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2021/28 

§ 1 Rapporter 2021-01-21 
 
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 2020-11-19 – 2021-01-14. 
 
SBN 2020/240 Kommunstyrelsen – Beslut om månadsrapport för 

Tidaholms kommun avseende januari-oktober 2020 
SBN 2020/647 Kommunstyrelsen – Beslut om kommunens klimatlöften - 

Klimat 2030 
2020-0304-2 Länsstyrelsen – Beslut om upphävande av beslut om 

strandskyddsdispens för dagvattendamm,  
SBN 2020/124 Kommunstyrelsens arbetsutskott – Beslut nya 

avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun 
SBN 2019/264 Kommunstyrelsens arbetsutskott – Beslut om förfrågan om 

förvärv av del av Ramstorp 9:1 
SBN 2020/719 Kommunfullmäktige – Beslut om Strategisk plan och 

budget 2021-2023 
SBN 2020/661 Kommunfullmäktige – Beslut om taxa för allmänna vatten- 

och avloppsanläggningar 
SBN 2020/585 Kommunfullmäktige – Beslut om taxa för odlingslotter 
SBN 2020/507 Kommunfullmäktige – Beslut om tomtkö och tomtpris i 

Kungslena 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
inkomna rapporter till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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2020/758 

§ 2 Anmälan av delegationsbeslut till samhällsbyggnadsnämnden 
2021-01-21 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda 
delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-11-26. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade av ordförande samhällsbyggnadsnämnden, 

2021-01-18. 
 Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och 

livsmedelsinspektörer, 2021-01-14.  
 Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2020-11-18. 
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef – Serviceenheten,  

2020-11-18. 
 Delegationsbeslut fattade av utvecklingsledare, 2020-11-18. 
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2020-11-18. 
 Delegationsbeslut fattade av administratör, 2020-11-18. 
 Delegationsbeslut fattade av driftledare – Serviceenheten, 2020-11-18. 
 Delegationsbeslut fattade av administratör, näringslivsenheten,  

2020-11-18. 
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2019/12 

§ 3 Information från förvaltningen 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsförvaltare Johan Claesson informerar om pågående hantering av 
kommunala fastigheter som ej fullt nyttjas i kommunal verksamhet. 
 
Enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, informerar om pågående 
miljöstrategiskt arbete. 
 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om: 

o Upplägg kring information från förvaltningen under sammanträden 
2021 

o Gång- och cykelväg Östra Drottningvägen 
o Ansökan återvinning 

 
Näringslivsstrateg Linnea Bengtsson informerar om näringslivsenheten. 
 
Förslag till beslut 

 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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DNr. 

§ 4 Beslut om tillsynsplan 2021 och behovsutredning 2021-2023 
enligt miljöbalken med flera 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tillsynsplan 2021 och 
behovsutredning 2021-2023 enligt miljöbalken med flera, enligt 
upprättat förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en tillsynsplan för 2021 och en 
behovsutredning för 2021-2023, enligt miljöbalken med flera. 
 
Enligt § 6 i miljötillsynsförordningen ska det hos en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde 
enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om minst tre år och 
utredningen ska ses över vid behov och minst en gång per år. 
 
§ 8 i samma förordning anger att en tillsynsplan ska upprättas för varje 
verksamhetsår som grundas på behovsutredningen och myndighetens 
register över tillsynsobjekt. 
 
Tillsynsplan och behovsutredning omfattar nämndens ansvarsområden inom 
miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen, lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel, lag om försäljning av folköl i butik enligt 
alkohollagen och lag om sprängämnesprekursorer. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta 
tillsynsplan 2021 och behovsutredning 2021-2023 enligt miljöbalken 
med flera, enligt upprättat förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut angående tillsynsplan 2021 och 

behovsutredning 2021-2023”, enhetschef Hållbar utveckling, Peter 
Lann, 2021-01-13. 

 Förslag på tillsynsplan 2021 och behovsutredning 2021-2023 enligt 
miljöbalken med flera, 2021-01-14. 
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2020/765 

§ 5 Beslut om tillsynsplan 2021 enligt plan & bygglagen 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tillsynsplan och 
behovsutredning enligt plan- och bygglagen för år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 11 kap. 3 § i Plan- och bygglagen (2010:900) ska tillsyn utövas av 
regeringen, länsstyrelsen och den eller de statliga myndigheterna i övrigt som 
regeringen bestämmer, och av byggnadsnämnden (tillsynsmyndighet), vilken i 
Tidaholms kommun utgörs av samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Enheten för hållbar utveckling har tagit fram en tillsynsplan och en 
behovsutredning för 2021, vilken visar behovet och vilket ansvar 
samhällsbyggnadsnämnden har enligt PBL. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta 
tillsynsplan och behovsutredning enligt plan- och bygglagen för år 
2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 124/2020 ”Beslut 

om tillsynsplan 2021 enligt plan & bygglagen”, 2020-12-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Tillsynsplan och behovsutredning 2021 enligt plan & 

bygglagen”, enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2020-12-02. 
 Tillsynsplan och behovsutredning 2021 Plan & bygglagen, 2020-12-02. 
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2019/964 

