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§ 31 Information om rapporter 
SBN 2023/7 

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 
2022-02-09 – 2023-03-02. 

2021/347 Mark- och miljödomstolen – Avgörande i mål P 1380-22 har vunnit laga 
kraft i ärendet byggsanktionsavgift Steens Mekaniska i Tidaholm AB 

BYGG.2023.253 Länsstyrelsen – Avvisande av överklagande av beslut om bygglov för 
uppförande av kopplingsstation på fastigheten Berga 1:4 

KS 2022/228 Kommunstyrelsen – Beslut § 28/2023 om information om politisk 
referensgrupp för investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för 
särskilt boende 

KS 2021/374 Kommunstyrelsen – Beslut § 30/2023 om revidering av riktlinje för 
intern kontroll 

KS 2017/384 Kommunstyrelsen – Beslut § 35/2023 om sysselsättningsgrad för 
nyanställda 

 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår nämnden besluta att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Rapportlista, nämndsekreterare Johan Lagersten, 2023-03-06. 
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§ 32 Information om delegationsbeslut 
SBN 2023/50 

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

den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan anmälan till samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde 2023-02-09. 

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

anmälda delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna 

Beslutsunderlag 
 Anmälan av delegationsbeslut – Administratör, 2023-03-03. 
 Anmälan av delegationsbeslut – Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsinspektör, 2023-03-03. 
 Anmälan av delegationsbeslut – Bygglovshandläggare/enhetschef, 2023-03-03. 
 Anmälan av delegationsbeslut – Arbetsutskottet, 2023-02-02. 
 Anmälan av delegationsbeslut – Trafikansvarig, 2023-02-02. 
 Anmälan av delegationsbeslut – Driftledare Service, 2023-02-02. 
 Anmälan av delegationsbeslut – Utvecklingsledare, 2023-02-02. 
 Anmälan av delegationsbeslut – Enhetschef Service, 2023-02-02. 
 Anmälan av delegationsbeslut – Enhetschef VA/Avfall, 2023-02-02. 
 Anmälan av delegationsbeslut – Samhällsbyggnadschef, 2023-02-02. 
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§ 33 Information från förvaltningen 
SBN 2019/12 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar nämnden om: 

o SON lokalbehov 
o Pågående projekt 
o Återvinningsstation 
o LONA-projekt 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 34 Information om köp av gator i Madängsholm 
SBN 2023/99 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar nämnden om förslag att köpa gator i Madängsholm. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 35 Beslut om val av representant till Luft i Väst 
SBN 2023/121 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden utser miljöinspektör Katarina Alin till Tidaholms kommuns representant på 

årsmötet för Luft i Väst 

Sammanfattning av ärendet 
Luftvårdsförbundet för västra Sverige har den 25:e maj 2023 årsmöte i Alingsås och har bett 
berörda kommuner, däribland Tidaholms kommun, att skicka en representant till stämman. 
Representanten skall vara förordnad av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse och dessa har 
lämnat frågan till samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om. 

Miljöinspektör Katarina Alin har ansvar för luftvårdsfrågor i kommunen och har sedan tidigare 
varit representant på Luft i Västs årliga sammankomster. 

Förslag till beslut 
- Samhällsbyggnadsnämnden utser miljöinspektör Katarina Alin till Tidaholms kommuns 

representant på årsmötet för Luft i Väst. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om val av representant till Luft i Väst”, enhetschef Hållbar 

utveckling Jörgen Nyström, 2023-02-27. 
 Skrivelse ”Save the date - 25 maj årsmöte Luft”, inkommande skrivelse från Luft i Väst 

med anledning av årsmöte 2023-05-25, 2023-02-27. 
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§ 36 Beslut om uppföljning av tillsynsplaner 2022 
SBN 2023/130 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna uppföljning av tillsynsplaner för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-01-27 om tillsynsplan för nämndens ansvarsområden 
inom miljöbalken, livsmedelslagen, lag om tobak och liknande produkter (rökfri miljö), 
strålskyddslagen, samt lag om sprängämnesprekursorer. 

En uppföljning av genomförande av dessa tillsynsplaner för år 2022 har genomförts och denna ska 
antas av samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslag till beslut 
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta uppföljning av tillsynsplaner för år 2022. 
- Ordförandens förslag till beslut är att nämnden beslutar att godkänna uppföljning av 

tillsynsplaner för år 2022.  

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av tillsynsplaner”, enhetschef Hållbar utveckling 

Jörgen Nyström, 2023-03-01. 
 Uppföljning av tillsynsplaner HU 2022. 
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§ 37 Beslut om utredning av delegationsordning för 
projekt som kräver MKB 
SBN 2023/84 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att frågan anses vara besvarad i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
På nämnden 2023-01-12 gavs förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om prövning av bygglov och 
förhandsbesked avseende MKB-Projekt var delegerade från nämnden.  

Vad är ett MKB-projekt? 

Från Boverkets hemsida, 

Ett MKB-projekt är ett projekt som enligt PBL och miljöbalken ska miljöbedömas i en detaljplaneprocess. 
De projekt som avses är 

• ett industriområde 

• ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt 

• en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar 

• en hamn för fritidsbåtar 

• ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen 
bebyggelse 

• en campingplats 

• en nöjespark 

• en djurpark.  

En bygglovspliktig åtgärd som innebär att ett område kan tas i anspråk för att anlägga ett av dessa 
projekt ska prövas genom detaljplan. Även en åtgärd som ska vidtas i ett område som redan har tagits i 
anspråk för någon av dessa projekt ska prövas genom detaljplan. Plankravet och därmed även de 
särskilda bestämmelserna om prövning av MKB-projekt aktualiseras enbart vid prövning av bygglov eller 
förhandsbesked utanför områden med detaljplan 

I nämndens nuvarande delegationsordning så finns det inte delegerat någon av de anläggningar som 
nämns ovan. Vid ansökan om bygglov eller förhandsbesked beträffande dessa åtgärder infaller ett 
plankrav. Beslut om detaljplaner fattas av kommunfullmäktige. 
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I delegationsordningen finns följande punkt som ev skulle kunna kopplas till ett MKB-projekt. 

5.2.1b) Nybyggnad eller tillbyggnad för handel, kontor, hantverk eller industri med högst 5000 
kvm bruttoarea. 

Bedömning görs att ett MKB-projekt inte faller in under den punkten. För att undvika att ett 
MKB-projekt skulle kunna innefattas av delegationspunkten så kan tillägget ”inom detaljplan” 
göras. Konsekvensen blir att ärenden utanför detaljplan som rör handel/kontor/hantverk och 
industri alltid måste upp till nämnd vilket ger längre handläggningstider i dessa fall. 

Förslag till beslut 
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att frågan anses vara besvarad i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ajournering om 5 minuter begärs.   

Ordföranden finner att nämnden bifaller förslag om ajournering. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 25/2023 ”Beslut om utredning av 

delegationsordning för projekt som kräver MKB”, 2023-02-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Utredning av delegationsordning för projekt som kräver MKB”, 

enhetschef Hållbar utveckling Jörgen Nyström, 2023-02-13. 
 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, reviderad 2022-03-24. 
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§ 38 Beslut om planeringsstrategi gällande 
översiktsplan 
SBN 2022/498 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o uppdra samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en planeringsstrategi. 
o utse en beredningsgrupp vilken ska bistå samhällsbyggnadsnämnden med att 

utarbeta en planeringsstrategi. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2021-11-29 Översiktsplan för Tidaholms kommun. Översiktsplanen 
anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i Tidaholms kommun. 
Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras fram till år 2030.  

