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2020/49 

§ 124 Rapporter 2020-10-29 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2020-09-25 – 2020-10-22. 
 
SBN 2020/634 Kultur- och fritidsnämnden – Beslut om förordande 

gällande namngivning av den nya idrottshallen på 
Rosenbergsområdet 

SBN 2019/850 Kommunstyrelsens arbetsutskott – Beslut om försäljning 
av del av Kungslena 29:10 

SBN 2019/829 Kommunstyrelsens arbetsutskott – Beslut om försäljning 
av del av Kungslena 29:10 och del av Kungslena 55:1 

SBN 2020/488 Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt – 
Beslut om utdömande av vite 

SBN 2020/637 Dataskyddsombud – Granskningsplan för 
dataskyddsombudet fjärde kvartalet 2020 

2020-0304-2 Länsstyrelsen – Beslut om överprövning av 
strandskyddsdispens,  

SBN 2020/306 Jävsnämnden – Beslut om bygglov för uppförande av en 
förskola på fastigheten Skogsplantan 1 

SBN 2019/782 Kommunfullmäktige – Beslut om godkännande av förstudie 
och projektering för arbetsmarknadsenhetens flytt till nya 
lokaler 

SBN 2019/669 Länsstyrelsen – Beslut om avslag på överklagande av 
beslut om nekat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
på fastigheten  i Tidaholms kommun 

SBN 2020/240 Kommunstyrelsen – Beslut om delårsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – augusti år 2020 

 
 
Förslag till beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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2020/620 

§ 125 Anmälan av delegationsbeslut till 
samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-29 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda 
delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-09-03. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och 

livsmedelsinspektörer, 2020-10-22.  
 Delegationsbeslut fattade av arbetsutskottet, 2020-10-22. 
 Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2020-09-23. 
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef – VA/Avfall,  

2020-09-23. 
 Delegationsbeslut fattade av enhetschef – Serviceenheten,  

2020-09-23. 
 Delegationsbeslut fattade av utvecklingsledare, 2020-09-23. 
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2020-09-23. 
 Delegationsbeslut fattade av administratör, 2020-09-23. 
 Delegationsbeslut fattade av driftledare – Serviceenheten, 2020-09-23. 
 Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2020-09-23. 
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2019/12 

§ 126 Information från förvaltningen 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande: 

o Budgetförutsättningar 
o Lindängen förskola 

 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
- 
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2020/650 

§ 127 Beslut om ekologisk hållbarhetsstrategi och koldioxidbudget 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
o anta miljökalkyleringen som en ekologisk hållbarhetsstrategi, 
o ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en koldioxidbudget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har under de senaste 10 åren arbetat aktivt med 
ekologisk hållbarhet i olika former. För att kartlägga vilka av de aktiviteter som 
är beslutade som behöver prioriteras alternativt justeras i syfte att skapa 
maximal nytta i förhållande till resurser att arbeta med aktiviteterna har en 
miljökalkylering genomförts.  
 
CIT industriell Energi AB, ett dotterbolag till Chalmers industriteknik, har tagit 
fram en miljökalkylering åt samhällsbyggnadsnämnden i Tidaholms kommun. 
  
Analysen av aktiviteterna presenteras i en excel-fil som är ett förslag på hur 
alla aktiviteter ska prioriteras eller tas bort. I rapporten redovisas även vilka 
klimatlöften kommunen bör fokusera på under 2021, samt några 
räkneexempel på hur mycket koldioxidutsläppen minskar med olika åtgärder.  
 
För att omgående påbörja aktiviteter enligt miljökalkyleringen beslutar 
nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en koldioxidbudget. 
Uppdraget ska genomföras via extern resurs, och medel tas ur riktad 
budgetprioritering för miljöstrategiskt arbete. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att: 
o anta miljökalkyleringen som en ekologisk hållbarhetsstrategi, 
o ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en koldioxidbudget. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 94/2020 ”Beslut 

om ekologisk hållbarhetsstrategi och koldioxidbudget”, 2020-10-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ekologisk hållbarhetsstrategi och 

koldioxidbudget”, enhetschef Hållbar Utveckling, Peter Lann,  
2020-10-05. 

 Miljökalkylering Tidaholm, 2020-10-07. 
 Bilaga A – Aktiviteter Hållbarhet 2020-10-07. 
 Aktiviteter Hållbarhet, 2020-10-07. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/647 

§ 128 Beslut om klimatlöften 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
och genomföra fyra klimatlöften under 2021, enligt följande:  

o kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya 
avtal,  

o analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 
prioriterade upphandlingar,  

o gör investeringar för energieffektiviseringar,  
o och har arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, i form av en 

koldioxidbudget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun har undertecknat klimat 2030 – Västra Götaland ställer 
om och därmed ställt sig bakom det regionala klimatmålet om att regionen ska 
vara en fossiloberoende region 2030. Kommunernas klimatlöften är Klimat 
2030:s satsning 2020. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2020 genomfört en miljökalkylering 
av beslutade aktiviteter med bäring på miljöstrategiskt arbete. Syftet har varit 
att kartlägga vilka av de aktiviteter som är beslutade som behöver prioriteras 
alternativt justeras i syfte att skapa maximal nytta i förhållande till resurser att 
arbeta med aktiviteterna.  Prioriteringen är gjord utifrån vilka positiva effekter 
som aktiviteterna har på koldioxidutsläpp, hälsa och biologisk mångfald. 
 