§ 6 Beslut om samråd för detaljplan för Älvstorp 1:45 med flera 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att låta förslag till detaljplan för 
Älvstorp 1:45 m.fl. ställas ut på samråd enligt reglerna för 
standardförfarande (PBL 2010:900). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige uppdrog 2012 åt dåvarande miljö- och byggnadsnämnden 
att upprätta en detaljplan för bostadsändamål om 3-4 villatomter på kommunal 
mark i Ekedalen. Arbetet med planen pausades 2014. En ny motion om att 
återuppta arbetet ställdes till kommunfullmäktige 2018.  
 
I genomförandet av planarbetet har kommunen fått tillfälle att köpa in mark där 
kommunens VA-ledningar är belägna på fastigheten  som 
gränsar till Älvstorp 1:45. Efter genomförd lantmäteriförrättning och förvärv av 
mark har ett förslag till detaljplan inbegripande det inköpta markområdet tagits 
fram. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att låta 
förslag till detaljplan för Älvstorp 1:45 m.fl. ställas ut på samråd enligt 
reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900). 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 125/2020 ”Beslut 

om samråd för detaljplan för Älvstorp 1:45 med flera”, 2020-12-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samråd detaljplan för Älvstorp 1:45 m fl.”, 

planarkitekt Madeleine Turén Liljedahl, 2020-12-01.  
 Plankarta, Älvstorp 1:45 m fl., 2020-12-11. 
 Planbeskrivning, 2020-12-11. 
 Behovsbedömning, 2020-12-01. 
 Beslut om uppdrag att upprätta detaljplan för Älvstorp 1:45 samt del av 

1:58. MBN 2016-06-13 § 63. 
 PM – Geoteknik, BGAB, 2013-04-15. 
 Motion att Tidaholms kommun ska erbjuda byggnadstomter i 

Ekedalen, KF 2012-04-23 § 47. 
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2020/715 

§ 7 Beslut om yttrande angående förfrågan om förvärv av del av 
fastigheterna Älvstorp 1:45 och  
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
sälja del av fastigheterna Älvstorp 1:45 och  enligt 
inkommen förfrågan för ett pris om 57 400kr. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit emot en förfrågan från fastighetsägarna till 
fastigheten . Fastighetsägarna vill köpa till mark i anslutning till 
deras fastighet i Ekedalens tätort. Förfrågan om markköp gäller delar av 
fastigheterna  samt Älvstorp 1:45 enligt kartbilaga. Den mark 
som förfrågats ägs av Tidaholms kommun. Fastighetsägarna vill köpa mark i 
anslutning till den egna fastigheten för att bland annat möjliggöra planerad 
utbyggnad av komplementbyggnader. 
 
Om försäljning och fastighetsreglering genomförs enligt upprättad kartbilaga 
har kommunen fortfarande möjlighet att fortskrida i sina planer på nya tomter i 
området, samtidigt som fastighetsägarna till  får möjlighet att 
genomföra sina planerade byggnationer.  
 
Nämnden bedömer att marken kan klassas som ”Komplementmark i 
anslutning till befintlig tomt” med ett pris om 50 kr/m2 enligt ”Beslut angående 
system för prissättning av tomter”, TN 2018-12-13 § 139. Då de sökande 
önskar förvärva mark enligt kartbilaga om totalt 1 148 m2 kommer kostnaden 
därav att bli 57 400kr. Köparen står för samtliga förrättningskostnader. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att sälja del av fastigheterna Älvstorp 1:45 
och  enligt inkommen förfrågan för ett pris om 57 400kr. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 126/2020 ”Beslut 

om yttrande angående förfrågan om förvärv av del av fastigheterna 
Älvstorp 1:45 och ”, 2020-12-10. 

 Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående förfrågan om köp av mark i 
anslutning till ”, planarkitekt Madeleine Turén Liljedahl, 
2020-11-11. 

 Kartbilaga , 2020-10-28. 
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande angående förfrågan om köp 

av mark- , 2020-10-28. 
 Förfrågan om att köpa mark , 2020-10-15. 
 Tekniska nämndens beslut § 139/2018 ”Beslut angående system för 

prissättning av tomter, 2018-12-13. 
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 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 63/2016 ”Beslut om uppdrag 
att upprätta detaljplan för Älvstorp 1:45 samt del av 1:58”, 2016-06-13.  

