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§ 122 Rapporter 2022-11-17 
SBN 2022/43 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden 
2022-10-14 – 2022-11-10. 

SBN 2022/246 Kommunstyrelsen – Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun 
avseende januari – augusti år 2022 

SBN 2022/126 Kommunstyrelsen – Beslut om hantering av samhällsbyggnadsnämndens 
anpassningsåtgärder 

SBN 2022/461 Kommunstyrelsen – Beslut om dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

SBN 2022/462 Kommunstyrelsen – Beslut om förordnande av säkerhetsskyddschef 

SBN 2021/483 Kommunstyrelsens arbetsutskott – Beslut om förfrågan om förvärv av 
mark i anslutning till fastighet  

SBN 2021/358 Kommunstyrelsens arbetsutskott – Beslut om förfrågan om förvärv av 
mark i anslutning till fastighet  

SBN 2021/359 Kommunstyrelsens arbetsutskott – Beslut om förfrågan om förvärv av 
mark i anslutning till fastighet  

SBN 2021/363 Kommunstyrelsens arbetsutskott – Beslut om förfrågan om förvärv av 
mark i anslutning till fastighet  

SBN 2021/364 Kommunstyrelsens arbetsutskott – Beslut om förfrågan om förvärv av 
mark i anslutning till fastighet  

SBN 2021/365 Kommunstyrelsens arbetsutskott – Beslut om förfrågan om förvärv av 
mark i anslutning till fastighet  

MIL.2017.74 Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt – Beslut om 
upphävande av beslut om föreläggande med vite avseende 
gödselhantering på fastigheten  i Tidaholms kommun 

 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
 Rapportlista, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2022-11-10. 
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§ 123 Anmälan av delegationsbeslut till 
samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-17 
SBN 2022/452 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt att lägga 

den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan anmälan till 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-10-20. 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna redovisningen av 

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsinspektör, 2022-11-10.  
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2022-11-09. 
 Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2022-10-12. 
 Delegationsbeslut fattade av driftledare Service, 2022-10-12. 
 Delegationsbeslut fattade av administratör, 2022-10-12. 
 Delegationsbeslut fattade av utvecklingsledare, 2022-10-12. 
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef Service, 2022-10-12. 
 Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2022-10-12. 
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§ 124 Beslut om uppföljning av intern kontrollplan 
för samhällsbyggnadsnämnden 2021/2022 
SBN 2022/451 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att:  

o godkänna uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021/2022, 
o godkänna uppföljningen av samhällsbyggnadsnämndens arbete med intern kontroll 

under år 2021/2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 
2021/2022.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:  

o godkänna uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021/2022, 
o godkänna uppföljningen av samhällsbyggnadsnämndens arbete med intern kontroll 

under år 2021/2022. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 102/2022 ”Beslut om uppföljning av 

intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2021/2022”, 2022-11-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 

2021/2022”, utvecklingsledare Peter Lann, 2022-10-11. 
 Rapport ”Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 2021/2022”, 

2022-10-26 
 Riktlinje intern kontroll, 2019-10-02. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 125 Beslut om antagande av intern kontrollplan 
för samhällsbyggnadsnämnden 2022/2023 
SBN 2022/451 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att anta upprättat förslag till intern kontrollplan för år 2022/2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat plan för intern kontroll för år 2022/2023. 
Förvaltningen har i sitt framtagande genomfört riskanalyser kopplade till verksamhetens ansvar, 
väsentliga processer och uppdrag vilka ligger till grund för den föreslagna planen för intern 
kontroll. 

Enligt riktlinjen för intern kontroll är intern kontroll en process som utförs med syfte att 
säkerställa att verksamheten: 

o Bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 
o Bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 
o Använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 
o Har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt 
o Upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna förhindra 

oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta upprättat förslag till 

intern kontrollplan för år 2022/2023. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 103/2022 ”Beslut om antagande av 

intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2022/2023”, 2022-11-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Plan för intern kontroll 2022/2023”, utvecklingsledare Peter Lann,  

2022-10-11. 
 Förslag på intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden för år 2022/2023,  

2022-10-26. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 126 Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 
om att anlägga ängar 
SBN 2022/320 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att e-förslaget anses vara besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ett Tidaholmsförslag (e-förslag) till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 
2022-11-22. Förslaget handlar om att skapa fler ängar i kommunen för att underlätta för 
pollinatörer. Förslag på platser där det kan anläggas ängar är Bruksvilleparken, yta vid Tidaholms 
kommuns förråd eller vid Hellidens trädgårdar i utbildningssyfte för villaägare i kommunen. 

2019 behandlade samhällsbyggnadsnämnden ett medborgarförslag om att anlägga urbana öppna 
vegetationsytor i Tidaholms kommuns parker för att stimulera biologisk mångfald och stödja 
pollinatörer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla medborgarförslaget. Därefter har det 
anlagts en äng vid tennisbanorna (före detta boulebanorna vid Östra Drottningvägen). 

