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2021/28 

§ 171 Rapporter 2021-12-16 
 
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 2021-11-12 – 2021-12-09. 
 
SBN 2020/422 Barn- och utbildningsnämnden – Information om 

tillskapande av ändamålsenliga lokaler för förskolan i 
Madängsholm 

BYGG.2021.336 Länsstyrelsen – Avslag på överklagande av avslag på 
bygglov för uterum på fastigheten  

SBN 2020/514 Kommunstyrelsen – Beslut om månadsrapport för 
Tidaholms kommun avseende januari-oktober år 2021 

SBN 2021/344 Kommunstyrelsen – Beslut om ändrad tid för införande av 
bemanningsenhet 

SBN 2021/617 Kommunstyrelsen – Beslut om att upphäva 
anställningsrestriktioner 

SBN 2021/628 Kommunfullmäktige – Beslut om revidering av strategisk 
plan och budget för år 2022-2024 

SBN 2021/629 Kommunfullmäktige – Beslut om entledigande från 
uppdrag Petri Niska (SD) 

SBN 2021/630 Kommunfullmäktige – Fyllnadsval av ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden efter Petri Niska (SD) 

 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
inkomna rapporter till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Rapportlista, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist, 2021-12-09. 
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2021/591 

§ 172 Anmälan av delegationsbeslut till 
samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-16 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda 
delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-11-18. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och 

livsmedelsinspektör, 2021-12-09.  
✓ Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2021-12-08. 
✓ Delegationsbeslut fattade av arbetsutskottet, 2021-12-06. 
✓ Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2021-11-10. 
✓ Delegationsbeslut fattade av enhetschef – VA/Avfall, 2021-11-10. 
✓ Delegationsbeslut fattade av enhetschef – Service, 2021-11-10. 
✓ Delegationsbeslut fattade av utvecklingsledare, 2021-11-10. 
✓ Delegationsbeslut fattade av administratör, 2021-11-10. 
✓ Delegationsbeslut fattade av driftledare – Service, 2021-11-10. 
✓ Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2021-11-10. 
✓ Delegationsbeslut fattade av administratör, näringslivsenheten,  

2021-11-10. 
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2019/98 

§ 173 Beslut om samråd av detaljplan för Drott 10 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
o godkänna upprättade planhandlingar för Drott 10 och ge 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd,  
o förslag till detaljplan för Drott 10 inte antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun beslutade 2018-12-13 om försäljning av fastigheten Drott 
10, samt att ändra gällande detaljplan från allmänt ändamål till 
bostadsändamål för att möjliggöra en ombyggnation till bostäder. 
Planhandlingar för bostadsändamål har nu upprättats och möjliggörs för 
samråd. Planen följer intentionerna i Tidaholms översiktsplan 2030 med en 
förtätning i Tidaholms centrum och befintlig bebyggelse. Planens 
genomförande bedöms inte leda till en betydande miljöpåverkan. Planen 
genomförs med standardförfarande enligt PBL 2010:900, med ett beräknat 
antagande andra kvartalet 2022.  
 
Planområdet omfattar ca 2000 kvm och ligger i centrala Tidaholm. 
Planområdet utgörs av redan ianspråktagen mark; huvudbyggnad, asfalt-, 
grus-, och gräsytor. Planområdet gränsar i öster till Norra Kungsvägen och i 
övriga väderstreck till bostadshus. 
 
Detaljplanen bedöms tillskapa bostäder i ett attraktivt läge i Tidaholms tätort, 
med goda förbindelser mot centrum och kommunikationer. Planområdet är 
naturligt lokaliserat i ett befintligt bostadsområde, med närhet till service, 
skolor och förskolor. Bestämmelser i planen medger en ombyggnation till 
bostäder, men säkerställer samtidigt att byggnadens höga kulturhistoriska 
värde bevaras för framtiden.  
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att: 
o godkänna upprättade planhandlingar för Drott 10 och ge 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd,  
o förslag till detaljplan för Drott 10 inte antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Samråd för Drott 10”, planarkitekt Marie Bengtzon, 

2021-11-24. 
✓ Plankarta, Drott 10, 2021-11-24. 
✓ Planbeskrivning, Drott 10, 2021-11-24. 
✓ Bullerutredning Drott 10, 2021-11-23. 
✓ Undersökning om miljöpåverkan, Drott 10, 2021-10-27. 
✓ Byggnadshistorisk utredning Samrealskolan, Drott 10, 2021-10-20. 
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2021/289 

§ 174 Beslut om samråd av detaljplan för Stensiken 1 m.fl. 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
o godkänna upprättade planhandlingar för Stensiken 1 m.fl. och 

ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
samråd,  

o förslag till detaljplan för Stensiken 1 m.fl. inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sökande inkom med ansökan om planbesked den 5 maj 2021. 
 
