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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-11-18 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Sessionssalen, Stadshuset, 2021-11-18 kl. 09:00-12:20, 13:15-14:30 
§§ 157-170 

 
 
Beslutande 
Ambjörn Lennartsson (M) ordförande, Tony Pettersson (S) vice ordförande, Helena Qvick (S), 
Kent Persson (S), Monica Staadig (S), Tobias Henning (MP), Mathias Lundgren (L), Gunilla 
Dverstorp (M), Lennart Nilsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Cathrine Karlsson (S) ers: Kenneth Svedlund (S) 
Per-Inge Karlsson (C) ers: Roger Lundvold (KD) §§ 157-161, 168-170 
Susanne Lindgren (S) ers: Roger Lundvold (KD) §§ 162-167 
 
Ersättare 
Anders Johansson (S), Per Wiklund (V) §§ 161-170 
 
Tjänstepersoner 
Johan Elgh, samhällsbyggnadschef 
Robin Mogren Holmqvist, nämndsekreterare 
Peter Lann, enhetschef Hållbar Utveckling 
Madeleine Turén Liljedahl, planarkitekt § 159 
Karolina Hellqvist, bygglovshandläggare § 160 
Marcus Boström, enhetschef Service § 161 
 
Justering 
Utses att justera: Tony Pettersson (S) 
Justeringens tid: 2021-11-24 
 

Underskrift sekreterare  
 Robin Mogren Holmqvist 

Underskrift ordförande  
 Ambjörn Lennartsson (M) 

Underskrift justerare  
 Tony Pettersson (S)  
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Anslag/bevis 
 
Protokollet tillkännages genom anslag: 
2021-11-24 – 2021-12-16 
 
Nämnd/styrelse 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 
Sammanträdesdatum 
2021-11-18 
 
Protokollet förvaras: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Underskrift 
 

Robin Mogren Holmqvist 
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2021/28 

§ 157 Rapporter 2021-11-18 
 
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 2021-10-15 – 2021-11-11. 
 
SBN 2021/460 Kommunstyrelsen – Beslut om delårsrapport för Tidaholms 

kommun januari – augusti år 2021 
SBN 2021/132 Kommunstyrelsen – Beslut om besvarande av förfrågan 

angående förvärv av del av fastighet Furulund 2:1 
SBN 2021/349 Kommunstyrelsen – Beslut om besvarande av förfrågan 

angående förvärv av fastighet Bämmelshed 1:21 
SBN 2019/230 Kommunstyrelsen – Beslut om marköverlåtelse av Haspeln 

1, Spöt 1, Agnet 1 och Spinnaren 1 
SBN 2021/462 Kommunstyrelsens arbetsutskott – Beslut om besvarande 

av förfrågan angående förvärv av fastigheterna Yxan 1 och 
Yxan 9 

SBN 2021/463 Kommunstyrelsens arbetsutskott – Beslut om besvarande 
av förfrågan angående förvärv av del av fastigheterna 
Granaten 6 och Granaten 9 

SBN 2021/569 Kommunfullmäktige – Beslut om rapport om 
motioner/medborgarförslag/e-förslag som inkommit till 
kommunfullmäktige men inte slutbehandlats 

SBN 2021/460 Kommunfullmäktige – Beslut om delårsrapport för 
Tidaholms kommun januari – augusti år 2021 

SBN 2020/240 Kommunstyrelsen – Beslut om uppföljning av 
helårsprognos för Tidaholms kommun avseende 
september månad år 2021 

SBN 2021/347 Kommunstyrelsen – Beslut om kommunens klimatlöften 
under år 2022 

SBN 2021/586 Kommunstyrelsen – Beslut om revidering av riktlinje för 
styrdokument 

 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
inkomna rapporter till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
Rapportlista, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-11-11. 
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2021/533 

§ 158 Anmälan av delegationsbeslut till 
samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-18 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda 
delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-10-21. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2021-11-11. 
✓ Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och 

livsmedelsinspektör, 2021-11-11.  
✓ Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2021-10-13. 
✓ Delegationsbeslut fattade av enhetschef – Service, 2021-10-13. 
✓ Delegationsbeslut fattade av utvecklingsledare, 2021-10-13. 
✓ Delegationsbeslut fattade av administratör, 2021-10-13. 
✓ Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2021-10-13. 
✓ Delegationsbeslut fattade av administratör, näringslivsenheten,  

2021-10-13. 
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2019/964 

§ 159 Beslut om antagande detaljplan för Älvstorp 1:45 m fl. 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till detaljplan för 
Älvstorp 1:45 m.fl. enligt reglerna för standardförfarande (PBL 
2010:900). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige uppdrog 2012 åt Miljö- och byggnadsförvaltningen att 
upprätta en detaljplan för bostadsändamål om 3-4 villatomter på kommunal 
mark i Ekedalen. Arbetet med planen pågick 2013 och pausades 2014.  
 