 Kommunfullmäktiges beslut § 46/2012 ”Besvarande av motion om att 
erbjuda byggnadstomter i Ekedalen”, 2012-04-23. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/681 

§ 8 Beslut om återtagande av tomten  
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
återta fastigheten  genom överenskommelse med köparna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Köparna av en tomt i Rosenbergsområdet med fastighetsbeteckning  
har inkommit med en förfrågan om att få häva sitt köp av tomten, på grund av 
personliga skäl. 
 
Då köpeavtalen för tomterna på Rosenberg saknar villkor om hävande av köp 
av den anledning som köparna har angivit, behöver ett beslut fattas och en 
överenskommelse mellan köparna och kommunen upprättas där tomtköpet 
hävs och kommunen återtar tomten. Kommunen kommer i denna 
överenskommelse ersättas av köparna för nedlagd handläggningstid i ärendet, 
om 8 500 kr exkl. moms. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att återta fastigheten  genom 
överenskommelse med köparna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om återtagande av tomt”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-01-13. 
 Köpeavtal , 2020-10-21. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/786 

§ 9 Beslut om framtida nyttjande av Idrottshallen 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att hänskjuta framtida nyttjande 
av Idrottshallen till kommunstyrelsen för beredning och beslut utifrån 
ett helhetsperspektiv. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Idrottshallen i Tidaholm nyttjas fram till årsskiftet 2020/2021 av kultur- och 
fritidsnämnden inom ramen för internhyresmodellen, som i sin tur hyr ut 
lokalen till föreningar och gymnasieskola. Då kultur- och fritid inte har behov 
av hallen efter årsskiftet har internhyresförhållandet avbrutits och fastigheten 
friställs från och med kommande årsskifte. Utgångspunkten i den riktlinje som 
beslutats för internhyressystemet är att då en byggnad inte behövs i 
kommunal verksamhet, lämnas den till samhällsbyggnadsnämnden för vidare 
hantering. 
 
Initialt har en analys av byggnadens fortsatta nyttjande i kommunal regi 
genomförts. Även om kultur- och fritidsnämnden har gjort bedömningen att 
nämnden inte har behov av byggnaden på kort och medellång sikt, är det 
samhällsbyggnadsnämndens roll att bedöma hur byggnaden kan och bör 
nyttjas i framtiden. I den bedömningen läggs flera aspekter in utifrån 
samhällsbyggnadsnämndens hela ansvar och reglemente. 
 
Vad det gäller Idrottshallen så finns fortsatt en kommunal intressent av 
byggnaden i barn och utbildningsnämnden i form av Rudbecksgymnasiets 
idrottsundervisning. Det har via dialoger med barn och 
utbildningsförvaltningen konstaterats att andra lokaler för denna undervisning 
ej är att rekommendera utifrån gymnasieskolans effektivitet och attraktivitet. 
Då gymnasieskolans verksamhet bedöms ha ett långsiktigt behov uppfylls 
framtidskriteriet i bedömningen genom ett fortsatt nyttjande av lokalen för 
idrottsundervisning. Då gymnasieskolan dock inte önskar nyttja hallen under 
hela veckodagar, finns möjlighet att söka samverkan med annan part. 
 
Tidaholms gymnastiksällskap (TGS) har sedan tidigare ett behov av att samla 
sina idag utspridda verksamheter i en och samma fastighet. Dialoger med 
Tidaholms kommun har tidigare förts kring köp av fastighet för detta syfte då 
det finns gemensamma positiva effekter av detta vad gäller även andra 
idrottshallar i kommunen. Av denna anledning har en potentiell samverkan 
mellan TGS och gymnasieskolan utretts för Idrottshallen. 
 
Utredning har gett följande alternativ för framtida nyttjande/ägande av 
Idrottshallen, där Rudbecksgymnasiet även nyttjar ytor i Idrottshallen: 
 

1. Sälja hela fastigheten. 
2. En lösning där byggnad säljs och mark fortsatt ägs av kommunen. 
3. Arrendera ut hela byggnaden med tillhörande mark 
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4. Hyra ut till olika hyresgäster. 
 
Nämnden bedömer dock i sin utredning att frågan berör flera nämnder, och 
Tidaholms gymnastiksällskaps (TGS) styrelse har, som framgår av inkommen 
korrespondens, ”tagit beslut att inte arrendera idrottshallen” utan är 
”intresserade av att hyra idrottshallen till en hyreskostnad som motsvarar det 
föreningen betalar i nuvarande lokaler.”  
 