Enligt Boverket har en urban äng många fördelar jämfört med en klippt gräsyta, bland annat 
uppfattar många människor den positivt, den bidrar med biologisk mångfald och den kan stödja 
pollinatörer som humlor, bin och fjärilar. En stor variation av insekter ger en näringsväv som även 
innehåller rovinsekter, vilka kan vara viktiga för att hålla nere utbrott av skadeinsekter. En äng är 
en del av vårt kulturarv som varit vanligt förekommande i landskapet under lång tid. Vid 
anläggande av en äng så kan förvaltningen använda sig av olika ambitionsnivåer för att öka den 
biologiska mångfalden på öppna vegetationsytor (mycket hög ambitionsnivå, hög ambitionsnivå och 
lätt att göra).  

I strategisk plan och budget 2023–2025 är ett av målområdena ”Ett miljömässigt hållbart 
samhälle”. I planen anges att en av strategierna för att nå målet är att ”planera och sköta 
kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald främjas i både stad och på 
landsbygd”. Anläggande av ängar bedöms vara en aktivitet som styr mot denna strategi. 

Sedan ängen anlades vid tennisbanorna har nämnden haft planer på att anlägga ytterligare ängar. 
Någon ytterligare äng har ännu inte anlagts. Eftersom det finns planer på att anlägga ytterligare 
ängar bedöms förslaget ligga helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning som redan 
pågår och därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden kommunfullmäktige besluta att förslaget ska 
anses vara besvarat. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige 

besluta att e-förslaget anses vara besvarat. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

utvecklingsledare Peter Lann, 2022-11-07. 
 Strategisk plan och budget 2023–2025, 2022-06-27. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 78/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-06-22. 
 Riktlinje ”Beredning av motioner och e-förslag”, 2022-05-11. 
 Tidaholmsförslag om att anlägga ängar, 2022-05-03. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 127 Beslut om yttrande angående motion om 
trafiksituationen vid Ekedalens skola 
SBN 2022/319 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att remittera motionen till 

barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt att samhällsbyggnadsnämnden ska yttra sig över 
inlämnad motion om trafiksituationen vid Ekedalens skola. 

Motionen består av synpunkter på trafiksituationen vid Ekedalens skola, och två yrkanden med 
uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden om att dels se över personalparkeringar och ytor för 
lämning och hämtning av skolbarn, dels ett uppdrag att utreda trafiksituationen på den allmänna 
vägen utanför skola i samverkan med Trafikverket och Västtrafik. 

Vad gäller första delfrågan om personalparkeringar och ytor för lämning och hämtning av skolbarn 
bedömer samhällsbyggnadsnämnden att detta är en fråga som i första hand bör utredas av barn- 
och utbildningsnämnden, då synpunkten direkt berör skolans verksamhet och eventuella behov på 
den fastighetsmark som barn- och utbildningsnämnden har rådighet över genom 
internhyressystemet. Om eventuella ändringar och investeringar på dessa områden ska ske 
bedömer nämnden att barn- och utbildningsnämnden behöver beskriva ett eventuellt behov, ge 
uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden enligt gällande internhyresmodell, samt vara införstådd i 
att eventuella avskrivningar på gjorda investeringar och övriga ökade driftkostnader kommer att 
belasta barn- och utbildningsnämnden som del av internhyran för Ekedalens skola. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att denna del av motionen bör överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande innan ärendet bereds och beslutas i kommunfullmäktige. 

Vad gäller delfrågan om trafiksituationen på den allmänna vägen framför Ekedalens skola, vilken 
tolkas avse Övertorpsvägen, kan nämnden konstatera att vägen i fråga ligger under statligt 
väghållarskap i form av Trafikverket, vilket innebär att Trafikverket ensamt är ansvarig för vägen 
och eventuella ändringar vad gäller trafiksituationen, och att eventuella synpunkter på exempelvis 
trafiksäkerhet eller liknande därmed ska riktas direkt till Trafikverket av den som upplever detta. 
Samhällsbyggnadsnämnden har inte något särskilt uppdrag eller rättighet att utreda 
trafiksituationer under annans väghållarskap, såvida det inte gäller pågående detaljplaneprocesser, 
utan kan därmed bara hänvisa direkt till väghållaren för eventuella synpunkter. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott besluta att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande. 

- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att: 
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o föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att remittera motionen till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande avseende yrkande om att ”ordna en 
fungerande lösning vad gäller personalparkering och parkering för hämtning och 
lämning av barn vid Ekedalens skola”, 

o föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå del av motionen avseende uppdrag att 
”i samverkan med Trafikverket och Västtrafik utreda trafiksituationen vid 
Ekedalens skola för att åtgärda dessa brister”. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående motion om trafiksituationen vid Ekedalens 

skola”, enhetschef Service, Niclas Ljungblom, 2022-11-04. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 77/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

trafiksituationen vid Ekedalens skola”, 2022-06-22. 
 Motion ”Trafiksituationen vid Ekedalens skola”, 2022-05-10. 

Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 128 Information om nämndens dataskyddsarbete 
under perioden november 2021 - oktober 2022 
SBN 2021/529 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Administratör Marit Elmhagen informerar om nämndens dataskyddsarbete under perioden 
november 2021 - oktober 2022. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Dataskyddsarbete november 2021 - oktober 2022”, administratör Marit 

Elmhagen, 2022-11-08. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 129 Beslut om redovisning gällande behandling av 
personuppgifter vid överföring till tredje land 
SBN 2022/460 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att överlämna upprättad redovisning till dataskyddsombudet. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på begäran av dataskyddsombudet genomfört en inventering av 
om det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i nämndens verksamhet, och 
upprättat en sammanfattande redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till 
tredje land. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att överlämna upprättad 

redovisning till dataskyddsombudet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om redovisning gällande behandling av personuppgifter vid 

överföring till tredje land”, administratör Marit Elmhagen, 2022-11-08. 
 Redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land,  

2022-11-08. 
 PM ”Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022 med begäran om 

redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land”,  
2022-02-24. 

 PM ”Ny dom kräver översyn av tredjelandsöverföringar av personuppgifter”, 2020-09-04. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämndens dataskyddsombud 
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§ 130 Information om klimatdeklarationer i 
nämndens byggprojekt 
SBN 2019/12 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare Peter Eriksson och fastighetsförvaltare Johan Claesson informerar om 
klimatdeklarationer i nämndens byggprojekt. 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 131 Beslut om godkännande av rapport om 
fastigheter som ej fullt nyttjas i kommunal 
verksamhet 
SBN 2020/764 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att avsluta det samlade uppdraget kring fastigheter som inte fullt ut 

nyttjas i kommunal verksamhet, och uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet i 
enskilda ärenden i enlighet med upprättad rapport. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden initierade till budgetprocessen inför 2020 ett ärende kring fastigheter 
som ej fullt ut nyttjas i kommunal verksamhet. Förvaltningen föreslår nu att det samlade uppdraget 
att avslutas och övergå i enskilda separata projekt. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att avsluta det samlade 

uppdraget kring fastigheter som inte fullt ut nyttjas i kommunal verksamhet, och uppdra 
till förvaltningen att fortsätta arbetet i enskilda ärenden i enlighet med upprättad rapport. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 107/2022 ”Beslut om godkännande av 

rapport om fastigheter som ej fullt nyttjas i kommunal verksamhet”, 2022-11-03. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av rapport om fastigheter som ej fullt nyttjas i 

kommunal verksamhet”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-10-27. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 132 Information om investeringsprojekt för att 
möjliggöra samverkan avseende 
yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum 
SBN 2019/12 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om investeringsprojekt för att möjliggöra samverkan 
avseende yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum. 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 133 Information om prioritering av planärenden 
SBN 2022/480 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Hållbar Utveckling, Jörgen Nyström, informerar om prioritering av planärenden. 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Sammanställning av detaljplanearbetet 2022, 2022-11-08. 
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§ 134 Information från förvaltningen 
SBN 2019/12 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande: 

o Arbete med framtagande av nämndens budget för 2023 
o Investeringsbudget 2023 
o SÄBO-utredning 

Förslag till beslut 
- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 135 Information om uppföljning av 
investeringspotter 2022 
SBN 2022/5 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om uppföljning av nämndens investeringspotter för år 
2022. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om investeringspotter 2022”, samhällsbyggnadschef Johan 

Elgh, 2022-11-10. 
 Redovisning av investeringspotter november 2022, 2022-10-28. 
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§ 136 Beslut om månadsrapport för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – 
oktober år 2022 
SBN 2022/126 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna den till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – 
oktober år 2022. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna upprättad 

månadsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende 

januari – oktober år 2022”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2022-11-10. 
 Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – oktober år 2022,  

2022-11-10. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 137 Beslut om utredning av möjliga 
investeringsåtgärder för att minska 
energiförbrukningen i kommunens fastigheter 
SBN 2022/512 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att uppdra förvaltningen att utreda möjliga investeringsåtgärder för att 

minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Lundvold (KD) väcker ett ärende om att utreda möjliga investeringsåtgärder för att minska 
energiförbrukningen i kommunens fastigheter, där investeringsförslagen ska innehålla en 
lönsamhetsberäkning. 

Förslag till beslut 
- Roger Lundvold (KD) föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att uppdra förvaltningen 

att utreda möjliga investeringsåtgärder för att minska energiförbrukningen i kommunens 
fastigheter. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 138 Beslut om beredning av framtagande av 
arkitekturpolicy för Tidaholms kommun 
SBN 2022/511 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att uppdra förvaltningen att bereda ett ärende om framtagande av en 

arkitekturpolicy för Tidaholms kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Lundvold (KD) väcker ett ärende om att uppdra förvaltningen att bereda ett ärende om 
framtagande av en arkitekturpolicy för Tidaholms kommun, med motiveringen: ”Över 100 av 
landets kommuner har en arkitekturpolicy. En policy kan fungera som kommunens viljeinriktning, 
dels som ett konkret stöd vid diskussion kring arkitektur och gestaltning, såväl internt som 
externt.” 

Förslag till beslut 
- Roger Lundvold (KD) föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att uppdra förvaltningen 

att bereda ett ärende om framtagande av en arkitekturpolicy för Tidaholms kommun. 

Beslutsunderlag 
 - 
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