Sökandes intention i planansökan avser att ändra detaljplan för att förtäta 
fastigheten med i huvudsak bostäder och även övriga samhällsnyttiga 
funktioner för att kunna möta kommande behov.  
 
Då gällande detaljplan ej medger att fler byggnader uppförs på fastigheten har 
ett förslag till ny detaljplan tagits fram.  
 
Förslag till ny detaljplan möjliggör för uppförandet av cirka 270 nya bostäder. 
Intentionen i förslag till ny detaljplan för Stensiken 1 m.fl. följer 
översiktsplanens riktlinjer för framtida bebyggelse. 
 
Planen genomförs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. 
 
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.  
Syftet med inkommen ansökan följer översiktsplanens riktlinjer för framtida 
bebyggelse. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att: 
o godkänna upprättade planhandlingar för Stensiken 1 m.fl. och ge 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd,  
o förslag till detaljplan för Stensiken 1 m.fl. inte antas medföra 

betydande miljöpåverkan. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om samråd detaljplan för Stensiken 1 m.fl.”, 

planarkitekt Madeleine Turén Liljedahl, 2021-11-24. 
✓ Plankarta samråd för Stensiken 1 mfl, 2021-12-14. 
✓ Planbeskrivning, samrådshandling för Stensiken 1 mfl, 2021-12-14. 
✓ Illustrationsplan/strukturplan, Scapeous arkitekter AB, 2021-11-26. 
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✓ Undersökning om betydande miljöpåverkan – DP Stensiken 1 mfl, 
2021-11-25. 

✓ Bullerutredning, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, 2021-11-24. 
✓ Riskbedömning, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, 2021-11-24. 
✓ Dag- och skyfallsutredning, Niras AB, 2021-11-24. 
✓ Provtagningsplan gällande markmiljö, Liljemark Consulting AB,  

2021-11-24. 
✓ Volymstudie, Scapeous arkitekter AB, 2021-11-24. 
✓ Sektioner, Scapeous arkitekter AB, 2021-11-24. 
✓ Solstudier, Scapeous arkitekter AB, 2021-11-24. 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 98/2021 ”Beslut om planbesked 

för Stensiken 1”, 2021-06-17. 
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ALL 2021.423 

§ 175 Beslut om indexreglering av taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa timkostnaden till 992 
kronor, att gälla från 1 januari 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I bestämmelserna för den av kommunfullmäktige antagna taxan för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område anges att samhällsbyggnadsnämnden 
för varje kalenderår får besluta att ändra de i taxan fasta avgifterna med den 
procentsats som motsvarar konsumentprisindex. 
 
Beräkningen visar att den ursprungliga kostnaden på 900 kronor (basmånad 
oktober 2015) bör ökas med 92 kronor, till 992 kronor per hel timma 
handläggningstid. 
 
Kostnaden för 2021 är 965 kronor. Indexregleringen innebär en ökning av 
avgiften om 2,8 %. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
fastställa timkostnaden till 992 kronor, att gälla från 1 januari 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 112/2021 ”Beslut 

om indexreglering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, 
2021-12-02. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om indexreglering av taxa för Tidaholms 
kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”, enhetschef 
Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2021-12-03. 

✓ Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, 2020-12-21. 
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ALL 2021.424 

§ 176 Beslut om indexreglering av taxa för tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa timkostnaden till 992 
kronor, att gälla från 1 januari 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I bestämmelserna för den av kommunfullmäktige antagna taxan för tillsyn 
enligt lag om sprängämnesprekursorer stadgas att 
samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår får besluta att ändra de i 
taxan fasta avgifterna med den procentsats som motsvarar 
konsumentprisindex. 
 
Beräkningen visar att den ursprungliga kostnaden på 900 kronor (basmånad 
oktober 2015) bör ökas med 92 kronor, till 992 kronor per hel timma 
handläggningstid. 
 
Kostnaden för 2021 är 965 kronor. Indexregleringen innebär en ökning av 
avgiften om 2,8 %. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
fastställa timkostnaden till 992 kronor, att gälla från 1 januari 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 113/2021 ”Beslut 

om indexreglering av taxa för tillsyn enligt lag om 
sprängämnesprekursorer”, 2021-12-02. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om indexreglering av taxa för tillsyn enligt lag 
om sprängämnesprekursorer”, enhetschef Hållbar Utveckling, Peter 
Lann, 2021-11-25. 