Nämnden kan konstatera att TGS hyreskostnad för nuvarande lokaler är klart 
lägre än kommunens självkostnad för Idrottshallen. Idrottshallen nyttjas även, 
likt andra kommunala idrottshallar, av barn- och utbildningsnämnden på dagtid 
(i detta fall Rudbecksgymnasiet). Samhällsbyggnadsnämnden bedömer sig 
inte kunna hyra ut Idrottshallen utan kostnadstäckning. Utifrån det nu 
redogjorda anser nämnden att kommunstyrelsen ska överta ärendet, så att 
Idrottshallens framtid kan hanteras utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta uppdra 
förvaltningen att i enlighet med alternativ 3 inleda förhandlingar om ett 
arrendeavtal med TGS om nyttjande av Idrottshallen i samverkan med 
Rudbecksgymnasiet. 

 Roger Lundvold (KD) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att hänskjuta framtida nyttjande av Idrottshallen till kommunstyrelsen 
för beredning och beslut utifrån ett helhetsperspektiv. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt Lundvolds förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Korrespondens från Tidaholms gymnastiksällskap, 2021-01-11. 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 127/2020 ”Beslut 

om framtida nyttjande av Idrottshallen”, 2020-12-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om framtida nyttjande av Idrottshallen”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-12-09. 
 Värdering Tidaholm Gymnasten 1, 2020-12-03. 
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2020/240 

§ 10 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende november år 2020 
 
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 november år 2020. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 128/2020 ”Beslut 

om uppföljning av helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden 
avseende november år 2020”, 2020-12-10. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende november år 2020”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-12-03. 

 Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende november år 
2020, 2020-12-03. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/687 

§ 11 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden för år 2021 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan och 
detaljbudget för år 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat ett förslag på verksamhetsplan för 
samhällsbyggnadsnämnden för år 2021. Verksamhetsplanen bygger bland 
annat på genomfört arbete av både politiker och tjänstepersoner med 
verksamhetsmål enligt nedan. 
 
2020-09-29 genomfördes en workshop mellan nämndens ledamöter och en 
grupp tjänstepersoner. Två grupper skapades som tog fram målbeskrivningar 
och fokusområden, vilka förvaltningen nu har satt ihop till förslag på 
målformuleringar. 
 
Verksamhetsplanen innehåller även en ekonomisk del i form av en 
detaljbudget för år 2021. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta 
verksamhetsplan och detaljbudget för år 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för 

samhällsbyggnadsnämnden år 2021”, samhällsbyggnadschef Johan 
Elgh, 2021-01-14. 

 Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden år 2021,  
2020-01-14. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/518 

§ 12 Beslut om godkännande av rapport om kommunala lekplatser 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport 
om kommunala lekplatser. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en rapport om kommunala lekplatser i 
Tidaholms kommun, vilka utgörs av lekplatser på kommunalt ägd mark som 
ägs och sköts av kommunen. Rapporten redogör för lekplatsers generella 
utformning och syfte, definitioner på olika lekplatstyper och en 
nulägesbeskrivning med vilka kommunala lekplatser som finns idag. 
 
Rapporten har sammanställts parallellt med ett förslag på riktlinje inom 
området.  
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
godkänna upprättad rapport om kommunala lekplatser. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 129/2020 ”Beslut 

om godkännande av rapport om kommunala lekplatser”, 2020-12-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av rapport om kommunala 

lekplatser”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2020-12-02. 
 Rapport om kommunala lekplatser, 2020-12-02. 
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2020/518 

§ 13 Beslut om antagande av riktlinje om kommunala lekplatser 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till 
riktlinjer om kommunala lekplatser i Tidaholms kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt ett förslag på en riktlinje för kommunala 
lekplatser i Tidaholms kommun. Riktlinjen presenterar bland annat lämplig 
utformning, placering och skötsel av kommunala lekplatser. 
 
Då riktlinjen bedöms endast beröra nämndens ansvarsområden kan den 
beslutas att antas av nämnden själv, istället för kommunstyrelsen. 
 
Förslaget på riktlinje har sammanställts parallellt med en rapport 
innehållandes en beskrivning av nuläget för kommunen inom området.  
 
Nämnden bedömer att riktlinjen är i linje med barnets bästa, då fokus ligger på 
att erbjuda så bra lekplatser som möjligt till med de förutsättningar som finns i 
Tidaholms kommun. Vidare bedöms riktlinjen främja trygghet hos lekande 
barn, såväl som möjlighet till lek för alla barn. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta 
upprättat förslag till riktlinjer om kommunala lekplatser i Tidaholms 
kommun. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 130/2020 ”Beslut 

om antagande av riktlinje om kommunala lekplatser”, 2020-12-10. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av riktlinje om kommunala 

lekplatser”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2020-12-02. 
 Förslag till riktlinje om kommunala lekplatser, 2020-12-02. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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