I en proposition (2019/20:52) har regeringen föreslagit nya bestämmelser om översiktsplanering 
enligt plan- och bygglagen (2010:900). De nya bestämmelserna syftar till att säkerställa en bättre 
kontinuitet i översiktsplaneringen, att regelverket ska ge stöd för en god tillämpning och att 
översiktsplanen i högre utsträckning än i dag ska underlätta för efterföljande planering och 
prövning, till exempel vid detaljplaneläggning och vid prövning av bygglov och förhandsbesked.  

Regeringen föreslår att kommunen i början av varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi.  
I strategin ska kommunfullmäktige bedöma om översiktsplanen är aktuell och ta ställning till 
kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Att kommunen tar fram en 
planeringsstrategi ska vara en förutsättning för att översiktsplanen ska anses vara aktuell. 
Planeringsstrategin föreslås ersätta de nuvarande kraven på aktualitetsprövning av översiktsplanen. 

Om kommunen inte antar en planeringsstrategi inom avsett tidsintervall anses översiktsplanen i 
sin helhet vara inaktuell. 

Om kommunen varken antagit en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan, som har fått laga 
kraft, inom två år efter ett ordinarie val måste kommunen påbörja arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan. 

Regeringens förslag om lagändringar trädde i kraft den 1 april 2020. Det innebär att kommunens 
första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11 september 2024. 

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett 
ordinarie val. Om kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan inom samma tidsperiod 
behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi också. 

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att 
hålla översiktsplanen aktuell. Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk 
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helhetsbedömning blir det också klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande 
politiska målen i kommunen. 

I arbetet med planeringsstrategin är det viktigt att med en bred politisk förankring. Framtagandet 
av planeringsstrategin kommer därför att ske med hjälp av en arbetsgrupp med tjänstepersoner 
och en politisk beredningsgrupp. Arbetsgruppen ska styra arbetet och utforma processen enligt 
Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. 23§ och den politiska beredningsgruppen ska göra en 
framåtsyftande helhetsbedömning av översiktsplanen och säkra den breda förankringen i 
respektive nämnd.  

En inaktuell översiktsplan medför konsekvenser både för den handläggning som regleras av och 
plan- och bygglagen samt av miljöbalken. Handläggningen av bygglov och förhandsbesked påverkas 
eftersom översiktsplanen ligger till grund för lämplighetsprövningen och om kommunens 
översiktsplan är inaktuell måste alla detaljplaner tas fram med ett så kallat utökat förfarande. 
Framtagande av detaljplaner med ett standardförfarande, samordnat förfarande eller förenklat 
förfarande är inte möjligt med en inaktuell översiktsplan. En aktuell översiktsplan och antagen 
planeringsstrategin ligger till grund för en effektiv och rättssäker för såväl bygglovshandläggare, 
planarkitekter och miljöinspektörer.   

Planeringsstrategin i sig innebär dock ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad 
kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver 
ändras.  

Det kan till exempel handla om att kommunen i planeringsstrategin anger att det finns ett behov 
av att se över den kommunomfattande översiktsplanen, eller att översiktsplanens detaljeringsgrad 
behöver ändras för en viss del av kommunen.  

Det kan också handla om att den befintliga planen behöver ändras för att tillgodose ett visst 
allmänt intresse, exempelvis vindkraft, strandskydd, grönområden, utbyggnad av 
kommunikationsleder och kulturmiljön. 

Förslag till beslut 
- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o uppdra samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en planeringsstrategi. 
o utse en beredningsgrupp vilken ska bistå samhällsbyggnadsnämnden med att 

utarbeta en planeringsstrategi. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Förslag till beslut att ta fram en planeringsstrategi”, enhetschef Hållbar 

utveckling Jörgen Nyström, 2023-02-17. 
 Regeringens proposition 2019/20:52, En utvecklad översiktsplanering. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Nämnd för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
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§ 39 Beslut om nytt bostadsområde 
SBN 2023/62 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o godkänna förslag om att prioritera område F, Södra Helliden för nya bostäder och 
ger förvaltningen uppdrag att påbörja planläggning med standardförfarande enligt 
PBL 2010:900.  

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska upprätthålla en god planberedskap och säkerställa ett utbud av 
lediga bostadstomter i kommunen.  

Utifrån planläget bedöms kommunen ha god beredskap för att möta framtida behov för 
flerbostadshus.  

Majoriteten av villatomter i Rosenbergområdet har sålts och återstående tomter för 
småbostadshus skulle omedelbart kunna markanvisas. 

Därtill lyfter samhällsbyggnadsförvaltningen fram att det finns ett tiotal obebyggda kommunägda 
tomter vilka är planlagda för bostadsändamål som skulle kunna attrahera medborgare som letar 
alternativa lägen för småhus. Om strötomterna säljs försvinner också driftkostnaden av dessa.  

Då två detaljplaner för bostadsbebyggelse har antagits i Kungslena och Ekedalen har förvaltningen 
utgått från att kommande bostadsområde förbereds i Tidaholms tätort i linje med 
översiktsplanens ställningstagande. Översiktsplan 2030 har föreslagit att nästa bostadsområde i 
tätorten ska upprättas i ett av utvecklingsområdena A - G.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska upprätthålla en god planberedskap och säkerställa ett utbud av 
lediga bostadstomter i kommunen.  

Utifrån planläget bedöms kommunen ha god beredskap för att möta framtida behov för 
flerbostadshus.  

Majoriteten av villatomter i Rosenbergområdet har sålts och återstående tomter för 
småbostadshus skulle omedelbart kunna markanvisas. 

Därtill lyfter samhällsbyggnadsförvaltningen fram att det finns ett tiotal obebyggda kommunalägda 
tomter vilka är planlagda för bostadsändamål som skulle kunna attrahera medborgare som letar 
alternativa lägen för småhus. Om strötomterna säljs försvinner också driftkostnaden av dessa.  

Då två detaljplaner för bostadsbebyggelse har antagits i Kungslena och Ekedalen har förvaltningen 
utgått från att kommande bostadsområde förbereds i Tidaholms tätort i linje med 
översiktsplanens ställningstagande. Översiktsplan 2030 har föreslagit att nästa bostadsområde i 
tätorten ska upprättas i ett av utvecklingsområdena A - G.  
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I översiktsplanen har man gjort flera ställningstaganden.  
De ställningstaganden som relevanta för ett nytt bostadsområde är de punkterna som redovisas 
nedan.  

o En stor del av den framtida bebyggelseutvecklingen i kommunen ska ske i Tidaholms 
tätort. 

o Bebyggelseutveckling ska gå i riktning mot Skövde, vid bergskanten av Hellidsberget och 
mot Madängsholm. 

Utifrån riktlinjerna i det Bostadsstrategiska programmet 2021 – 2025 ska kommunen: 

o Underlätta för byggnation av tillgängliga flerbostadshus som möter de behov som äldre 
och personer med funktionsnedsättning har. 

o Samverka för att möta ungdomars och unga vuxnas behov på bostadsmarknaden i form av 
fler billiga och centralt belägna bostäder. 

o Via direktanvisning, markanvisningar, tävling eller konvertering öka variationen av 
upplåtelseformer i kommande bostadsprojekt. 

o Utreda hur sitt fastighetsbestånd inom Säbo och LSS kan påverka bostadsmarknaden. 