✓ Taxan för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer, antagen  
2015-12-14. 
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ALL 2021.425 

§ 177 Beslut om indexreglering av taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa timkostnaden till 992 
kronor, att gälla från 1 januari 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I bestämmelserna för den av kommunfullmäktige antagna taxan för prövning 
och tillsyn enligt strålskyddslagen stadgas att samhällsbyggnadsnämnden för 
varje kalenderår får besluta att ändra de i taxan fasta avgifterna med den 
procentsats som motsvarar konsumentprisindex. 
 
Beräkningen visar att den ursprungliga kostnaden på 900 kronor (basmånad 
oktober 2015) bör ökas med 92 kronor, till 992 kronor per hel timma 
handläggningstid. 
 
Kostnaden för 2021 är 965 kronor. Indexregleringen innebär en ökning av 
avgiften om 2,8 %. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
fastställa timkostnaden till 992 kronor, att gälla från 1 januari 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 114/2021 ”Beslut 

om indexreglering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”,  
2021-12-02. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om indexreglering av taxa för prövning och 
tillsyn enligt strålskyddslagen”, enhetschef Hållbar Utveckling, Peter 
Lann, 2021-11-25. 

✓ Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen, 2017-12-18. 
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ALL 2021.426 

§ 178 Beslut om indexreglering av taxa för Tidaholms kommuns 
offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
o fastställa timkostnaden för årlig offentlig kontroll till 1168 kronor, 

att gälla från 1 januari 2022, 
o fastställa timkostnaden för uppföljande kontroll till 1109 kronor, 

att gälla från 1 januari 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I bestämmelserna för den av kommunfullmäktige antagna taxan för offentlig 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen stadgas att samhällsbyggnadsnämnden 
för varje kalenderår får besluta att ändra de i taxan fasta avgifterna med den 
procentsats som motsvarar konsumentprisindex.  
 
Beräkningen visar att den ursprungliga kostnaden på 1133 kronor (basmånad 
oktober 2019) för årlig offentlig kontroll bör ökas till 1168 kronor. 
 
Beräkningen visar att den ursprungliga kostnaden på 1073 kronor (basmånad 
oktober 2019) för uppföljande kontroll bör ökas till 1109 kronor. 
 
Kostnaden för 2021 är 1136 kronor respektive 1076 kronor. Indexregleringen 
innebär en ökning av avgiften om 2,8 respektive 3 %. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:  
o fastställa timkostnaden för årlig offentlig kontroll till 1168 kronor, 

att gälla från 1 januari 2022, 
o fastställa timkostnaden för uppföljande kontroll till 1109 kronor, 

att gälla från 1 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 115/2021 ”Beslut 

om indexreglering av taxa för Tidaholms kommuns offentliga kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen”, 2021-12-02. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om indexreglering av taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen”, enhetschef Hållbar Utveckling, Peter 
Lann, 2021-11-25. 

✓ Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, antagen  
2019-12-16. 
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2021/605 

§ 179 Beslut om indexreglering av taxa för resa till dagverksamhet 
och daglig verksamhet 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa kostnaden för 
enkelresa till 18 kronor och maxtaxan till 534 kronor, att gälla från 1 
januari 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I bestämmelserna för den av kommunfullmäktige antagna taxan för resor till 
dagverksamhet och daglig verksamhet stadgas att 
samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår får besluta att ändra de i 
taxan fasta avgifterna med den procentsats som motsvarar 
konsumentprisindex (totalindex). 
 
Beräkningen visar att den ursprungliga kostnaden på 17 kronor (basmånad 
oktober 2018) för en enkelresa till/från dagverksamhet och daglig verksamhet 
bör ökas med 1 kronor, till 18 kronor. 
 
Beräkningen visar att den ursprungliga maxtaxan på 510 kronor (basmånad 
oktober 2018) per månad för resor till/från dagverksamhet och daglig 
verksamhet bör ökas med 24 kronor, till 534 kronor. 
 
Kostnaden för 2021 är 17 kronor respektive 510 kronor. Indexregleringen 
innebär en ökning av avgiften om 6 respektive 4,7 %. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
fastställa kostnaden för enkelresa till 18 kronor och maxtaxan till 534 
kronor, att gälla från 1 januari 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 116/2021 ”Beslut 

om indexreglering av taxa för resa till dagverksamhet och daglig 
verksamhet”, 2021-12-02. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut om indexreglering av taxa för resor 
till dagverksamhet (SoL) och daglig verksamhet (LSS)”, enhetschef 
Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2021-11-25. 