En ny motion om att återuppta arbetet ställdes till kommunfullmäktige 2018.  
 
Förvaltningen har under 2019 tagit fram ett samrådsförslag som har ställts ut. 
Efter inkomna synpunkter har ett granskningsförslag tagits fram. 
Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya villatomter i Ekedalen. 
 
Planen har varit utställd för samråd och granskning och revideringar har gjorts 
enligt samrådsredogörelse samt granskningsyttrande. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 104/2021 ”Beslut 

om antagande detaljplan för Älvstorp 1:45 m fl.”, 2021-11-10. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande detaljplan för Älvstorp 1:45 m 

fl.”, planarkitekt Madeleine Turén Liljedahl, 2021-10-29. 
✓ Planbeskrivning, 2021-11-02 
✓ Granskningsyttrande, 2021-11-02 
✓ Plankarta Älvstorp 1:45 m fl, 2021-10-29. 
✓ Behovsbedömning, 2021-09-23. 
✓ Arkeologisk utredning, Västgöta museum 2021-06-21. 
✓ Samrådsredogörelse, 2021-06-02. 
✓ Bullerutredning Soundcon, 2021-04-15. 
✓ Motion ställd till kommunfullmäktige, angående detaljplan Ekedalen.  

2018-03-26. 
✓ Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 63/ 2016 ”Detaljplan för del av 

Ekedalen”, 2016-06-13. 
✓ PM – Geoteknik, BGAB, 2013-04-15. 
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BYGG.2021.347 

§ 160 Beslut om byggsanktionsavgift för olovlig rivning på 
fastigheten  
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51-53 §§ 
PBL (2010:900) ta ut byggsanktionsavgift om 74 732 kr av Steens 
Mekaniska i Tidaholm AB, 556450-2283, för att ha påbörjat rivning på 
fastigheten  innan startbesked utfärdats. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har startat ett tillsynsärende med anledning av 
rivning av en industrifastighet på . Rivning av fastigheten 
uppdagades vid ett platsbesök den 2 september 2021. 
 
Lagerlokalen som har rivits hade en byggnadsyta på ca 600 kvm, åtgärden 
påbörjades utan startbesked. 
 
Fastigheten är belägen inom område med gällande detaljplan S68. 
Byggnaden omfattas inte av rivningsförbud enligt 9 kap. 34 § PBL. 
 
En begäran om rivningslov inlämnades den 25 augusti 2021 till 
samhällsbyggnadsnämnden. Innan samhällsbyggnadsförvaltningen 
återkommit med beslut till den sökande, har åtgärden påbörjats utan ett 
startbesked (vid ett platsbesök den 2 september var tak och väggar borta). 
 
Nämndens slutsats och förslag är att sökanden skall betala en 
byggsanktionsavgift. 
 
Byggsanktionsavgiften på 74 732 kr beräknas med stöd av 9 kap. 15 § 4 p. 
PBF, Plan- och byggförordningen (2011:338). Enligt 11 kap. 53 § PBL ska en 
byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet.  
 
Skäl för att avgift ska sättas ned: 

o På grund av sådan sjukdom som förhindrat den avgiftsskyldige att själv 
eller genom andra kunnat fullgöra sin skyldighet.  

o Omständigheter som den avgiftsskyldige inte kunnat förutse eller 
kunnat påverka. 

 
Nämndens bedömning är att det inte finns skäl för nedsättning av 
byggsanktionsavgiften enligt 11 kap. 53a §, PBL. 
 
Bemötande av inkomna synpunkter 
Innan samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift 
ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig enligt 11 kap. 58 § 
PBL. 
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Enligt inkommet yttrande från fastighetsägaren till fastigheten  har 
framförts att endast det täckande plåtarna som väggar och tak var nedtagna 
och att samtliga bärande element fortfarande var intakta förutom att en av 16 
takstolar hade monteras ned. 
 
Enligt PBF 9 kap. 15§ ska en byggsanktionsavgift tas ut om rivning är 
påbörjad innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Nämndens 
bedömning i ärendet är att man hade påbörjat rivning vid platsbesöket som 
gjordes den 2 september 2021. 
 