Utifrån en omvärldsbevakning med stöd av rapporter från SCB och Länsstyrelsen är det flera 
indikatorer som påvisar att fastighetsmarknaden har stannat av för tillfället. Därtill påvisar flera 
rapporter på samma trend i hushållsammansättningen dvs. ökad äldre befolkning och fler barn och 
unga. Tidaholms socialförvaltning ser en utmaning med en större andel äldre och har pekat på ett 
behov av fler LSS-boenden. 

Strypt tillgång på naturgas, högre priser på fossila bränslen, mindre planerbar elproduktion i 
Sverige samt EU:s regler för elmarknaden har på sista tiden pressat upp elpriserna.  

Med en större osäkerhet inför framtiden är det viktigt att det vi planerar för ska ha långsiktiga 
perspektiv och rymma en stor flexibilitet.  

Grannkommunernas boendeförsörjningsprogram lyfter fram samma demografiska utmaning 
samtidigt som de vill arbeta för att kunna erbjuda attraktiva bostäder i nya bostadsprojekt. 

För att öka förutsägbarheten inför planerings- och exploateringsskedet har 
samhällsbyggnadsförvaltningen studerat grundförutsättningar och jämfört de olika 
utvecklingsområden A - G. 

I jämförelsen har en uppskattning av komplexiteten, kommande exploateringsutgifter och 
attraktivitet vägts in. 

De faktorer i planeringsfasen som måste beaktas eller utredas är bland annat bullerpåverkan, 
förekomsten av fornminnen, riksintressen, höga naturvärden, geotekniska förutsättningar, 
föroreningar, översvämningsrisk, jordbruksmark och möjlighet att ansluta till befintlig 
infrastruktur.  

16



Sammanträdesprotokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2023-03-09 

Sida 3 av 3 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

I exploateringsstadiet tillkommer kostnader för utbyggnad av VA, väg/gata och eventuellt gång- 
och cykelväg. En generell uppskattning av kostnader för byggnation av dito infrastruktur, 
komplexitet och framtida driftbehov påvisar vilka bostadsområden som skulle kräva mest 
resurser. 

Förvaltningen lät 3 fastighetsmäklare bedöma bostadsområden A – G utifrån attraktivitet. Samtliga 
prioriterade områden ligger i Tidaholms tätort bortsett från område D, även benämnt Dahlskog. 

Bilaga 1 redovisar förutsättningarna utpekade utvecklingsområden A – G.  

Jämförelsestudie resulterade i två områden:  

o Område F, Södra Helliden, etapp 4 bedöms vara mindre komplex att exploatera och har 
god attraktivitet. 

o Område E, Västra Helliden bedöms vara mer komplex att exploatera och har hög 
attraktivitet.  

De utpekade områdena F och E skulle kunna planläggas med en god planekonomi. Dock behöver 
ett servitut för en starkströmsledning utredas innan man går vidare med område E, Västra 
Helliden. 

Förvaltningen bedömer att lämpligaste området att påbörja en planläggning av är i område F med 
närhet till både för- och grundskolor, idrottshall, livsmedelsbutik och Hellidens frilufts- och 
rekreationsområden. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att: 

o godkänna förslag om att prioritera område F, Södra Helliden för nya bostäder och 
ger förvaltningen uppdrag att påbörja planläggning med standardförfarande enligt 
PBL 2010:900.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 23/2023 ”Beslut om nytt 

bostadsområde”, 2023-02-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att påbörja planarbete för nytt bostadsområde i Tidaholms 

tätort”, planarkitekt Madeleine Turén Liljedahl, 2023-02-08. 
 Bilaga 1, Beskrivning av tänkbara utbyggnadsområden, 2023-02-08 
 Bostadsstrategiskt program, antagen i beslut KF § 147/2022, 2022-05-30 
 Översiktsplan 2030, antagen i beslut KF § 163/2021, 2021-11-29 
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§ 40 Beslut om arkitekturpolicy för Tidaholms 
kommun 
SBN 2022/511 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o uppdra till förvaltningen att i samband med framtagandet av en planeringsstrategi 
även utreda frågan om behovet av en arkitekturpolicy. 

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.” 

I kommunens översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 2021-11-29 framgår bl.a att kommunen 
ska ta fram ett gestaltningsprogram (Planförslag del 1, Sid 34). Ett gestaltningsprogram är en 
samling riktlinjer för utformning av det offentliga rummet som utgörs av gator, torg, grönytor, 
allmänna platser och parkeringsytor. Gestaltningsprogrammet omfattar även exempel på 
materialval, formspråk och färgsättning. Dessa ska tjäna som riktlinjer när man bygger nytt eller 
ändrar byggnaders utseende. 

Vidare enligt PBL 3kap 23§ ska Kommunfullmäktige senast 24 mån efter ordinarie val ta fram och 
anta en planeringsstrategi. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad 
kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. 

Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan. Om kommunen inte antar en 
planeringsstrategi inom avsett tidsintervall anses översiktsplanen i sin helhet vara inaktuell, det vill 
säga även inklusive eventuella ändringar för en viss del av kommunen och tillägg avseende ett visst 
allmänt intresse. Detta gäller första gången efter 11 september 2024. 

Om kommunen varken antagit en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan, som har fått laga 
kraft, inom två år efter ett ordinarie val måste kommunen påbörja arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan. 

Förvaltningen anser att det är lämpligt att man i arbetet med framtagandet av planeringsstrategin 
ser över formerna för ett gestaltningsprogram och att man i samband med detta även utreder 
arkitekturfrågorna, antingen som en egen policy eller att man i planeringsstrategin tar fram väver 
ihop det med gestaltningsprogrammet som enligt översiktsplanen ska tas fram.  
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Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att: 

o uppdra till förvaltningen att i samband med framtagandet av en planeringsstrategi 
även utreda frågan om behovet av en arkitekturpolicy. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 27/2023 ”Beslut om arkitekturpolicy 

för Tidaholms kommun”, 2023-02-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Framtagande av arkitekturpolicy”, enhetschef Hållbar utveckling, Jörgen 

Nyström, 2023-02-14. 
 Beslut SBN § 138/2022 ”Beslut om beredning av framtagande av arkitekturpolicy för 

Tidaholms kommun”, 2022-11-17. 
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§ 41 Beslut om bygglov för fastighet  
BYGG.2022.272 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 
o fastställa avgiften för bygglovet till 21 509 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för uppförande av enbostadshus på fastigheten . 

På fastigheten finns idag en backstuga, det är en låg timrad enkelstuga med åstak. 

Det nya bostadshuset kommer att placeras längre ner på tomten. Det finns i dag två bäckar dessa 
ska inte läggas igen utan man placerar huset så att man kan bevara dem. 

Bostadshuset är ett 1,5 plans hus med förhöjt väggliv. Entréplan består av kök, vardagsrum, tvätt 
och badrum. Möjlighet finns att skapa ett sovrum på entréplan. Plan två består av fyra sovrum, 
allrum och badrum. 

Fastigheten är belägen utom detaljplanerat område. 

Åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten ligger inom landskapsbildsskydd och området är utpekat i Kulturmiljöprogrammet. 