✓ Taxa för resor till dagverksamhet och daglig verksamhet, 2019-04-29. 
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ALL.2021.445 

§ 180 Beslut om tillsynsplan och behovsutredning enligt plan- och 
bygglagen för år 2022 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tillsynsplan och 
behovsutredning enligt plan- och bygglagen för 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 11 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), (PBL), ska tillsynen utövas 
av regeringen, länsstyrelsen och den eller de statliga myndigheter i övrigt som 
regeringen bestämmer och av byggnadsnämnden.  
 
Enheten för hållbar utveckling har tagit fram en tillsynsplan och en 
behovsutredning för 2022, vilken visar behovet och vilket ansvar 
samhällsbyggnadsnämnden har enligt PBL. 
 
Behovsutredningen visar att det finns personalresurser som möjliggör att 
nämnden kan fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta 
tillsynsplan och behovsutredning enligt plan- och bygglagen för 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Tillsynsplan och behovsutredning 2022, Plan- och 

bygglagen”, enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann, 2021-12-08. 
✓ Tillsynsplan och behovsutredning enligt plan- och bygglagen för år 

2022, 2021-12-08. 
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2021/632 

§ 181 Beslut om utredning kring samverkan med andra aktörer i 
avfallsfrågor 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra förvaltningen att utföra 
utredning kring samverkan med andra aktörer i avfallsfrågor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har återremitterat ärende om taxor respektive föreskrifter 
inom avfallsområdet med motiveringen att samhällsbyggnadsnämnden ska 
utreda möjlig samverkan med andra aktörer inom avfallsområdet. 
 
Nämnden tolkar kommunstyrelsens beslut som att utredningen avses att 
genomföras med befintliga resurser samtidigt som normal verksamhet med 
tillhörande projekt drivs.  
 
Givet ovan avser nämnden att gå vidare med förslag om införande av nya 
avfallsföreskrifter och taxor, då riskerna såväl lagmässigt som 
leveransmässigt att inte implementera separat matavfallsinsamling är för stora 
för att avvakta. Implementering för omställning att sortera matavfall separat tar 
tid både för Tidaholm som för en eventuell samarbetspartner. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser samverkan som ett verktyg i att hantera 
kommunens framtida ekonomi och kvalitet. Därför är det viktigt att varje 
samverkan som ingås hänger ihop med en långsiktig strategi och därmed 
krävs en fullständig utredning med helhetssyn. 
 
Nämnden beslutar därför att uppdra förvaltningen att utföra utredning kring 
samverkan med andra aktörer i avfallsfrågor. 
 
Förslag till beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
uppdra samhällsbyggnadsnämnden att utföra utredning kring 
samverkan med andra aktörer under förutsättning att förslag på ny 
avfallstaxa och nya avfallsföreskrifter antas. 

 Roger Lundvold (KD) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att uppdra förvaltningen att utföra utredning kring samverkan med 
andra aktörer i avfallsfrågor. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer  
förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt Lundvolds förslag. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om utredning kring samverkan med andra 

aktörer i avfallsfrågor”, enhetschef VA/Avfall, Karin Steen, 2021-12-07. 
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✓ Kommunstyrelsens beslut § 284/2021 ”Beslut om antagande av nya 
avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2021-11-24. 

✓ Kommunstyrelsens beslut § 285/2021 ”Beslut om antagande av taxa 
för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-11-24. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/124 

§ 182 Beslut om antagande av nya avfallsföreskrifter för Tidaholms 
kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o upphäva gällande renhållningsordning från och med  

2022-03-01,  
o anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i 

kraft 2022-03-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för 
avfallshanteringen. Den ska ge kommuninvånarna och verksamheterna i 
kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering samtidigt som 
kommunen uppfyller aktuell lagstiftning, nationella mål och bidrar till 
avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Den ska även bidra till att 
minska avfallets mängd och farlighet och styra mot ökad återvinning.  
 