Uppdraget har utförts av CIT industriell Energi AB, ett dotterbolag till Chalmers 
industriteknik. I uppdraget ingick även att utreda vilka klimatlöften som 
kommunen rekommenderas att fokusera på. 
 
Av 20 klimatlöften bedöms kommunen utföra 2 redan idag (producera egen 
solel och 100 % förnybar el i kommunens elavtal). Utredningen har även 
kommit fram till att kommunen bör fokusera på följande 4 klimatlöften 2021: 
 
1. Vi ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal 
 
Innebärande att kommunen ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där 
transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. 
Kommunen ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av 
varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis 
matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning 
 
2. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 
upphandlingar 
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Innebärande att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst 
nytta (utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre 
upphandlingar under 2021. 
 
3. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar 
 
Innebärande att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta 
och kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i 
egna byggnader/lokaler. 
 
4. Vi har arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget 
 
Innebärande att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för 
en årlig utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med 
kommunens egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med en 
utsläppsminskningstakt om 16 procent per år. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att anta och genomföra fyra klimatlöften 
under 2021, enligt följande:  

o kommunen ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya 
avtal,  

o analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 
prioriterade upphandlingar,  

o gör investeringar för energieffektiviseringar,  
o och har arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, i form av en 

koldioxidbudget. 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 95/2020 ”Beslut 

om klimatlöften”, 2020-10-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om klimatlöften”, enhetschef Hållbar 

Utveckling, Peter Lann, 2020-10-06. 
 Inbjudan till kommunerna att delta i kommunernas klimatlöften inom 

klimat 2030 inklusive bilagor, 2020-06-15. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/335 

§ 129 Beslut om yttrande över motion om laddinfrastruktur för hela 
Tidaholms kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen ska anses vara besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion från miljöpartiet om 
laddinfrastruktur för hela Tidaholms kommun till samhällsbyggnadsnämnden 
och Tidaholms Energi för yttrande. Nämndens förslag till beslut ska följa 
riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. 
 
I motionen yrkas på att kommunen tar fram en plan inklusive 
kostnadsberäkning för utbyggnad av laddstationer av typen snabbladdare i 
hela kommunen, att medel för utbyggnad söks genom klimatklivet och att 
dialog förs med lokala föreningar vid framtagningen av planen. 
 
Kommunen har idag en strategi för hållbara drivmedel som visar var det finns 
befintliga laddstationer och den pekar ut var nya laddstationer kan placeras i 
kommunen. Vid valet har ett antal kriterier använts som exempelvis att platsen 
är välbesökt, kommunen vill öka antalet besökare till platsen och att besökare 
hinner stanna tillräckligt länge för att hinna ladda sitt fordon. Denna strategi 
har tagits fram för varje kommun i Skaraborg tillsammans med Skaraborgs 
kommunalförbund. Strategin hanterar bara publika laddstationer, alltså inte 
boende- eller arbetsplatsladdning. 
 
Tidaholms Energi AB (TEAB) har en utbyggnadsplan på att bygga 8 st. 22 kw 
laddare fram till 2022. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2020 genomfört en miljökalkylering 
som ska vara ett stöd för hur förvaltningen ska prioritera tidigare beslutade 
aktiviteter i hållbarhetsfrågor.  
 
Motionen bedöms yrka på mer ingående åtgärder och arbete än vad befintlig 
strategi tar upp. Nämnden bedömer att det inte finns möjligheter i nuläget att 
ta fram en plan för laddinfrastruktur med tanke på prioriteringarna i nämndens 
miljöarbete. Frågan om en plan för laddinfrastruktur kan dock bli aktuell 
framöver och då kan åtgärden prövas på nytt.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

- Ingemar Johansson (L) och Tobias Henning (MP) yrkar på att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta att motionen ska anses vara besvarad. 
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- Roger Lundvold (KD) yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för komplettering av 
underlag angående strategi för hållbara drivmedel. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag, arbetsutskottets och 
Johansson och Hennings förslag till beslut och Lundvolds yrkande om 
återremiss. 
 
Ordföranden ställer först Lundvolds yrkande om återremiss under proposition 
och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå detta. 
 
Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets och Johanssons och Hennings 
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
Johanssons och Hennings förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 96/2020 ”Beslut 

om yttrande över motion om laddinfrastruktur för hela Tidaholms 
kommun”, 2020-10-15. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående motion om 
laddinfrastruktur för hela Tidaholms kommun”, enhetschef Hållbar 
Utveckling, Peter Lann, 2020-10-07. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53/2020 ”Beslut om 
remittering av motion om laddinfrastruktur för hela Tidaholms 
kommun”, 2020-04-22. 

 Motion ställd till kommunfullmäktige från miljöpartiet de gröna,  
2020-02-24. 

 Strategi för hållbara drivmedel, 2020-01-24. 
 
Reservation 
Roger Lundvold (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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2020/460 

§ 130 Beslut om yttrande angående revidering av 
färdtjänstreglemente 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta förslag till reviderat färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 
januari 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ”Information om beslut i 
Skaraborg direktionen/DKR 8 maj 2020 - Beslut om att rekommendera 
Skaraborgs kommuner att anta förslag till gemensamt Färdtjänstreglemente i 
Skaraborg”. 
 
Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR) har bland annat att hantera 
frågor som avser det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. 
DKR föreslår revidering av färdtjänstreglementet i samband med att 
Västtrafiks nya zonindelning träder i kraft. Respektive kommun beslutar 
individuellt om färdtjänstreglemente men kommunerna i Skaraborg har sedan 
en lång tid ett gemensamt reglemente vilket ger flera fördelar. 
Föreslagna revideringar innebär att punkt 4, 11 och 14 i det gemensamma 
färdtjänstreglementet ändras. 
 
Förslag till revidering av färdtjänstreglemente är gemensamt framtaget av en 
mindre arbetsgrupp bestående av färdtjänsthandläggare och chefer som har 
sammankallats av Skaraborgs kommunalförbund att arbeta med inriktning, 
underlag och beredning av beslutsförslag till Skaraborgs direktion/DKR 
(Delregionalt Kollektivtrafikråd).  
 
Nuvarande färdtjänstreglemente har reviderats enligt kommunalförbundets 
rekommendation. Det reglemente som föreslås gälla från och med 1 januari 
2021 framgår i sin helhet av upprättat underlag.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderat 
färdtjänstreglemente att gälla från och med 1 januari 2021.  

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 80/2020 ”Beslut 

om yttrande angående revidering av färdtjänstreglemente”,  
2020-09-17. 

 Tjänsteskrivelse ”Förslag till revidering av Färdtjänstreglemente för 
Skaraborg”, trafikansvarig Susanne Swärd, 2020-08-12. 

 Bilaga 1: Färdtjänstreglemente, 2020-09-08. 
 Bilaga 3: Sammanställning av färdtjänstresor 2019 Tidaholms 

kommun, 2020-09-08. 



 2/2 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-10-29 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 

 Skaraborgs färdtjänstbroschyr, Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
2020-09-08.  

 Bilaga 2: Revidering av Färdtjänstreglemente, 2020-08-12.  
 Information om nytt Färdtjänstreglemente, Skaraborgs 

Kommunalförbund, inkom 2020-08-14. 
 Kommunstyrelsens begäran om yttrande Färdtjänstreglemente,  

2020-06-23. 
 Information om beslut i Skaraborg direktion/DKR 8 maj 2020 – Beslut 

om att rekommendera Skaraborgs kommuner att anta förslag till 
gemensamt Färdtjänstreglemente i Skaraborg, Skaraborgs 
Kommunalförbund, inkom 2020-06-22. 

 Gemensamt färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs 
affärsområde, 2020-06-22. 

 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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2019/296 

§ 131 Beslut om åtgärder i planarbete för fastigheten Montören 9 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
upphäva beslut § 37/2018 ”Beslut om försäljning av Montören 9”.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut 
kommit fram till att marken inom fastigheten Montören 9 bör planläggas för 
bostäder, där initiativet har väckts av en privatperson. Kommunstyrelsen 
fattade beslut i linje med nämndernas förslag att planlägga Montören 9.  
 
Ett förslag till detaljplan i enlighet med kommunstyrelsens beslut har tagits 
fram och ställts ut för samråd. Under samrådet har yttrande från Länsstyrelsen 
kommit in som meddelar att marken trots sanering inte är godkänd för 
bostäder då riktlinjer för tillåtna värden beträffande tungmetaller och aromater 
har skärpts sedan 1998 när sanering genomfördes. 
 
Ytterligare undersökningar och sanering behöver göras för att marken ska 
kunna användas till bostäder, vilket skulle öka kostnaden för framtagandet av 
villamark i detta läge. Den privatperson som väckt ärendet med intresse av att 
bygga hus på fastigheten hade inget intresse av att bekosta sanering på 
Montören 9.  
 
När ärendet senast togs upp för beslut hos samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade nämnden att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att titta på alternativa användningar av 
fastigheten. 
 