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att byggnaden kommer att passa in i miljön. Fastigheten är 
belägen i utkanten av den samlade bebyggelsen i . Den nya byggnaden placeras på 
erforderligt avstånd från befintlig bebyggelse för att inte ta överhand. 

Enligt Kulturmiljöprogrammet framgår det under rubriken lämpliga förhållningssätt att ett 
restriktivt förhållningssätt till ny bebyggelse inom samlad bymiljö bör tillämpas. Tillkommande 
bebyggelse utförs med hänsyn till skalan hos befintlig bebyggelse. 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 
kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheten , fastigheten , 
fastigheten ,  samt  har bedömts vara berörda. 

Samhällsbyggnadsnämnden delar Länsstyrelsen beslut att den nya byggnaden kommer att passa in i 
landskapet genom att den utformas i äldre stil och att placeringen av byggnaden ligger i utkanten 
av den samlade bebyggelsen. 

Följande synpunkter har inkommit från fastighetsägarna boende på fastigheterna  
och . 
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o Det finns en stor oro för att bostadshuset kommer att bli för stort och högt till 
omgivande bebyggelse och att bullerbykänslan försvinner.  

Sökande har tagit fram en marksektionsritning där man visar att huset följer markens nivå man 
kommer bara fylla det som krävs. Byggnaden är högre än omgivande bebyggelse men 
Samhällsbyggnadsnämnden gör samma bedömning som Länsstyrelsen att byggnaden kommer att 
placeras långt ner på fastigheten för att inte ta överhand. 

o Man är även orolig för att utsikten kommer att påverkas. 

När det gäller utsikten kommer framförallt fastighet  att påverkas. 
Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att det inte är en tillräckligt stor olägenhet för att 
avslå bygglovet. 

Åtgärden bedöms passa väl in mot den befintliga byggnaden såväl som mot omgivande bebyggelse. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. 
PBL. 

Föreslagna åtgärder bedöms uppfylla tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL och att bygglov 
kan beviljas. 

Förslag till beslut 
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

o bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 
o fastställa avgiften för bygglovet till 21 509 kr. 

Beslutsunderlag 
 Planritning 
 Sektionsritning 
 Situationsplan 
 Fasadritning efter Länsstyrelsens beslut 
 Beslut länsstyrelsen 
 Markplaneringsritning 
 Fakturaunderlag 
 Ansökan 

Upplysningar 
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43§ PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. 

Tekniskt samråd och kontrollansvarig enligt PBL krävs för projektet. Sökanden uppmanas att 
kontakta undertecknad för att boka en tid för tekniskt samråd. 
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Då byggnadsverket färdigställts skall detta meddelas Samhällsbyggnadsnämnden. Innan byggnaden 
får tas i bruk måste signerad kontrollplan ha lämnats in till Samhällsbyggnadsnämnden för 
utfärdande av slutbesked. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, om inte 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar annat. 

Byggherren ansvarar för kontrollen vid genomförandet av projektet och skall förvissa sig om att 
sådan sakkunskap finns som behövs för projektets genomförande i enlighet med gällande 
bygglagstiftning. 

I detta ärende krävs utstakning. Kostnader för detta ingår i bygglovsavgiften. 

Om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, ska en 
byggsanktionsavgift tas ut. 

Detta beslut har fattats av handläggare vid Samhällsbyggnadsförvaltningen enligt 
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. 

 

Bilagor 
Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
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Hur man överklagar Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

Om du vill överklaga detta beslut ska du ställa ditt överklagande till Länsstyrelsen, men skicka det 
till: 

Tidaholms kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
522 83 Tidaholm 

 

Samhällsbyggnadsnämnden måste få ditt överklagande inom tre (3) veckor från den dag du fick del 
av beslutet för att ditt överklagande ska kunna prövas. Om ditt överklagande inkommit i tid till 
Samhällsbyggnadsnämnden skickas det vidare till länsstyrelsen. 

Tala i ditt överklagande om vilket beslut du vill överklaga, beslutets ärendenummer samt datum 
för beslutet. Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet, och skäl för ändring av beslutet. 
Om du har några handlingar som du vill använda som grund för ändring av beslutet ska dessa 
skickas in tillsammans med ditt överklagande. 

Uppge ditt namn, personnummer alternativt organisationsnummer, postadress (hem och arbete), 
e-postadress och telefonnummer (hem, mobil och arbete). Om du anlitar ett ombud eller har en 
ställföreträdare ska dennes namn, postadress, e-postadress och telefonnummer (mobil och 
arbete) anges.  

Ytterligare upplysningar kring överklagande lämnas av Samhällsbyggnadsnämnden, telefon 0502-60 
60 00. 
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§ 42 Information om årets budget nedbruten i 
poster 
SBN 2019/12 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden meddelade under nämndens sammanträde 2023-02-09 sitt 
intresse för att få totalbudgeten förtydligad och förklarad nedbruten i poster. Förvaltningsekonom 
Mats Olsson informerar om årets budget. 

Förslag till beslut 
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Presentation ”Ekonomisk info bdgt SBN 2023”, förvaltningsekonom Mats Olsson, 2023-

03-02. 
 Beslut samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, ”Information om årets budget nedbruten 

i poster”, 2023-02-21. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om årets budget nedbruten i poster”, förvaltningsekonom 

Mats Olsson, 2023-02-16. 
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§ 43 Information om investeringsprocessen 
SBN 2019/12 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden meddelade under nämndens sammanträde 2023-02-09 sitt 
intresse för att få veta mer om investeringsprocessen. Med utgångspunkt från den policy för 
investeringar som antogs av kommunfullmäktige 2022-12-19 informerar förvaltningsekonom Mats 
Olsson om investeringsprocessen. 

Förslag till beslut 
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Beslut samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, ”Information om investeringsprocessen”, 

2023-02-23. 
 Tjänsteskrivelse, ”Information om investeringsprocessen”, förvaltningsekonom Mats 

Olsson, 2023-02-16. 
 Policy för investeringar, antagen av kommunfullmäktige 2022-12-19 
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§ 44 Beslut om månadsrapport avseende januari-
februari år 2023 
SBN 2023/93 

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

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt den av kommunfullmäktige antagna ”Strategisk plan och budget 2023–2025” skall 
samhällsbyggnadsnämnden i mars månad besluta om att godkänna månadsrapport för januari och 
februari 2023, samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad månadsrapport samt att 

överlämna den till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, ”Beslut om månadsrapport för samhällsbyggnadsnämnden avseende 

januari-februari 2023”, förvaltningsekonom Mats Olsson, 2023-03-02. 
 Rapport ”Månadsrapport februari 2023 Samhällsbyggnadsnämnden akt utg just tabell”, 

förvaltningsekonom Mats Olsson, 2023-03-02. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 45 Beslut om rapport om strötomter 
SBN 2022/542 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att godkänna upprättad rapport om tomter. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en rapport åt samhällsbyggnadsnämnden över 
tomter planlagda för bostadsändamål som ägs av kommunen och är tänkbara för försäljning. För 
varje tomt i rapporten beskrivs de aktiviteter som är nödvändiga innan en eventuell försäljning.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna upprättad rapport om tomter. 