Sanktionsarean var tidigare satt till 700 kvm uträknat från förvaltningens 
kartunderlag. I rivningsansökan framgår det av den inlämnande 
situationsplanen att ytan är ca 600 kvm, vilket godtas som gällande 
sanktionsarea. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att med 
stöd av 11 kap. 51-53 §§ PBL (2010:900) ta ut byggsanktionsavgift om 
74 732 kr av Steens Mekaniska i Tidaholm AB, 556450-2283, för att ha 
påbörjat rivning på fastigheten  innan startbesked utfärdats. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 105/2021 ”Beslut 

om byggsanktionsavgift för olovlig rivning på fastigheten ”, 
2021-11-10. 

✓ Tjänsteskrivelse ” Beslut om byggsanktionsavgift för olovlig rivning”, 
bygglovshandläggare Karolina Hellqvist, 2021-11-01. 

✓ Beräkningsunderlag för byggsanktionsavgift, 2021-10-29. 
✓ Yttrande angående byggsanktionsavgift, 2021-10-29. 

 
Upplysningar 
Byggsanktionsavgiften ska vara betald till Tidaholms kommun senast två 
månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Om föreläggande inte följs, tas 
nytt föreläggande med dubbel sanktionsavgift ut enligt 9 kap. 2 § PBF. 
 
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. 
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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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2021/429 

§ 161 Beslut om godkännande av rapport om invasiva främmande 
växter avseende år 2021 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
o godkänna upprättad rapport om invasiva främmande växter, 
o budgetera medel om 110 000 kr för bekämpning av invasiva 

främmande växter på kommunalägd mark i Tidaholm. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En rapport 2021 för invasiva växter och dess utbredning på kommunalägd 
fastighetsmark i Tidaholms kommun har upprättats. 
 
Utdrag har gjorts från artfakta.se med fyndplatser samt tidigare bekämpade 
platser belägna på kommunalägd fastighetsmark. 
 
För att kunna bekämpa och utrota invasiva växter på kommunalägd 
fastighetsmark krävs en större insats. Efter att ha utrett hur mycket invasiva 
växter som finns på kommunalägd mark så är omfattningen så stor att 
åtgärderna inte går att inrymma med befintliga resurser. Ansökan om bidrag 
skickas in till LONA för bekämpning med start år 2022.  
 
Kommunen behöver avsätta hälften av ansökta resurser. Resurser är 
beräknade utifrån kända bestånd av invasiva växter och hur mycket tid som 
krävs under många år för att hindra spridning, bekämpa bestånd och till sist 
utrota invasiva växter. Det bedöms krävas ytterligare en anställd för att arbeta 
med bekämpning från tidig vår till sen höst. 
 
Nämnden avser att medel tas ifrån riktad budgetprioritering ”Ett miljömässigt 
hållbart samhälle”. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:  
o godkänna upprättad rapport om invasiva främmande växter, 
o budgetera medel om 110 000 kr för bekämpning av invasiva 

främmande växter på kommunalägd mark i Tidaholm. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 106/2021 ”Beslut 

om godkännande av rapport om invasiva främmande växter avseende 
år 2021”, 2021-11-10. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av rapport om invasiva 
främmande växter år 2021”, enhetschef Service, Marcus Boström, 
2021-10-13. 

✓ Rapport invasiva växter år 2021, 2021-11-01. 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2019/12 

§ 162 Information från förvaltningen 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande: 

o Investeringsprojekt 2022 
o Planering av verksamhetsdagar 2022 

 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh och enhetschef Hållbar Utveckling, Peter 
Lann, informerar om följande: 

o Prioritering av planarbete 
o Pågående tillsynsärenden enligt PBL 

 
Förslag till beslut 

 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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2020/764 

§ 163 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 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, 2021-11-04. 
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2020/507 

§ 164 Information om exploatering av tomter Kungslena 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om projektet kring exploatering 
av nya bostadstomter i Kungslena. 
 
Förslag till beslut 

 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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2021/548 

§ 165 Information om verksamhetsplan och detaljbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden för år 2022 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om pågående beredning av 
verksamhetsplan och detaljbudget för samhällsbyggnadsnämnden för år 2022. 
 
Förslag till beslut 

 Ordföranden föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 110/2021 

”Information om verksamhetsplan och detaljbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden för år 2022”, 2021-11-10. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Information om verksamhetsmål 2022”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-01. 

✓ Förslag på verksamhetsmål, 2021-11-01. 
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2020/240 

§ 166 Beslut om månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 
avseende januari – oktober år 2021 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
månadsrapport samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 
avseende januari – oktober år 2021. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
godkänna upprättad månadsrapport samt att överlämna densamma till 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om månadsrapport för 

samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – oktober år 2021”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-11. 