Kommunens renhållningsordning ska bestå av två delar; avfallsplan och 
avfallsföreskrifter. Dessa ska ses över och uppdateras vid behov. Första 
steget är nya avfallsföreskrifter, steg två är en revidering av avfallsplanen. 
Enligt miljöbalken ska avfallsföreskrifterna antas av kommunfullmäktige innan 
de kan ersätta de nu gällande lokala föreskrifterna (benämnda 
renhållningsordning). 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 att återremittera upprättat förslag på 
nya avfallsföreskrifter med motivering att nämnden ska utreda möjlig 
samverkan med andra aktörer. Denna utredning behandlas av nämnden i ett 
särskilt ärende, då beslut om nya avfallsföreskrifter bedöms behöva fattas 
oberoende av beredning och beslut avseende utredningen.  
 
Nämnden föreslår därmed antagande av nya avfallsföreskrifter enligt tidigare 
förslag, utan några justeringar eller ändringar. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

o upphäva gällande renhållningsordning från och med  
2022-03-01,  

o anta nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun att träda i 
kraft 2022-03-01. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till nya Avfallsföreskrifter”, enhetschef 

VA/Avfall, Karin Steen, 2021-12-09. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 284/2021 ”Beslut om antagande av nya 

avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2021-11-24. 
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✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 141/2021, ”Beslut om 
antagande av nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”,  
2021-10-21. 

✓ Förslag till nya Avfallsföreskrifter, 2021-09-27. 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 148/2020 ”Beslut nya 

avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-12-16. 
✓ Samhällsbyggnadsnämnden beslut § 134/2020 ”Beslut om uppdrag 

kring vidare utredning och framtagande av taxa för avfallshantering i 
Tidaholms kommun”, 2020-10-29. 

✓ Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter, 2020-04-02. 
✓ Sändlista samråd avfallsföreskrifter, 2020-04-02. 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30/2020 ”Beslut om samråd för 

reviderade avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-02-27. 
✓ Gällande avfallsföreskrifter benämnda ”Renhållningsordning”, senast 

reviderade 2013-03-25.  
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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2020/262 

§ 183 Beslut om antagande av taxa för avfallshantering i 
Tidaholms kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o upphäva gällande taxa för renhållning från och med  

2022-03-01, 
o anta ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att 

träda i kraft 2022-03-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med framtagande av nya avfallsföreskrifter, kommande införande 
av separat insamling av matavfall och nytt ansvar för insamling av returpapper 
har ett förslag till ny avfallstaxa tagits fram. Beräkningar är gjorda efter en 
antagen anslutningsgrad till de olika typer av abonnemang som kommunen 
kommer att erbjuda. 
 
Avfallshantering inom det kommunala ansvaret i Tidaholms kommun är en 
taxefinansierad verksamhet. Kostnaderna för abonnemangen ska spegla de 
verkliga kostnaderna i grundavgift respektive tömningsavgift. Avgiftsnivåerna 
ska beräknas enligt självkostnadsprincip (kommunallagen 2 kap. 6 §). 
Konstruktion av avfallstaxa ska bygga på likställighetsprincip (kommunallagen 
2 kap. 3 §). Taxan får vara miljöstyrande och motivera till att hantera avfall på 
rätt sätt för att uppnå en mer miljöanpassad avfallshantering som bidrar till att 
uppfylla lokala och nationella miljömål (miljöbalken 27 kap. 4-6 §§).  
 
Föreslagen avfallstaxa är konstruerad för att uppfylla gällande lagstiftning och 
stimulera invånarna till att nå lokala och nationella miljömål. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 att återremittera upprättat förslag på 
ny avfallstaxa med motivering att nämnden ska utreda möjlig samverkan med 
andra aktörer. Denna utredning behandlas av nämnden i ett särskilt ärende, 
då beslut om ny avfallstaxa bedöms behöva fattas oberoende av beredning 
och beslut avseende utredningen.  
 
Nämnden föreslår därmed antagande av ny avfallstaxa enligt tidigare förslag, 
utan några justeringar eller ändringar. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

o upphäva gällande taxa för renhållning från och med  
2022-03-01, 

o anta ny taxa för avfallshantering för Tidaholms kommun att 
träda i kraft 2022-03-01. 

 
 

20



 2/2 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-16 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt 

ansvar”, enhetschef VA/Avfall, Karin Steen, 2021-12-09. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 285/2021 ”Beslut om antagande av taxa 

för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2021-11-24. 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 142/2021, ”Beslut om 

antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,  
2021-10-21. 

✓ Förslag till Avfallstaxa för avfall under kommunalt ansvar, 2021-09-30. 
✓ Kopia av AÖS förslag Avfallstaxa 2022, 2021-09-30. 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 148/2020, ”Beslut nya 

avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun”, 2020-12-16. 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 134/2020, ”Beslut om uppdrag 

kring vidare utredning och framtagande av taxa för avfallshantering i 
Tidaholms kommun, 2020-10-29. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 75/2020, ”Beslut om 
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,  
2020-08-19. 

✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 83/2020 ”Beslut om antagande 
av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”, 2020-06-18. 

✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 204/2020, ”Beslut om 
antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun”,  
2020-05-27. 

✓ Gällande taxa för renhållning, fastställd 2018-01-29. 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 

21



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-16 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/12 

§ 184 Information från förvaltningen 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande: 

o Kommunens elavtal, 
o Utredning kring hastigheter i trafik, 
o Brandskydd i Solvik, 
o Överklagan av beslut om byggsanktionsavgift, 
o Tidaholms anstalt, 
o Planering av möten 2022. 

 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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2020/764 

§ 185 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, 2021-12-02. 
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2021/588 

§ 186 Beslut om godkännande av projektering av renovering av 
ishallen 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delegera till 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att besluta om 
godkännande av projektering, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner förstudie om renovering av ishallen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En projektering kring renovering av Rosenberg ishall i form av byte av ispist 
och sarg pågår. 
 
Utredningen under projekteringsfasen visar att sargen inte är godkänd längre 
än säsongen 2020/2021 och måste bytas innan nästa säsong. Svenska 
Ishockeyförbundet har gett dispens säsongen ut, då sargen är lagad till 
bristningsgränsen och dess funktion kommer inte tillåta matchspel om den inte 
byts ut.  
 
Ispisten är flyttad några meter 1986 då hallen byggdes men rörsystemet och 
kylsystemet är samma som ursprunget från 1969 och dess tekniska livslängd 
har passerat. För varje år som går bedöms därför risken för läckage öka. 
 
I enlighet med gällande investeringsprocess beskriven i antagen strategisk 
plan och budget ska samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna 
projekteringen efter att förstudie har godkänts i kommunfullmäktige. Nämnden 
beslutar att delegera sitt beslut om godkännande av projektering till nämndens 
arbetsutskott. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga 
informationen till handlingarna. 

 Tony Pettersson (S) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att delegera till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att besluta 
om godkännande av projektering, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner förstudie om renovering av ishallen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer  
förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt Petterssons förslag. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Information om projektering av renovering av 

ishallen”, projektledare Peter Eriksson, 2021-12-14. 
✓ Budget – Renovering Ishall, 2021-12-14. 
✓ Förslag på projektdirektiv Ishall, 2021-11-16. 
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2021/589 

§ 187 Beslut om godkännande av projektering av iordningställande 
av Idrottshallen 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delegera till 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att besluta om 
godkännande av projektering, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner förstudie om iordningställande av 
Idrottshallen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms Gymnastiksällskap (TGS) har länge önskat egna lokaler för att 
kunna bedriva sin verksamhet, vilket kultur- och fritidsnämnden avser att 
tillgodose genom att upplåta av del av Idrottshallen. 
 
En projektering av iordningställande av Idrottshallen, i form av anpassningar 
och en hoppgrop i linje med överenskommelse med TGS och förslag på avtal, 
behöver därför godkännas snarast för att möjliggöra genomförande av 
anpassningar i samband med att TGS tillträder del av Idrottshallen. 
 
I enlighet med gällande investeringsprocess beskriven i antagen strategisk 
plan och budget ska samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna 
projekteringen efter att förstudie har godkänts i kommunfullmäktige. Nämnden 
beslutar att delegera sitt beslut om godkännande av projektering till nämndens 
arbetsutskott. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
delegera till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att besluta om 
godkännande av projektering, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner förstudie om iordningställande av 
Idrottshallen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av projektering av 

iordningställande av Idrottshallen”, projektledare Peter Eriksson,  
2021-12-14. 

✓ Förslag på avtal med Tidaholms Gymnastiksällskap om nyttjande av 
del av Idrottshallen, 2021-12-15. 

✓ Förslag på projektdirektiv Idrottshall, 2021-11-16. 
 

25



 1/1 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-12-16 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2021/403 

§ 188 Beslut om revidering av riktlinje för internhyresmodell 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
revidera riktlinjen för internhyresmodell enligt upprättat förslag efter 
erforderlig remiss till övriga verksamhetsnämnder. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En riktlinje för hur hanteringen av lokalkostnader skall ske inom Tidaholms 
kommun togs fram 2017 i form av en riktlinje för internhyresmodell. I 
beslutsunderlag framgår att riktlinjen bör utvärderas och revideras inom ett 
antal år. Samhällsbyggnadsnämnden har via tidigare initiativ och beslut 
föreslagit att en revidering nu är lämplig att genomföra. Utifrån det föreslås en 
reviderad riktlinje. 
 
