionen i nuvarande
form skall avslås.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut yttrande Motion - Carport/tak för hemtjänstens
och hemsjukvårdens bilar”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh,
2021-06-10.
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53/2021 ”Beslut remittering
Motion - Carport/tak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar”,
2021-04-21.
 Motion - Carporttak för hemtjänstens och hemsjukvårdens bilar,
2021-03-28.
Sändlista
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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2021/78

§ 100 Beslut om yttrande gällande direktanvisning för förskola
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna upprättad
utredning som yttrande till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har fått en förfrågan från Kunskapsförskolan AB om att få
förvärva mark och starta en förskola. Samhällsbyggnadsnämnden skall yttra
sig i del av ärendet, gällande direktanvisning
Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån sitt reglemente och kommunstyrelsens
begäran att svara på frågeställningen kring mark i ärendet, och förstår
kommunstyrelsens begäran av yttrande att det endast handlar om en
direktanvisning.
Tidaholm kommun har i den av kommunfullmäktige antagna riktlinjen för
markanvisningar regler kring hur direktanvisningar ska hanteras. För att en
direktanvisning ska vara möjlig krävs att det är uppenbart att det endast finns
en byggherre som är aktuell, eller att det finns uppenbara fördelar att
samordna en specifik utbyggnad. Nämnden bedömer att den inkomna
förfrågan inte uppfyller dessa kriterier, och att en direktanvisning därför ej bör
initieras.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
överlämna upprättad utredning som yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut yttrande ansökan om direktanvisning
Kunskapsförskolan”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-06-10.
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande gällande direktanvisning,
2021-02-02.
 Riktlinje – Markanvisning och exploateringsavtal, 2020-04-27.
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2019/230

§ 101 Beslut om marköverlåtelse av Haspeln 1, Spöt 1, Agnet 1 och
Spinnaren 1
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
sälja fastigheterna Haspeln 1, Spöt 1, Agnet 1 och Spinnaren 1 genom
marköverlåtelse till Reda Fastigheter AB för 2 165 200 kr.
Sammanfattning av ärendet
Överlåtelse och genomförande av markanvisning på fastigheterna Haspeln 1,
Spöt 1, Agnet 1 och Spinnaren 1 i enlighet med tidigare markanvisningsavtal
mellan Tidaholms kommun och Reda Fastigheter AB, 559063-3896.
Fastigheternas sammanlagda yta uppgår till cirka 10 826 kvm, vilket utifrån
det beslutade tomtpriset på Rosenbergsområdet om 200 kr/kvm ger en total
köpeskilling om 2 165 200 kr. Kommunfullmäktige har i beslut § 87/2019
beslutat att delegera beslut om överlåtelse av fastigheter inom
markanvisningar på Rosenbergsområdet till kommunstyrelsen.
Köparen står för samtliga lagfarts- eller förrättningskostnader hänförliga till
överlåtelsen.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att sälja fastigheterna Haspeln 1, Spöt 1,
Agnet 1 och Spinnaren 1 genom marköverlåtelse till Reda Fastigheter
AB för 2 165 200 kr.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om marköverlåtelse av Haspeln 1, Spöt 1,
Agnet 1 och Spinnaren 1”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh,
2021-06-10.
 Markanvisningsavtal - Haspeln 1, Spöt 1, Agnet 1 och Spinnaren 1,
2019-11-28.
 Kommunfullmäktiges beslut § 87/2019 ”Beslut om markanvisning
Södra Rosenberg”, 2019-06-24.
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2021/316