Beslutsunderlag 
 Beslut samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 31/2023, ”Beslut om rapport om 

strötomter”, 2023-02-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om tomter”, utvecklingsledare Peter Lann, 2023-02-16. 
 Rapport om tomter, arbetsmaterial, utvecklingsledare Peter Lann, 2023-02-15. 
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§ 46 Beslut om yttrande gällande motion om 
revidering av "Grunder för kommunala bidrag för 
enskild väghållning inom Tidaholms kommun" 
SBN 2022/93 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt inkludera 

eventuella drifts- och investeringsmedel i kommande budgetprocess. 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har ställts till kommunfullmäktige med ett förslag om att höja det kommunala bidraget 
för enskild väghållning. Ärendet behandlades av samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-22 och 
nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen bifalls och ska inkluderas i 
budgetprocess.  
 
KSAU beslutade 2022-11-16 att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
komplettering av totalkostnadskalkyl av vilken det ska framgå vad det skulle kosta att göra den 
ändring som föreslås i motionen.  

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för att ge bidrag till föreningar för enskilda vägar. För 
detta ändamål finns bilagd författningssamling, beslutad av kommunfullmäktige 2018-01-29 som 
fungerar som vägledning. Motionsförfattarna vill ändra samtliga bidragsnivåer avseende drift och 
underhåll från befintliga 20% till 30%. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte styrka bilden över de enskilda vägföreningarnas ekonomi 
generellt i Tidaholm. Dock kan konstateras att bidraget från Trafikverket på 60% tillsammans med 
ett höjt bidrag från Tidaholms kommun på 30% skulle ge en ekonomisk belastning på 10% för 
medlemmarna. Risken att i det läget årligen över huvud taget behöva utdebitera medlemmarna 
utifrån deras andelstal, ses som låg.  

REV, riksförbundet för enskilda vägar, kan inte specifikt ange hur föreningars ekonomi i Sverige är. 
Avseende bidragsnivåer så är det vanligaste att Trafikverket står för 60% av driftskostnaderna via 
bidrag, i vissa fall finns lokala undantag. Generellt har fler och fler kommuner minskat sitt bidrag 
eller helt tagit bort det. Nivåer på 30% bedömdes vara av undantagskaraktär, utan mer vanligt är 
nivåer på mellan 0 och 20%.  

Det statliga anslaget som i förlängningen ger Trafikverket medel att fördela kommer enligt uppgift 
att ligga kvar då entreprenadindex ökat kraftigt. Det finns olika politiska förslag kring anslag och 
statliga bidrag men samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte finna något som tydligt talar för en 
förändring i framtiden kring de statliga nivåerna. 
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Totalkostnadskalkyl 

Tabellen nedan visar totalkostnadskalkyl för bidrag utbetalda 2021 och de bidrag som ska betalas 
ut för 2022. En förändring från 20% till 30% skulle innebära en ökad kostnad för 
samhällsbyggnadsnämnden för exempelvis 2022 års utbetalningar om 360 000 kr.  

 Bidrag Tidaholms 
kommun 20 % 

Bidrag Tidaholms 
kommun 30 % 

Differens 

2021 års bidrag, 
utbetald 2022 

645 661 968 491 322 830 

2022 års bidrag, 
utbetald 2023 

718 869 1078 304 359 434 

 

Bidragsprocentens ekonomiska effekt har genom sin konstruktion kontinuerligt räknats upp 
utifrån bland annat index. Utifrån att samhällsbyggnadsnämnden under flera år fått anpassningskrav 
i sin ekonomi minskar varje år som går möjligheten att ens betala 20% utifrån 
budgetförutsättningarna. 

Tvärtemot motionärernas förslag gav i stället ovan ekonomiska förutsättningar att ett minskat 
bidrag till vägföreningar föreslogs som en besparingsåtgärd under 2021/2022 av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut från 2022-09-22 har kompletterats med en totalkostnadskalkyl. 
Enligt riktlinje beredning av motioner och e-förslag ska en motion mynna ut i en typ av förslag till 
beslut. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-22 att motionen bifalls och ska inkluderas i 
kommande budgetprocess.  

Förslag till beslut 
- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt 

inkludera eventuella drifts- och investeringsmedel i kommande budgetprocess. 

Beslutsunderlag 
 Beslut samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 32/2023, ”Beslut om yttrande gällande 

motion om revidering av "Grunder för kommunala bidrag för enskild väghållning inom 
Tidaholms kommun"”, 2023-02-23. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om motion angående revidering av "Grunder för kommunala 
bidrag för enskild väghållning inom Tidaholms kommun"”, utvecklingsledare Peter Lann, 
2023-02-13. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 134 ”Beslut om besvarande av motion om 
revidering av ”Grunder för kommunala bidrag för enskild väghållning inom Tidaholms 
kommun”. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 21/2022 ”Beslut om remittering av motion om 
revidering av "Grunder för kommunala bidrag för enskild väghållning inom Tidaholms 
kommun", 2022-02-23. 

 Motion om revidering av "Grunder för kommunala bidrag för enskild väghållning inom 
Tidaholms kommun", 2022-01-12. 

 Författningssamling ”Grunder för kommunala bidrag till enskild väghållning inom 
Tidaholms kommun”, 2018-01-29. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 47 Beslut om yttrande gällande motion om 
möjlighet att välja vegansk mat 
SBN 2022/441 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o yttra sig till kommunstyrelsen gällande motion om möjlighet att välja vegansk mat i 
våra kommunala verksamheter i enlighet med förvaltningens förslag. 

o föreslå kommunstyrelsen att motionen skall anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i beslut § 103/2022 uppdragit åt samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig 
gällande motion om möjlighet att välja vegansk mat i våra kommunala verksamheter. Kommunens 
matverksamhet faller enligt reglementet under samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. 
Motionen ställer frågor om koppling mellan kommunal mathantering och utsläpp av koldioxid, 
närproducerad och ekologisk mat, samt möjligheten att välja vegansk mat. Yttrandet försöker 
besvara dessa olika frågor och visa hur kommunen idag arbetar med dessa frågor. Förvaltningens 
förslag till yttrande är att motionen skall anses vara besvarad. 

Måltidsenheten arbetar på många sätt med att minska klimatpåverkan som påverkas av 
livsmedelsproduktion och hantering.  

Västra Götaland har i Klimat 2030 två mål som berör offentliga måltider och utövar 
klimatpåverkan. Tidaholm har inte antagit dessa mål men Måltidsenheten arbetar utifrån dessa mål 
ändå. De två målen är:  

Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för att undvika 
matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta matsvinnet med ett uppsatt mål på 
max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, 
serveringssvinn och tallrikssvinn. 

Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 
Det innebär att kommunen i sitt arbete med menyplanering och råvaruval beräknar måltidens 
klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt 
under minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för samtliga inköpta livsmedel ska 
minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 

Måltidsenheten har from 2022 fokuserat på att nå dessa mål. Matsvinnsmätningar görs regelbundet 
och arbetet med sänka CO2e/kg pågår. För att nå målen genomförs utbildning av medarbetare, 
översyn av matsedlar och inköpsrutiner och ändrade matlagningemetoder.  

Vid inköp är målet att nå 100% svenska animalier, i så hög utsträckning som möjligt svenskt 
ursprung på övriga livsmedel. Mängden närproducerat går att öka ytterligare om vi utesluter att 
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servera vissa livsmedel som produceras utanför Sverige, såsom tex ris, vissa frukter, grönsaker 
och bär. Det dock svårt att helt utesluta dessa livsmedel så möjligtvis en liten ökning av 
närproducerade livsmedel är möjligt.  Det ekologiska målet är 25% för kommunen. Vid 
upphandling så strävas det som lång som möjligt efter svenska livsmedel, men här måste också 
hänsyn tas till LoU.  