Ärendet har utifrån ovan utretts av samhällsbyggnadsförvaltningen och ett 
förslag har tagits fram med huvudsakligt syfte att Montören 9 ska 
iordningställas. Marken bedöms inte vara tjänlig för bostäder, men till en 
förhållandevis låg kostnad föreslås fastigheten röjas upp och ställas iordning 
med in- och utfart, grusad yta, staket och planteringar för att kunna flytta 
återvinningsstationen (ÅVS) från närliggande fastighet Montören 14 till 
Montören 9. Montören 14 är idag redan planlagd för bostäder, och om ÅVS 
flyttas frigörs därmed en ledig bostadstomt i området.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att upphäva beslut § 37/2018 ”Beslut om 
försäljning av Montören 9”.  

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 98/2020 ”Beslut 

om åtgärder i planarbete för fastigheten Montören 9”, 2020-10-15. 
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 Tjänsteskrivelse ”Beslut om åtgärder i planarbetet med Montören 9”, 
planarkitekt Madeleine Turén Liljedahl, 2020-10-02. 

 Illustration, ÅVS, 2020-10-08. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 96/2020 ”Beslut om åtgärder i 

planarbete för fastigheten Montören 9”, 2020-09-03. 
 Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2020-03-04. 
 Markradonmätning, Eurofins Radon Testing Sweden AB, 2019-08-05. 
 Bullerutredning, Soundcon AB, 2018-10-24.  
 Kommunstyrelsens beslut § 37/2018 ”Beslut om försäljning av 

Montören 9”, 2018-02-07. 
 Rapport sanering Montören 9, Bensin & Rörtjänst i Göteborg AB, 

2016-05-02. 
 Detaljplan S109, antagen 1992-08. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2019/283 

§ 132 Beslut om antagande av detaljplan för  etapp 2 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till ny detaljplan 
för , etapp 2.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Sig. Larsson Bygg AB inkom 2019-03-08 med begäran om planbesked för 
fastigheten . Anledningen är för att i detaljplanen höja 
våningsantalet från 3 våningar till 4 våningar samt en ändrad byggnadshöjd.  
Gällande detaljplan för fastigheten är S161 Kv. Järnskog m.m. med laga kraft 
2016-04-20. Förslag till ny detaljplan har därför tagits fram.  
 
Förslag till ny detaljplan har ställts ut för samråd samt granskning. 
Inkomna synpunkter har sammanställts. Inkomna synpunkter har föranlett till 
följande justeringar av detaljplaneförslaget: 
 

- e1, största byggnadsarea regleras inom planområdet till 410 m2.  
- Våningsantal IV skall inte finnas med utan ersätts med en 

byggnadshöjd om 15 meter.  
- u, markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar säkerställs 

genom ledningsrätt eller servitut.  
- Grundkartan uppdateras inför antagande.  
- Fastighetsförteckningen uppdateras inför antagande. 

 
Planändringen bedöms kunna genomföras med ett standardförfarande med 
ett antagande i samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta 
förslag till ny detaljplan för  etapp 2.   

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 99/2020 ”Beslut 

om antagande av detaljplan för , etapp 2”, 2020-10-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av detaljplan för  

etapp 2”, planarkitekt Madeleine Turén Liljedahl, 2020-10-07. 
 Plankarta, Järnskog 6 etapp 2, 2020-10-16. 
 Planbeskrivning, 2020-10-16. 
 Granskningsutlåtande, 2020-10-07. 
 Behovsbedömning, 2020-02-07. 
 DP S161 Kv. Järnskog Plankarta, 2016-03. 
 PM: Geoteknisk undersökning, GBM, 2015-11-27 
 MKB avseende kulturmiljö Ateljéarkitekten, 2015-05-26. 

 
Sändlista 
Sig. Larsson Bygg AB 
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Hur du överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Om du vill överklaga detta beslut ska du ställa ditt överklagande till Mark- och 
miljödomstolen, 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 Mark- och miljödomstolen.  
  
Tala i ditt överklagande om vilket beslut du vill överklaga, beslutets 
ärendenummer samt datum för beslutet. Tala också om vilken ändring du vill 
ha i beslutet, och skäl för ändring av beslutet. Om du har några handlingar 
som du vill använda som grund för ändring av beslutet ska dessa skickas in 
tillsammans med ditt överklagande.  
  
Uppge ditt namn, personnummer alternativt organisationsnummer, postadress 
(hem och arbete), e-postadress och telefonnummer (hem, mobil och arbete). 
Om du anlitar ett ombud eller har en ställföreträdare ska dennes namn, 
postadress, e-postadress och telefonnummer (mobil och arbete) anges.   
  