§ 102 Beslut om investeringsmedel för trafikhinder på parkeringar
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
avsätta investeringsmedel på 500 000 kr för trafikhinder på parkeringar
samt uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda och verkställa
lämpliga åtgärder.
Sammanfattning av ärendet
Tidaholms kommun har haft återkommande problem med folksamlingar och
ljudvolym från bilburna kvällstid vid ett antal parkeringar i Tidaholm.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför utrett möjligheten att sätta upp
trafikhinder kvällstid, enligt upprättad sammanställning och kalkyl. Vilka av
alternativen som rekommenderas för respektive plats har ännu ej fastställts,
då detta kräver ytterligare utredning.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 500 000 kr avsätts för vidare
utredning och verkställande, i syfte att snabbt möjliggöra de mest kritiska
åtgärderna.
Förslag till beslut
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att avsätta investeringsmedel på 500 000 kr
för trafikhinder på parkeringar samt uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att utreda och verkställa lämpliga
åtgärder.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 63/2021 ”Beslut
om investeringsmedel för trafikhinder på parkeringar”, 2021-06-03.
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om investeringsmedel för trafikhinder
parkeringar”, 2021-05-27.
 Sammanställning ”Bommar och pollare obehörig trafik kalkylering
investering”,
2021-05-24.
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2020/240

§ 103 Beslut om uppföljning av helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2021
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden
avseende maj år 2021.
Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna densamma till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för
samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad år 2021”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-06-10.
 Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende maj månad
år 2021, 2021-06-10.
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§ 104 Beslut om försäljning av fastigheten Välten 8
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
o upphäva nämndens beslut § 73/2021,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Välten
8, för 1 295 000 kr till vinnande budgivare.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom mäklare annonserat om
försäljning av fastigheten Välten 8, tidigare HVB Ariel, se upprättad
fastighetskarta, detta då fastigheten inte längre bedöms behövas i kommunal
regi. Fastigheten Välten 8 har en yta på ca. 803 m2, och är bebyggd med ett
bostadshus med tillhörande garagebyggnad.
Fastigheten Välten 8 köptes in av kommunen under flyktingkrisen, och har
efter detta använts som HVB-verksamheten Ariel. Nu bedöms den ej behövas
i kommunal regi, genom beslut i social- och omvårdnadsnämnden.
Då annonsering och budgivning har avslutats tidigare än först beräknat
behöver nämndens tidigare beslut om att föreslå kommunfullmäktige att
uppdra samhällsbyggnadsnämnden att genomföra och verkställa försäljning
av fastigheten Välten 8 genom ett öppet förfarande, ersättas med ett förslag
om att sälja fastigheten till högste budgivare,
,
, och
, för 1 295 000 kr.
Köparen står för samtliga lagfartskostnader.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:
o upphäva nämndens beslut § 73/2021,
o föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Välten
8, för 1 295 000 kr till vinnande budgivare.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om försäljning av fastigheten Välten 8”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-06-14.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 73/2021 ”Beslut om försäljning
av fastigheten Välten 8”, 2021-05-20.
 Fastighetskarta över Välten 8, 2021-05-12.
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2020/344

§ 105 Beslut om tilldelning i upphandling av HVO
Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tilldela Biofuel Express AB,
org.nr. 556705-7210, i upphandlingen HVO Bränsle i bulk och
tankanläggning.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har med stöd av upphandlingsenheten i Skövde
genomfört en upphandling av fossilfritt diesel HVO (hydrerad vegetabilisk olja)
i bulk, med tillhörande tankanläggning.
Anbud har inkommit ifrån följande Leverantörer:
o Biofuel Express AB, org.nr. 556705-7210
o Blikstorps Oljeprodukter AB, org.nr. 556145-9164
o EcoPar AB, org.nr. 556597-9985
o Energifabriken i Sverige AB, org.nr. 556698-9793
Grund för den föreslagna tilldelningen är lägst pris i form av jämförelsesumma
i upprättad prismatris.
Efter utvärdering föreslås Biofuel Express AB tilldelas i upphandlingen.
Förslag till beslut
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att tilldela
Biofuel Express AB, org.nr. 556705-7210, i upphandlingen HVO
Bränsle i bulk och tankanläggning.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om tilldelning i upphandling av HVO”,
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-06-14.
 Anbudssammanställning, 2021-03-16.
 Förfrågningsunderlag – HVO Bränsle i bulk och tankanläggning,
2021-02-09.
Sändlista
Anbudsgivare

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