Inom skolor och förskolor finns både helt vegetariska dagar och annars alltid ett vegetariskt 
alternativ för den som vill. Målet är att göra den vegetariska maträtten inom skolan så attraktiv så 
att fler väljer den. Ska det införas fler helt vegetariska dagar inom våra verksamheter krävs ett 
brett samarbete med pedagoger och personal runt de som äter maten som serveras. Det finns ett 
relativt brett motstånd mot vegetarisk mat som behöver överbryggas inom alla målgrupper. 
Därför jobbar måltidsenheten med att successivt öka utbudet och göra vegetarisk mat som ett 
attraktiv alternativ som fler väljer.  Inom äldreomsorgen är rekommendationen från 
Livsmedelverket och Socialstyrelsen att vara mer ”försiktig” med vegetarisk och vegansk mat då 
den målgruppen inte är så vid det utbudet. 

Vegansk mat kan väljas för skolbarn och brukare inom omsorgen men där säkerställer vi inte krav 
på näringsriktighet utan det får vårdnadshavare och brukare ta ett eget ansvar för. Det är viktigt 
att veta att ansvaret för en fullvärdig kost ligger på vårdnadshavare då den kosten är svår att göra 
näringsriktig utan kosttillskott. 

Förvaltningen anser att motionens frågeställningar i huvudsak skall anses vara besvarade. 
Möjligheten att välja vegansk mat finns redan idag. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete med 
att servera vegetarisk mat och våra möjligheter att köpa närproducerat och ekologiskt, utifrån de 
krav som ställs på verksamheten utifrån lagen om offentlig upphandling (LoU) och matens 
näringsvärden.  

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att: 

o yttra sig till kommunstyrelsen gällande motion om möjlighet att välja vegansk mat i 
våra kommunala verksamheter i enlighet med förvaltningens förslag. 

o föreslå kommunstyrelsen att motionen skall anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Beslut samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 33/2023, ”Beslut om yttrande gällande 

motion om möjlighet att välja vegansk mat”, 2023-02-23. 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande till motion om möjlighet att välja vegansk mat i våra 

kommunala verksamheter”, måltidschef Ulrika Aleniusson, 2023-02-16. 
 Klimat 2030, Västra Götaland ställer om, Kommunernas klimatlöften | Klimat 2030, 

https://klimat2030.se/klimatloften  
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2022 om remittering av motion om 

möjlighet att välja vegansk mat i kommunens verksamheter, 2022-09-28 
 Motion om möjlighet att välja vegansk mat i våra kommunala verksamheter, Hajrudin 

Abdihodzie (V), Lena Andersson (S), 2022-08-08. 
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Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 48 Information om asfaltering under 2023 
SBN 2019/12 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden meddelande under nämndens sammanträde 2023-02-09 
sitt intresse för att få veta mer om planerad asfaltering i kommunen under 2023. Enhetschefen för 
gata och park Niclas Ljungblom informerar om var man står i planeringen. 

Förslag till beslut 
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 49 Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 
om kameraövervakning för att minska skadegörelse 
SBN 2022/515 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå Tidaholmsförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen remitterade i beslut KS § 137/2022 Tidaholmsförslaget ”Kameraövervakning för 
att minska skadegörelse” till samhällsbyggnadsnämnden att yttra sig om. Enligt reglemente ansvarar 
samhällsbyggnadsnämnden för kommunala fastigheter, så eventuell skadegörelse och åtgärder för 
att motverka detta faller under samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. 

Samhällsbyggnadsnämnden identifierar nedanstående fyra problemställningar och lämnar utifrån 
samhällsbyggnadsnämndens kompetens och ansvarsområde svar på dessa: 

o Omfattning av skadegörelse 
o Kostnader 
o Kameraövervakningens effektivitet 
o Integritet 

Frågan om kamerabevakning är mångbottnad och förenad med såväl praktiska som principiella 
överväganden. Det finns en ökande vilja hos olika samhällsaktörer att skapa trygghet genom 
kamerabevakning. Rätt använd kan kameror ha viss preventionsförmåga mot skadegörelse. Mot 
det står att det är en tillståndskrävande åtgärd, påverkar integritet, och måste vägas mot andra 
åtgärder man kan vidta för att motverka skadegörelse. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 
använder begreppen bevakningsintresse ställt mot integritetsintresse.  

Till stöd för yttrandet har samhällsbyggnadsnämnden inhämtat svar i ärendet från Samhällsskydd i 
Mellersta Skaraborg (SMS), som i sin tur bygger sitt svar från data inhämtad av Effektiv samordning 
för trygghet (EST). SMS pekar i sitt svar på rapporter och analyser från Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), detta underlag har samhällsbyggnadsnämnden 
också använt i sitt yttrande. SMS skriver att deras bild av omfattningen av skadegörelse kanske inte 
är heltäckande. För att hitta kompletterande källor har samhällsbyggnadsnämnden tittat på det 
ekonomiska underlaget (bokförda kostnader för skadegörelse), samt slutligen har 
samhällsbyggnadsnämnden genomfört en mindre undersökning genom att hämta in erfarenheter 
från tjänstepersoner som arbetar med åtgärder efter skadegörelse på förskolor. 

Skolgårdar, dit hör förskolornas utemiljöer, är offentliga miljöer dit allmänheten kan ha tillträde. 
Förskolornas utemiljöer är en arbetsplats för barn och personal, och en miljö där andra barn och 
föräldrar vistas. Det innebär att allmänhetens rätt till integritet måste tillgodoses samt att 
kameraövervakning kommer kräva tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten.  
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En begränsning myndigheten gör är att övervakning i princip bara kan tillåtas utanför 
verksamhetens öppettider, det torde inte påverka ett eventuellt beslut om kamerabevakning 
eftersom skadegörelse huvudsakligen äger rum när personal inte är närvarande på förskolorna.  

Frågan om kameraövervakning regleras i Kamerabevakningslagen (2018:1200) och 
dataskyddsförordningen (GDPR). Skollagen (2011:800) ställer krav på att skolmiljön präglas av 
trygghet. Det finns annan lagstiftning som indirekt berörs beroende på skadegörelsens art och 
vilka alternativa åtgärder som vidtas för att minska den. Skolgårdar och förskolors utemiljöer har 
visst lagskydd, t.ex. utformningen av barns utemiljöer regleras i Plan- och bygglagen (2010:900) 
och i Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse (BFS 2015:1). Rökning på skolgårdar 
är förbjuden genom Tobakslagen (2018:2088).  

Omfattning av skadegörelse 

Under de senaste tolv månaderna har EST tre rapporterade fall av skadegörelse. Stallängens och 
Syrsans förskolor utsattes för skadegörelse i augusti och september. Rosenbergs förskola i början 
på oktober. Erfarenheter av tidigare skadegörelse visar att det finns viss periodicitet i fall av 
skadegörelse som ofta sammanfaller med t.ex. skolstart och skolavslutning. 