Ytterligare upplysningar kring överklagande lämnas av 
samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 0502-60 60 00. 
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2020/661 

§ 133 Beslut om taxa för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
o indexuppräkning sker i enlighet med gällande taxa, 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslag på 

reviderad taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar, att 
gälla från och med 2021-01-01, 

o ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlig separat taxa för 
dagvattenhantering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningens enhet VA/avfall har tagit fram ett förslag till 
reviderad VA-taxa. Ändringarna är mestadels redaktionella då tekniska 
nämnden övergått till samhällsbyggnadsnämnden. Ändringarna är markerade i 
taxedokumentet med röd text och föreslås gälla från 1 januari 2021.  
 
I revideringsförslaget föreslås avgifternas reglering enligt index lyftas från 
Tekniska kontorets ansvar till beslut av samhällsbyggnadsnämnden. 
Dokumentet kommer också göras tillgängligt för publicering på webb för att 
uppfylla ny lagstiftning.  
 
I takt med att  utredningar i befintligt VA nät genomförs och att planer för 
reinvesteringar upprättas finns behov av kommande prisökning för att fortsatt 
hålla en budget i balans. Därav beslutar nämnden om en indexreglering av 
befintlig taxa enligt den reglering som ska ske enligt gällande taxa.  
 
Reglering av avgifter enligt index 337,27 (2020-09) och index enligt tidigare 
taxeändring 323,62 (2017-10) ger en höjning med 4%. 
Reglering av anslutningsavgifter enligt index 337,27 (2020-09) och 305,56 
(2008-10) samt 323,62 (2017-10) ger en höjning på 4% respektive 10%. 
 
En omvärldsanalys är gjord för brukningsavgifter och anslutningsavgifter för 
närliggande kommuner, där Tidaholm fortsatt kommer att ligga bland de lägre 
avgifterna för villa. Jämförelsen baserad på taxa enligt 2021 i Skövde och 
Tidaholm och i Falköping och Hjo taxa för 2020. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
o indexuppräkning sker i enlighet med gällande taxa, 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslag på 

reviderad taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar, att 
gälla från och med 2021-01-01. 

 Lennart Nilsson (SD) och Roger Lundvold (KD) yrkar på att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  

o indexuppräkning sker i enlighet med gällande taxa, 
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o föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslag på 
reviderad taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar, att 
gälla från och med 2021-01-01 

o ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjlig separat taxa för 
dagvattenhantering. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett 
tilläggsyrkande från Nilsson och Lundvold. 
 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med detta.  
  
Ordföranden ställer därefter Nilssons och Lundvolds tilläggsyrkande under 
proposition och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Revidering av VA-taxa”, enhetschef VA/Avfall, Karin 

Steen, 2020-10-20. 
 Förslag till reviderad Taxa för allmänna vatten och 

avloppsanläggningar, 2020-10-21. 
 Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, antagen av 

fullmäktige 2018-01-29. 
 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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2020/262 

§ 134 Beslut om uppdrag kring vidare utredning och framtagande 
av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
o uppdra förvaltningens enhet VA/Avfall att fortsätta utreda 

separat matavfallsinsamling, justera förslag till 
avfallsföreskrifter, och ta fram ett förslag på ny avfallstaxa, 
enligt de nya direktiven från regeringen, 

o upphäva Tekniska nämndens beslut § 35/2013, 
o upphäva Tekniska nämndens beslut § 52/2013, 
o föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera 

förslag på nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun till 
samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat föreslagen avfallstaxan till 
samhällsbyggnadsnämnden och nya avfallsföreskrifter är bordlagda hos 
samma instans.  
 
Under september 2020 har regeringen beslutat att skjuta fram tidpunkten för 
när kommunerna ska ha ordnat separat insamling av matavfall. Regeringen 
menar att det möjliggör samordningsvinster med kommande EU-krav på 
insamling av annat biologiskt avfall. Regeringen har också sett över reglerna 
om bostadsnära insamling av förpackningar. 
 
2014 gav tekniska nämnden uppdraget till tekniska kontoret att införa separat 
matavfallsinsamling senast 2020. Systemet för separat insamling skulle vara 
två separata kärl och inriktningen var att göra lika som AÖS.  
 
I september 2020 beslutade regeringen att flytta fram kravet på införande av 
separat matavfallsinsamling. Kommunernas system för insamling av matavfall 
ska vara på plats den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med 
genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall  
(mat-, trädgårds- och parkavfall). Regeringen bedömer att det finns 
samordningsvinster framförallt för kommunerna att kraven på separat 
insamling av matavfall och övrigt bioavfall genomförs vid samma tidpunkt. 
Regeringen avser att föreslå nya regler kring separat insamling av bioavfall 
(inklusive matavfall) i god tid innan utgången av 2023.  
 