Nämnden anser att huvudsyftet med införandet av internhyresmodellen 
uppfyllts, men att en revidering krävs då vissa oönskade effekter skapas av 
modellens utformning idag. 
 
Nämnden anser att med den reviderade riktlinjen finns bra möjligheter att 
vidare utveckla Tidaholms kommuns nyttjande av sitt fastighetsbestånd och 
vill framhålla att det krävs en fortsatt god dialog mellan nämnder och 
förvaltningar och en bra helhetssyn för att nå riktlinjens nya målsättningar. 
 
Den föreslagna revideringen bedöms besvara det uppdrag som nämnden gav 
förvaltningen enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut § 122/2020 ”Beslut 
om analys av internhyressystemet”. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinjen för internhyresmodell 
enligt upprättat förslag efter erforderlig remiss till övriga 
verksamhetsnämnder. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 124/2021 ”Beslut 

om revidering av riktlinje för internhyresmodell”, 2021-12-02. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för 

internhyresmodell”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-03. 
✓ Förslag på reviderad riktlinje för internhyresmodell, 2021-11-03. 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 122/2020 ”Beslut om analys av 

internhyressystemet”, 2020-10-01. 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 115/2017 ”Beslut om att införa 

internhyror”, 2017-06-07. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/548 

§ 189 Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden för år 2022 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan och 
detaljbudget för år 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat ett förslag på verksamhetsplan för 
samhällsbyggnadsnämnden för år 2022. Verksamhetsplanen bygger bland 
annat på tidigare genomfört arbete av både politiker och tjänstepersoner med 
verksamhetsmål enligt nedan. 
 
2021-10-21 genomfördes en workshop av samhällsbyggnadsförvaltningens 
ledningsgrupp. Justeringar genomfördes utifrån de ändringar som gjorts av de 
strategiska målen. 
 
Verksamhetsplanen innehåller även en ekonomisk del i form av en 
detaljbudget för år 2022. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta 
verksamhetsplan och detaljbudget för år 2022. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 125/2021 ”Beslut 

om verksamhetsplan och detaljbudget för samhällsbyggnadsnämnden 
för år 2022”, 2021-12-02. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om verksamhetsplan och detaljbudget för 
samhällsbyggnadsnämnden år 2022”, samhällsbyggnadschef Johan 
Elgh, 2021-11-25. 

✓ Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden år 2022,  
2021-11-25. 
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2021/606 

§ 190 Beslut om investeringsbehovsanalys 2023-2033 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
investeringsbehovsanalys för samhällsbyggnadsnämnden 2023-2033, 
samt överlämna densamma till budgetberedningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en investeringsbehovsanalys för 
samhällsbyggnadsnämnden, för perioden 2023-2033. 
 
Investeringsplan för 2023-2033 syftar till att beskriva ett behov av 
investeringar för samhällsbyggnadsnämnden. Reinvesteringsinvesteringar är 
baserade på en analys av tekniska livslängder, lagkrav samt andra 
förutsättningar som påverkar att upprätthålla värde/funktion.  
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
godkänna upprättad investeringsbehovsanalys för 
samhällsbyggnadsnämnden 2023-2033, samt överlämna densamma 
till budgetberedningen. 

 
Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 125/2021 ”Beslut 

om investeringsbehovsanalys 2023-2033”, 2021-12-02. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om investeringsbehov 2023-2033”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-11-25. 
✓ Investeringsbehovsanalys för samhällsbyggnadsnämnden 2023-2033, 

2021-11-25. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Budgetberedningen 
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2020/240 

§ 191 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende november 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 november 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 november månad år 2021”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2021-12-09. 