✓ Månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende januari – 
oktober år 2021, 2021-11-11. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/592 

§ 167 Val av ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
o entlediga Tony Pettersson (S) från sitt uppdrag som ordförande 

i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott från och med 
2021-11-18, 

o utse Ambjörn Lennartsson (M) till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden  
2021-11-18 till 2022-12-31, 

o entlediga Ambjörn Lennartsson (M) från sitt uppdrag som vice 
ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott från 
och med 2021-11-18, 

o utse Tony Pettersson (S) till vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden  
2021-11-18 till 2022-12-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut § 154/2021 ”Val av ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden efter Tony Pettersson (S)” har 
samhällsbyggnadsnämnden att besluta om ny ordförande och vice ordförande 
i nämndens arbetsutskott. 
 
Förslag till beslut 

 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att: 
o entlediga Tony Pettersson (S) från sitt uppdrag som ordförande 

i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott från och med 
2021-11-18, 

o utse Ambjörn Lennartsson (M) till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden  
2021-11-18 till 2022-12-31, 

o entlediga Ambjörn Lennartsson (M) från sitt uppdrag som vice 
ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott från 
och med 2021-11-18, 

o utse Tony Pettersson (S) till vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden  
2021-11-18 till 2022-12-31. 

 
Beslutsunderlag 
- 
 
Sändlista 
Personalavdelningen 
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2021/414 

§ 168 Fyllnadsval av ledamot i arbetsutskottet efter Helena Qvick 
(S) 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
o entlediga Helena Qvick (S) från sitt uppdrag som ledamot i 

samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott från och med  
2021-11-18, 

o utse Lennart Nilsson (SD) till ledamot i 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden  
2021-11-18 till 2022-12-31. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Qvick (S) har begärt entledigande från sitt från sitt uppdrag som 
ledamot i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
Samhällsbyggnadsnämnden har därför att besluta om entledigande av Helena 
Qvick (S) från sitt uppdrag, och förrätta ett fyllnadsval vad gäller ledamot i 
nämndens arbetsutskott. 
 
Förslag till beslut 

 Ordförande yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
o entlediga Helena Qvick (S) från sitt uppdrag som ledamot i 

samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott från och med  
2021-11-18, 

o utse Lennart Nilsson (SD) till ledamot i 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden  
2021-11-18 till 2022-12-31. 

 Monica Staadig (S) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att: 

o entlediga Helena Qvick (S) från sitt uppdrag som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott från och med  
2021-11-18, 

o utse Kent Persson (S) till ledamot i 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden  
2021-11-18 till 2022-12-31 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer  
förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt Ordförandes förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till ordförandes förslag. 
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NEJ: 
Bifall till Staadigs förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 5 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Sändlista 
Personalavdelningen 
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2019/525 

§ 169 Beslut om uppdrag angående revidering av vindbruksplan 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra arbetsgruppen för 
revidering av vindbruksplan att utreda och redovisa olika 
revideringsmöjligheter gällande vindbruksplanen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) väcker ett ärende om att uppdra arbetsgruppen för 
revidering av vindbruksplan att tydliggöra fördelar och nackdelar med att 
revidera, ta fram en helt ny eller endast upphäva vindbruksplanen för 
Tidaholms kommun. 
 
Förslag till beslut 

 Gunilla Dverstorp (M) föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
uppdra arbetsgruppen för revidering av vindbruksplan att utreda och 
redovisa olika revideringsmöjligheter gällande vindbruksplanen. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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MIL.2010.418 

§ 170 Beslut om utredning kring kommunalt veto gällande 
vindkraft 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att komplettera befintligt uppdrag 
till förvaltningen, enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut § 
145/2021, med en utredning kring kommunalt veto vid tillstånd att 
uppföra vindkraftverk. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Dverstorp (M) väcker ett ärende om att utreda regelverket kring 
”kommunalt veto” vid tillstånd att uppföra vindkraftverk, med anledning av 
ärendet kring tillstånd att uppföra vindkraftspark vid Velinga i Tidaholms 
kommun. 
 
Förslag till beslut 

 Gunilla Dverstorp yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
uppdra förvaltningen att utreda innebörden av och regelverket kring 
kommunalt veto vid tillstånd att uppföra vindkraftverk. 

 Kent Persson (S) och Mathias Lundgren (L) yrkar på att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att komplettera befintligt uppdrag 
till förvaltningen, enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut § 
145/2021, med en utredning kring kommunalt veto vid tillstånd att 
uppföra vindkraftverk. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer  
förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt Perssons och Lundgrens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
- 
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