Tre fall ger inte täckning för påståendet att omfattningen av skadegörelsen är stor. Frågan är då 
om de fall som inrapporterats i EST ger en heltäckande bild av situationen. Erfarenheter från 
personal som arbetar med fastighetsservice ger vid handen att allt inte rapporteras. Om ärendet 
har digniteten att det föranleder en polisanmälan rapporteras det till EST. Nedskräpning som 
krossade flaskor och fimpar rapporteras inte. Inte heller rapporteras aktivitet som betecknas som 
störande och som ibland föregår skadegörelse, dit hör t.ex, att klättra på förskolornas tak. 

Även i de fall det inte resulterar i skadegörelse och där man i efterhand kan peka på kostnader, så 
kan tillbud av det slag som beskrivs ovan orsaka dolda kostnader genom att personal måste lägga 
tid på att exempelvis inventera lokaler för att se om det uppstått skador. Rengöring och mindre 
åtgärder tar också tid i anspråk för såväl förskolepersonal som fastighetsservice. Men 
omfattningen och kostnaderna för sådant arbete går inte att få en korrekt bild av eftersom den 
inte är synliggjord genom ett ärendesystem. Värderingen av händelser och tidsåtgång blir därför 
inte objektiv utan styrd av hur mycket tid den subjektivt upplevs ta i anspråk.  

Man måste emellertid hålla isär två olika frågeställningar. Den ena är att det inte finns en bild av 
omfattningen av alla tillbud på förskolorna, då det saknas ett ärendesystem som fångar upp hur 
mycket tid och arbete som läggs ner på varje enskild åtgärd. Men frågeställningen i 
Tidaholmsförslaget handlar specifikt om skadegörelse av det slag som skulle kunna ligga till grund 
för Integritetsskyddsmyndigheten att godkänna en åtgärd med kamerabevakning.  

I rapport 2021:2 från IMY ”Vägledning vid kamerabevakning” ges en praxissammanställning för 
myndighetens tillståndsgivning för perioden 2018–2020. I rapporten anges de villkor och 
omständigheter som krävs för att skolor ska beviljas tillstånd. 

Skolor och förskolors fasader har bedömts som särskilt brottutsatta. Kameraövervakning av fasad 
med ett avstånd ut till två meter kan beviljas utan dokumentation om tidigare brottslighet. För 
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övervakning av andra delar av skolans/förskolans yttre miljöer måste den som söker tillstånd 
dokumentera att platsen tidigare varit brottsutsatt: förstörelse av fönster, klotter, brand, åverkan 
på bord, bänkar, lekställningar. Omfattningen av sådan skadegörelse borde vara spårbar i det 
underlag kommunen redan har, inte minst i form av polisanmälningar samt kostnader bokförda 
som skadegörelse. Av det följer att även om man dokumenterade alla tillbud med nedsmutsning, 
slitage, och allmän ordningsstörning är det troligen inte brottslighet i den meningen att den kan 
ligga till grund för Integritetskyddsmyndigheten att bevilja kameraövervakning. 

Förvaltningens uppfattning, som inte kvantifieras här men som ställd mot annan kunskap förefaller 
rimlig, är att skadegörelsen minskat kraftigt efter att larm installerats i förskolornas fastigheter. 

En aspekt som faller utanför frågeställningen men som kort kan beröras är att händelser som 
inträffar på förskolor kan skapa otrygghet. Men händelserna kanske inte är av den arten att de 
motiverar kamerabevakning utan kräver insatser med andra trygghetsskapande åtgärder.  

Kostnader 

I utredningen har kostnader för skadegörelse på kommunens förskolor studerats. Det har gjorts 
genom att titta på bokförda kostnader för akt kod 218 (skadegörelse) för åren 2017–2022. Den 
bild som framträder är endast mindre kostnader relaterade till skadegörelse. Det går inte heller av 
det ekonomiska underlaget att dra någon slutsats om en ökning av kostnaderna över tid, eller att 
någon/några förskolor skulle vara mer utsatta för skadegörelse. Kostnader för hela 
sexårsperioden ligger totalt på ca 40 000 kronor, för de senaste tre åren på totalt ca 5 000 
kronor. Det ger alltså inte skäl för ett generellt påstående om ett stort behov av kameror, inte 
heller pekar det ut någon särskild förskola där en sådan åtgärd skulle vara särskilt motiverad. 

För åren 2017–2019 stack Stallängens förskola ut och krävde åtgärder med kostnader över 20 000 
kronor sammantaget för de tre åren. Stallängen har dock sedan dess inte haft större bokförda 
kostnader för skadegörelse. Orsakerna kan man bara spekulera i, men då skadegörelse i stor 
utsträckning kan antas begås av ungdomar finns aspekten att dessa växer upp eller flyttar. Det 
stärker bilden att det är svårt att se någon tydlig trend vad gäller skadegörelse. 

Mot detta kan vägas kostnaderna för att installera ett kameraövervakningssystem. Som modell kan 
man använda det system som installerats på Hellidsskolan. Det systemet har en kostnad i 
storleksordningen 5 – 6 000 kronor per månad, och överstiger därmed långt den samlade 
årskostnaden för all skadegörelse på samtliga förskolor. Det bör tilläggas att Hellidsskolan har 
kostnader för skadegörelse som kraftigt avviker från förskolornas.  

Man kan titta på historiska bokförda kostnader och ställa dem mot investeringskostnaden och 
driftskostnaden för kameraövervakning på en eller flera förskolor. Men en dimension att 
ytterligare beakta är sannolikhetsbedömning av händelser som skulle kunna inträffa. En händelse 
som har låg risk men potentiellt katastrofala konsekvenser och stora kostnader är risken för 
brand. Det finns anonymiserade system för detektion av t.ex. värmekällor som inte har samma 
funktion som traditionella övervakningskameror och inte kräver Integritetsskyddsmyndighetens 
tillstånd. Ämnet faller utanför ramen för frågeställningen i yttrandet, men det finns kontaktytor till 
skadegörelse och faller under kategorin kamerateknologi och nämns därför här i förbigående.  
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Kameraövervakningens effektivitet 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) genomförde 2018 metastudien ”Fungerar kameraövervakning 
brottsförebyggande?”. På 76 tidigare studier om effekter av kameraövervakning gjordes en 
statistisk metaanalys där man försökte få en bild av brottsnivåer före och efter införd bevakning 
med kamera. Slutsatsen av denna studie var att man hade statistiskt signifikanta resultat på att 
kameror hade en brottsminskande effekt på brott mot fordon, egendomsbrott och 
narkotikabrott. Men effekten gällde framförallt i bostadsområden. I områden där många människor 
är i rörelse i centrumkärnor och flerfamiljsområden verkar effekten avta av kamerabevakning. 
Vilken typ av område det handlar om är alltså en viktig faktor för dess effektivitet.  

Den typ av brottslighet som främst påverkas av kameror är brott som kräver förberedelse. För 
impulsbrott, dit hör skadegörelse och ordningsstörning, finns inte samma preventiva effekt.   

Det finns komplicerade psykologiska effekter som samhällsbyggnadsnämnden inte har kompetens 
att ha en grundad uppfattning om, men man kan spekulera i om vetskap att kameror finns uppsatta 
kanske gör det mindre attraktivt för ungdomar att använda förskolans utemiljö efter stängning.  

BRÅ lyfter också aspekten att beslut om kameror sällan bottnar i en analys av problemet utan 
utifrån en positiv förväntan att kameran skall vara en effektiv åtgärd. 