Regeringen har också i september 2020 beslutat om en nyordning från den 1 
januari 2023 och omfattar två delar: kravet på insamling av förpackningsavfall 
från bostadsfastighet och kravet på tillstånd för att driva ett insamlingssystem 
för förpackningsavfall från hushåll. De förpackningsslag som omfattas är 
papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall samt skrymmande 
sällanförpackningar.  
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Regeringens nya beslut innebär att kommunen ska planera för insamling av 
fler fraktioner än mat och restavfall. För att tillgodose Tidaholms olika typer av 
boenden och verksamheter och ge förutsättningar till en bra sortering av olika 
avfallsfraktioner behöver kommunen hitta smarta lösningar för sina invånare. 
Insamlingen från dessa lösningar ska också vara kostnadseffektiva för att 
fortsatt kunna hålla en taxenivå som är rimlig i förhållande till servicegraden. 
 
Målet är fortsättningsvis att införa separat matavfallsinsamling så fort som 
möjligt, men nämnden önskar dock göra en ny utredning för hämtningssystem 
med tanke på nytt regelverket som regeringen presenterat nu i höst. Om 
utredningen visar på möjliga nya lösningar, krävs att nuvarande förslag på nya 
avfallsföreskrifter kommer behövas justeras såväl som framtagande av förslag 
på en ny avfallstaxa i linje med detta. Nämnden föreslår därför att 
kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar även avfallsföreskrifterna för 
vidare utredning. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att: 
o uppdra förvaltningens enhet VA/Avfall att fortsätta utreda 

separat matavfallsinsamling, justera förslag till 
avfallsföreskrifter, och ta fram ett förslag på ny avfallstaxa, 
enligt de nya direktiven från regeringen, 

o upphäva Tekniska nämndens beslut § 35/2013, 
o upphäva Tekniska nämndens beslut § 52/2013, 
o föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera 

förslag på nya avfallsföreskrifter för Tidaholms kommun till 
samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Nya förutsättningar för insamling av matavfall”, 

enhetschef VA/Avfall, Karin Steen, 2020-10-22. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 75/2020 ”Beslut om 

antagande av taxa för avfallshantering i Tidaholms kommun. 
 Tekniska nämndens beslut § 52/2014 ”Avfallsplan för Tidaholms 

kommun från 2015”, 2014-05-27.  
 Tekniska nämndens beslut § 35/2014 ”Avfallsplan för Tidaholms 

kommun från 2015”, 2014-04-24. 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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2020/663 

§ 135 Information om samhällsbyggnadsnämndens 
dataskyddsarbete under år 2020 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Information till nämnden som personuppgiftsansvarig om förvaltningens arbete 
med att efterfölja dataskyddsförordningen (GDPR) och informera om 
relaterade händelser. 
 
Sammanfattning av vad som gjorts under 2020 (t o m oktober månad) för att 
implementera och efterleva dataskyddsförordningen har sammanställts i 
upprättad tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Dataskyddsarbete 2020”, administratör Marit 

Elmhagen, 2020-10-13.     
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2020/687 

§ 136 Information om verksamhetsmål 2021 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om det pågående arbetet med 
sammanställning av förslag på nämndens verksamhetsmål för år 2021. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 
informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om verksamhetsmål 2021”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-10-22. 
 Målformuleringar från workshop, 2020-09-29. 
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2020/121 

§ 137 Beslut om medel för gång- och cykelväg mellan Tidaholm 
och Ekedalen 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
o fortskrida med ansökan om medel för anläggande av del av 

gång- och cykelväg mellan Tidaholm och Ekedalen, 
o uppdatera investeringsplanen inför budget 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för VG-regionen och tillsammans med Trafikverket finns ett antal 
”potter” att söka medfinansiering ifrån för anläggande av GC-vägar, där 
förvaltningen i enlighet med tidigare beslut i nämnden har ansökt för del av en 
GC-väg mellan Tidaholm centralort och Ekedalen. 
 
Olika sträckningar redovisades då, men steg ett i processen var att förhandla 
in ärendet i prioritetsordningen innan exakt sträcka var utredd. Efter olika 
dialoger har nu ärendet prioriterats högt i Skaraborg (plats 2). 
 
Schablonkostnad på ca 20 MSEK totalt redovisades i ett första läge, vid en 
dragning i anslutning till vägen, och bedömningsvis den dyraste lösningen 
kostnadsmässigt. Trafikverket har nu genomfört egna kalkyler enligt 
presentationsunderlaget, med en lägre beräknad kostnad än först uppskattad. 
 
Tidplanen för utbyggnad av cykelvägen är 2022-2025, med troligt utfall 
närmare 2025 än 2022. Då underlaget i dagsläget till viss del är osäkert har 
ingen investering lagts in i investeringsplanen, och är därmed inte beskriven i 
budget för 2021,2022 och 2023. Beräknad kostnad för Tidaholms kommun 
varierar mellan 5 och 10 MSEK.  
 