✓ Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende november 
månad år 2021, 2021-12-08. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2021/587 

§ 192 Beslut om yttrande angående förfrågan om förvärv av del av 
fastighet Ramstorp 6:1 (Hammaren 3) 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden föreslår:  
o kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att upphäva 

arbetsutskottets beslut § 64/2020 ”Beslut om försäljning av 
industrimark del av Ramstorp 6:1”, 

o kommunstyrelsen besluta att sälja fastigheten Hammaren 3 till 
Jetting AB, 556692-5359, för 314 405 kr. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått en förfrågan om ett fastighetsköp av bolaget Jetting 
AB (559113-3623) av del av fastighet Ramstorp 6:1, numera fastigheten 
Hammaren 3. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig 2020-05-20 till kommunstyrelsen om 
på en förfrågan samma markyta från R77 Sweden AB som avsåga att bygga 
modulhus lämpliga för mindre sälj, service och industriverksamhet m.m. varpå 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade sig för att sälja fastigheten till 
intressenten.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under ett och ett halvt år fört dialog med 
R77 Sweden men bolaget har inte kommit vidare i sin process. Huvudorsaken 
uppfattas som finansieringsbekymmer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
därför att, utöver yttrandet gällande den nya intressenten, föreslå 
kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att upphäva beslut § 64/2020 ”Beslut 
om försäljning av industrimark del av Ramstorp 6:1”. 
 
Nämnden ställer sig positiv till förfrågan från Jetting AB och ser möjligheter i 
arbetstillfällen samt att köpet möjliggör att Jetting/Schaktteknik får ett samlat 
fastighetsinnehav i nära anslutning till varandra. 
  
Det föreslagna priset är enligt beslutad prislista, 35 kr/kvm, för ett pris om 
totalt 314 405 kr. Fastigheten är uppmätt till 8983 kvm. Till kostnaden 
tillkommer sedvanliga avgifter för VA, dagvatten och el. 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå:  
o kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att upphäva 

arbetsutskottets beslut § 64/2020 ”Beslut om försäljning av 
industrimark del av Ramstorp 6:1”, 

o kommunstyrelsen besluta att sälja fastigheten Hammaren 3 till 
Jetting AB, 556692-5359, för 314 405 kr. 
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Beslutsunderlag 
✓ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 127/2021 ”Beslut 

om yttrande angående förfrågan om förvärv av del av fastighet 
Ramstorp 6:1 (Hammaren 3)”, 2021-12-02. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande remiss förfrågan om förvärv av 
del av fastighet Ramstorp 6:1”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 
2021-11-24.  

✓ Fastighetskarta – Hammaren 3, 2021-11-25. 
✓ Tomtkarta, del av Ramstorp 6:1, 2019-03-04. 
✓ Kommunstyrelsens begäran om yttrande angående förfrågan om 

förvärv del av Ramstorp 6:1, 2021-11-09. 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 64/2020 ”Beslut om 

försäljning av industrimark del av Ramstorp 6:1”, 2020-06-24. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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MIL.2010.418 

§ 193 Beslut om återtagande av tillstyrkan att uppföra 
vindkraftspark vid Velinga i Tidaholms kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återta tillstyrkan att uppföra 
vindkraftspark vid Velinga i Tidaholms kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Gunnilla Dverstorp (M) väcker ärendet att samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta om ett återtagande av tillstyrkan att uppföra vindkraftspark vid Velinga 
i Tidaholms kommun. 
 
Motiveringen till yrkandet och nämndens beslut är att tekniken har utvecklats 
på ett sätt som inte kunde förutses när tillståndet gavs. Miljökonsekvenserna 
har visat sig vanskliga och den allmänna opinionen har svängt vad gäller 
vindkraft i närheten av bebyggelse och orörd natur.  
 
Förslag till beslut 

 Gunnilla Dverstorp (M) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att återta tillstyrkan att uppföra vindkraftspark vid Velinga i 
Tidaholms kommun. 

 Tony Pettersson (S) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att inte återta tillstyrkan att uppföra vindkraftspark vid Velinga i 
Tidaholms kommun. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer  
förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt Dverstorps förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till Dverstorps förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Petterssons förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 6 
NEJ: 5 
 
Följande röstar JA: 
Ambjörn Lennartsson (M), Tobias Henning (MP), Mathias Lundgren (L), Roger 
Lundvold (KD), Gunilla Dverstorp (M), Lennart Nilsson (SD) 
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Följande röstar NEJ: 
Tony Pettersson (S), Cathrine Karlsson (S), Kent Persson (S), Monica Staadig 
(S), Kenneth Svedlund (S) 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Reservation 
Tony Pettersson (S), Cathrine Karlsson (S), Kent Persson (S), Monica Staadig 
(S) och Kenneth Svedlund (S) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: ”Vi reserverar oss mot beslutet att återta tillstyrkan att uppföra 
vindkraftspark vid Velinga i Tidaholms kommun, då ett sådant beslut inte är 
möjligt enligt Miljöbalken”. 
 
Sändlista 
Länsstyrelsen 
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