För att tillstånd ska ges måste kommunen dokumentera tidigare brottslighet i det underlag som 
ligger till grund för myndighetens beslut, händelser och tidpunkt. Man bör också uttömma 
alternativa åtgärder innan man sätter upp kameror. Exempel på sådana åtgärder är att låsa in 
utrustning, förstärka skalskydd, förbättra belysning, förbättra synlighet om platsen har skymd sikt, 
samt många andra åtgärder. Kostnader för sådana insatser kan vägas mot kostnader för kameror, 
det är åtgärder myndigheten i första hand anser bör övervägas innan kamerabevakning. 

Integritet 

Det viktigaste övervägandet vid sidan av det som redan sagts är frågan om integritet. Det är en 
aspekt som den som vill minska brott och skadegörelse tenderar vilja bortse från, men som i 
lagstiftning och myndighetsutövning väger tungt och som noggrant måste vägas mot den eventuellt 
positiva effekt man vill uppnå. Ungdomars skyddsvärde är högt, det betyder att samhället har ett 
särskilt ansvar att skydda deras integritet. Integritetsintresset minskar dock efter verksamhetens 
öppettider. De kamerasystem som finns tillgängliga idag har avancerad teknik som möjliggör att 
man kan sudda ut (pixla) ansikten och knyta larm till väktare till en artificiell intelligens som 
analyserar beteende. Det minskar den integritetskränkande aspekten men tar inte bort den.  

Såväl barn, personal, och föräldrar vistas i förskolornas utemiljöer. Rätten att vistas på en skolgård 
efter att verksamheten stängt för dagen har av Justitiekanslern bedömts ha ett oklart rättsläge. 
Frågan regleras inte heller av Tidaholms allmänna lokala ordningsföreskrifter. Enligt 
Integritetsskyddsmyndigheten är skolgårdar och förskolors utemiljöer en plats dit allmänheten har 
tillträde, det är därför det kräver tillstånd. 

En samlad bedömning där man väger problemets omfattning mot åtgärdens nytta, ställd i relation 
till kostnader och integritet talar inte omedelbart för kamerabevakning. Det går mot det ovan 
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sagda inte att peka ut någon enskild förskola som skulle vara särskilt lämplig att bli pilotprojekt. 
Bokförda kostnader för skadegörelse ger inte direkta skäl att överväga kamerabevakning. Det går 
heller inte att säga att andra möjliga åtgärder utforskats, vilket tillståndsgivande myndighet anser är 
förstahandsåtgärder. Mot detta står viktiga subjektiva värden som trygghet och upplevelsen att 
förskolornas utemiljöer används på ett sätt som ligger i kommunens och medborgarnas intresse. 

Tidaholmsförslaget gör påståendet att skadegörelsen är stor och kameraövervakning är en möjlig 
lösning. Det underlag som finns tillgängligt saknar stöd för ett svepande antagande, om man med 
stor skadegörelse menar händelser som kan beskrivas som brottslighet. Det inträffar med 
säkerhet mindre allvarliga händelser på förskolorna som allmänheten finner störande och som inte 
synliggörs i underlaget. Men slutsatsen av det som anförts här är att sådana händelser, mot 
bakgrund av all känd information, troligen ändå inte skulle ge tillräcklig grund för att i dagsläget 
motivera kamerabevakning av förskolorna.  

Förslag till beslut 
- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 

Tidaholmsförslaget. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Yttrande till Tidaholmsförslag om kameraövervakning för att minska 

skadegörelse”, nämndsekreterare Johan Lagersten, 2023-03-01. 
 Ekonomisk rapport ”Skadegörelse fastigheter 2017–2022 akt kod 816”, 

förvaltningsekonom Mats Olsson, 2023-03-01. 
 Remissvar till SBN från SMS, säkerhetssamordnare Mikael Winarve, 2023-02-14. 
 Beslut om remittering av Tidaholmsförslag om kamerabevakning för att minska 

skadegörelse, KSAU § 137/2022, 2022-11-16.  
 Tidaholmsförslag - Kameraövervakning för att minska skadegörelse, 2022-11-21. 
 Rapport IMY 2021:2, ”Vägledning vid kamerabevakning”. 
 Studie ”Fungerar kameraövervakning brottsförebyggande?”, BRÅ, december 2018. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 50 Beslut om projektering för samverkan av 
yrkesförarutbildning samt upphävande av beslut 
SBN § 20/2023 
SBN 2022/431 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o upphäva nämndens beslut SBN § 20/2023. 
o godkänna projektering för samverkan om yrkesförarutbildning mellan 

Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum. 
o överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 

investeringsprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Louise Holmvik har uppmärksammat samhällsbyggnadsnämnden på att formuleringen 
i beslut SBN § 20/2023 ”Beslut om antagande av projektering för yrkesförarutbildning” behöver 
rättas. Utifrån det påpekande vi fått bör ett nytt beslut tas som innehåller ett upphävande av 
tidigare beslut, följt av en korrekt beslutsformulering om godkännande av projektering och att 
ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för hantering enligt investeringsprocessen. 

Förslag till beslut 
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

o upphäva nämndens beslut SBN § 20/2023. 
o godkänna projektering för samverkan om yrkesförarutbildning mellan 

Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum. 
o överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt 

investeringsprocessen. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 20/2023 ”Beslut om antagande av projektering för 

yrkesförarutbildning”, 2023-02-09. 
 Projektdirektiv för yrkesförarutbildning. 
 Investeringsprojekt Samverkan gymnasiet och vux alt2. 
 Investeringsutgift Samverkan gymnasiet och vux alt2. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 121/2022 ”Beslut om investeringsprojekt för att möjliggöra 

samverkan om yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, 
2022-11-18. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 51 Beslut KS 2022-11-09  Beslut om införande av 
anställningsrestriktioner 
SBN 2022/487 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att samhällsbyggnadschefen måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader 
innan de genomförs. All rekrytering ska ske i samråd med personalenheten. 

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
upphäva dem.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-09 att införa anställningsrestriktioner med omedelbar 
verkan. Restriktionen innebär att kommundirektören måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar, samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader, samt att all 
rekrytering skall ske i samråd med personalenheten. Restriktionerna gäller tills kommunstyrelsen 
beslutar att de upphör. Anledningen till beslutet var att Tidaholms kommun står inför ekonomiska 
utmaningar, och att man som en aktiv åtgärd ökar kontrollen och samordningen vid anställningar 
och eventuella personalneddragningar. 

I kommunstyrelsens beslut fanns en uppmaning till samtliga nämnder att fatta beslut om 
anställningsrestriktioner med en liknande innebörd. Eftersom varje nämnd är en egen myndighet 
kan inte kommunstyrelsens beslut om anställningsrestriktioner gälla för alla nämnder. 
Samhällsbyggnadsnämnden måste fatta ett eget beslut om anställningsrestriktioner skall gälla. 

Förslag till beslut 
- Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

o införa anställningsrestriktioner med omedelbar verkan. Restriktionerna innebär 
att samhällsbyggnadschefen måste godkänna nyanställningar, 
ersättningsrekryteringar samt visstidsanställningar som är längre än 6 månader 
innan de genomförs. All rekrytering ska ske i samråd med personalenheten. 

o anställningsrestriktionerna ska gälla tills samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
upphäva dem.   

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 179/2022 ”Beslut om införande av anställningsrestriktioner”, 

2022-11-09 
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