Nämnden gör bedömningen att stå kvar vid det ansökta förslaget och senare i 
processen landa i exakt sträckning och kostnad, för att ta tillvara på projektets 
höga prioritering hos Trafikverket. Investeringsplanen inför budget 2022 bör 
även uppdateras utifrån detta. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att:  
o fortskrida med ansökan om medel för anläggande av del av 

gång- och cykelväg mellan Tidaholm och Ekedalen, 
o uppdatera investeringsplanen inför budget 2022. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om begäran om medel för gång- och cykelväg 

mellan Tidaholm och Ekedalen”, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 
2020-10-22. 

 Presentation ”GC VG region”, 2020-09-08. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 33/2020 ”Beslut om begäran om 
medel för gång- och cykelväg mellan Tidaholm och Ekedalen”,  
2020-02-27. 
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2020/660 

§ 138 Beslut om svar på frågor från kommunrevisionen angående 
ansvarsprövning av samhällsbyggnadsnämnden 2020 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att svara på kommunrevisionens 
frågor enligt upprättad svarsskrivelse. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer genomför en ansvarsprövning av 
samhällsbyggnadsnämnden för år 2020, där ett antal frågor skickas ut till 
nämnden inför mötet med nämndens presidium. Nämndens svar skickas till 
revisorerna direkt efter nämndens sammanträde, då revisorerna satt 
tidsmässiga förutsättningarna som föranleder detta. 
 
I mail till förvaltningen framställer kommunens revisorer följande: ”Önskemålet 
är att nämnden besvarar frågor med ”egna” ord och inte hänvisar till olika 
dokument/underlag där revisorer kan hitta svar. Nämnden har 
komplettera/förtydliga sina svar i samband med mötet.” 
 
Svar på revisorernas frågor har sammanställts utifrån dessa instruktioner. 
Svaret förutsätts i stor utsträckning kompletteras med muntlig framställan av 
nämndens presidium på mötet med kommunrevisionen 2020-11-05. 
 
Förslag till beslut 

 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att svara på 
kommunrevisionens frågor enligt upprättad svarsskrivelse. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på frågor från kommunrevisionen 

angående ansvarsprövning av samhällsbyggnadsnämnden 2020”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-10-21. 

 Svar på frågor inför möte med kommunrevisionen, 2020-10-21. 
 Frågor från kommunrevisionen inför möte med 

samhällsbyggnadsnämnden, 2020-10-08. 
 
Sändlista 
Kommunrevisionen 
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2019/264 

§ 139 Beslut om yttrande förfrågan om förvärv av del av Ramstorp 
9:1  - Carlsson och Söner 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ej 
sälja del av Ramstorp 9:1 till Carlsson & Söner HB enligt inkommen 
förfrågan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En förfrågan om att förvärva del av fastigheten Ramstorp 9:1 har inkommit till 
kommunen från Carlsson & Söner HB. 
 
Ärendet har tidigare behandlats av samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-25. 
Vid det tillfället beslutades att föreslå kommunstyrelsen att sälja marken. Dock 
gjordes ingen uppmätning och prissättning av markytan. 
 
Nu när ärendet är uppe igen för komplettering är läget till del förändrat. En 
dialog pågår med Carlsson & Söner HB om lämpliga ytor för att samordna 
verksamheter. Den verksamhet som bedrivs av sökanden är förhållandevis 
tung och innefattar mycket fordonsrörelser och en hel del flak, containrar och 
trailers som parkeras på ytan. Vidare har Carlsson & Söner en uppdelad 
verksamhet då del de även är lokaliserade i anslutning till utfarten mot 
Falköping med återvinningsverksamhet. Det finns en samsyn med sökanden 
att det lämpligaste är att avvakta med försäljning och fortsätta dialogen framåt. 
 
Nya beslut har tagits kring kommunal verksamhet vid ÅVC där en ambition 
finns att samordna personalstyrkor i kommunal regi. Återvinningsbranschen 
ökar mer och mer i betydelse och behöver av den orsaken också beredas ytor 
i anslutning till stadsmiljö. Nya direktiv från regeringen kommer troligen 
förändra upplägg inom förpackningsåtervinnig. 
 
Vidare har diskussioner inom näringslivsenheten resulterat i ett förslag på en 
strategi för stråk och handelsetableringar, vilket dock ej beslutats. Det är troligt 
att området där fastigheten ligger kommer behandlas i strategin. 
 
Givet det nya läget så bedöms det bästa alternativet att fortsätta som tidigare 
och arrendera ut ytan till Carlsson & Söner HB, och i samverkan hitta bästa 
långsiktiga lösningen för verksamheten. 
 
Nämnden föreslår därmed att säga nej till sökandens förfrågan om köp.  
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att ej sälja del av Ramstorp 9:1 till Carlsson 
& Söner HB enligt inkommen förfrågan. 
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Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 104/2020 ”Beslut 

om yttrande förfrågan om förvärv av del av Ramstorp 9:1  - Carlsson 
och Söner”, 2020-10-15. 

 Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-09-09. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 57/2019 ”Beslut om yttrande 

angående förvärv av del av Ramstorp 9:1”, 2019-04-25. 
 Kommunstyrelsen begäran om yttrande förfrågan om förvärv av del av 

Ramstorp 9:1 - Carlsson och Söner, 2019-03-01. 
 Intresseförfrågan köp av mark Ramstorp 9:1, 2019-02-08. 
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2020/240 

§ 140 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende september år 2020 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
helårsprognos samt att överlämna densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden 
avseende september år 2020. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 105/2020 ”Beslut 

om uppföljning av helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden 
avseende september år 2020”, 2020-10-15. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
samhällsbyggnadsnämnden avseende september år 2020”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-10-08. 

 Helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden avseende september år 
2020, 2020-10-07. 
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Kommunstyrelsen 
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2020/457 

§ 141 Beslut om uppföljning av intern kontrollplan för 
samhällsbyggnadsnämnden 2019/2020 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
o godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för 2019/2020, 
o godkänna uppföljningen av samhällsbyggnadsnämndens 

arbete med intern kontroll för 2019/2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en uppföljning av intern kontrollplan för 2019/2020. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att: 
o godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för 2019/2020, 
o godkänna uppföljningen av samhällsbyggnadsnämndens 

arbete med intern kontroll för 2019/2020. 
 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 106/2020 ”Beslut 

om uppföljning av intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 
2019/2020”, 2020-10-15. 

 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av intern kontrollplan för 
samhällsbyggnadsnämnden 2019/2020”, samhällsbyggnadschef 
Johan Elgh, 2020-10-08. 

 Intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden för 2020/2021, 
2020-10-08. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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2020/457 

§ 142 Beslut om antagande av intern kontrollplan för 
samhällsbyggnadsnämnden 2020/2021 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till 
intern kontrollplan för år 2020/2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en intern kontrollplan för år 2020/2021. 
Förvaltningen har i sitt framtagande genomfört riskanalyser vilka ligger till 
grund för den föreslagna planen för intern kontroll. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta 
upprättat förslag till intern kontrollplan för år 2020/2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 107/2020 ”Beslut 

om antagande av intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 
2020/2021”, 2020-10-15. 

 Tjänsteskrivelse ”Intern Kontrollplan 2020/2021”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-10-08. 

 Intern kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden 2020/2021,  
2020-10-08. 
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Kommunstyrelsen 
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2020/529 

§ 143 Beslut om godkännande av rapport om invasiva främmande 
växter 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad rapport 
om invasiva främmande växter. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en rapport om invasiva främmande växter i 
Tidaholms kommun, med inriktning på kommunalt ägd mark. Rapporten 
redogör för vilka växter som är klassade som invasiva främmande, kortare 
beskrivningar av dessa arter och hur de bekämpas, och en nulägesrapport för 
respektive art vad gäller upptäckta bestånd på kommunal mark. 
 
Rapporten har sammanställts parallellt med ett förslag på riktlinje inom 
området. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
godkänna upprättad rapport om invasiva främmande växter. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 108/2020 ”Beslut 

om godkännande av rapport om invasiva främmande växter”,  
2020-10-15. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om godkännande av rapport om invasiva 
främmande växter”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist,  
2020-10-06. 

 Rapport om invasiva främmande växter, 2020-08-21. 
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2020/529 

§ 144 Beslut om antagande av riktlinje för invasiva främmande 
växter 
 
Samhällsbyggnadsnämnds beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till 
riktlinjer för invasiva främmande växter i Tidaholms kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt ett förslag på en riktlinje för invasiva 
främmande växter i Tidaholms kommun. Riktlinjen presenterar bland annat 
kommunens ansvar inom området och förvaltningens förslag på målsättningar 
för kommunen kopplat till det kommunala ansvaret. 
 
Förslaget på riktlinje har sammanställts parallellt med en rapport 
innehållandes en beskrivning av nuläget för kommunen inom området. 
Nämnden avser att bedriva bekämpningsarbetet och det övriga administrativa 
arbetet, såsom information till allmänheten, med befintliga resurser.  
 
Då riktlinjen bedöms beröra endast nämndens ansvarsområden kan den 
beslutas att antas av nämnden, istället för kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 

- Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta 
upprättat förslag till riktlinjer för invasiva främmande växter i Tidaholms 
kommun. 

 
Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 109/2020 ”Beslut 

om antagande av riktlinje för invasiva främmande växter”, 2020-10-15. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av riktlinje för invasiva 

främmande växter”, nämndsekreterare Robin Mogren Holmqvist,  
2020-10-06. 

 Förslag på riktlinje för invasiva främmande växter, 2020-08-21. 
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