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2019/798

§ 123 Rapporter 2019-11-14

Sammanfattning av ärendet
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut,
inkomna under tiden 2019-10-10 – 2019-11-07.

SBN 2019/828 Kommunfullmäktige – Beslut om revidering av reglemente 
om intern kontroll

SBN 2019/676 Kommunfullmäktige – Beslut om delårsrapport för 
Tidaholms kommun avseende januari - augusti år 2019 

SBN 2019/887 Kommunfullmäktige – Beslut om strategisk plan och 
budget för åren 2020-2022

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 

inkomna rapporter till handlingarna.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till 

handlingarna.
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2019/815

§ 124 Anmälan av delegationsbeslut till 
samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-14

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som fattats sedan 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-10-17.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut fattade av miljö-, hälsoskydds- och 

livsmedelsinspektörer, 2019-11-06.
 Delegationsbeslut fattade av samhällsbyggnadschef, 2019-10-11.
 Delegationsbeslut fattade av bygglovshandläggare, 2019-10-14.
 Delegationsbeslut fattade av administratör färdtjänst, 2019-10-11.
 Delegationsbeslut fattade av trafikansvarig, 2019-10-11.
 Delegationsbeslut fattade av administratör parkeringstillstånd, 

2019-10-11.
 Delegationsbeslut fattade av administratör renhållning, 2019-10-11.
 Delegationsbeslut fattade av gatuingenjör, 2019-10-11.

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 

anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga anmälda 

delegationsbeslut till handlingarna.
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2019/836

§ 125 Beslut om verksamhetsplan år 2020

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden ska anta verksamhetsmål för år 2020.

Förvaltningen har tagit fram nya verksamhetsmål för 
samhällsbyggnadsnämnden år 2020 i form av en verksamhetsplan.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsmål 2020 Samhällsbyggnadsnämnd”, 

utredningssekreterare Pernilla Andersson, 2019-10-23.
 Verksamhetsplan 2020 Samhällsbyggnadsnämnd, 2019-11-06.

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta 

framtagen verksamhetsplan för år 2020.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta framtagen 

verksamhetsplan för år 2020.
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2019/760

§ 126 Beslut om intern kontrollplan år 2019/2020

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden ska anta intern kontrollplan för år 2019/2020.

Förvaltningen har i sitt framtagande genomfört riskanalyser vilka ligger till 
grund för den föreslagna planen för intern kontroll.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Intern kontroll år 2019/2020 

Samhällsbyggnadsnämnd”, utredningssekreterare Pernilla Andersson, 
2019-10-23.

 Intern kontrollplan År 2019/2020 Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-
11-06.

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att anta 

intern kontrollplan för år 2019/2020.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för år 

2019/2020.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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2019/0170-7

§ 127 Beslut om samverkansavtal för gemensam tillstånds- och 
tillsynshandläggning inom Tillståndsenheten i Samverkan (TIS)

Sammanfattning av ärendet

Tillståndsenheten i samverkan (TIS) har erbjudit Tidaholms kommun om ett 
förnyat ”samverkansavtal om gemensam tillstånds- och tillsynshandläggning 
inom Tillståndsenheten i Samverkan (TIS)”.

Värdkommun för avtalet är Lidköpings kommun. 

Avtalet kommer att gälla under förutsättning att samtliga taxor i bilagan 
”ansöknings- och tillsynsavgifter” antas i kommunfullmäktige i respektive 
kommun. 

Tidaholms kommun har sedan 2019-07-01 avtal avseende ansvar för tillstånd 
och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter. Det förnyade avtalet 
omfattar även alkohollagen (2010:1622) med avseende på försäljning av folköl 
i butik och lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 97/2019 ”Beslut 

om samverkansavtal för gemensam tillstånds- och 
tillsynshandläggning inom Tillståndsenheten i Samverkan (TIS)”, 
2019-10-31.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkansavtal om gemensam tillstånds- 
och tillsynshandläggning inom Tillståndsenheten i Samverkan (TIS)”, 
enhetschef Hållbar Utveckling Peter Lann, 2019-10-21.

 Avtalsförslag – Samverkansavtal, 2019-10-22.
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 48/2019 "Beslut om samverkan 

för tillstånds- och tillsynsverksamhet avseende tobaksförsäljning", 
2019-04-25.

 Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).
 Alkohollag (2010:1622).
 Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2018:2088).

Förslag till beslut
 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att: 

o Ingå samverkansavtal om gemensam tillstånds- och 
tillsynshandläggning inom tillståndsenheten i samverkan (TIS) 
med avseende på tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och 
liknande produkter, alkohollagen gällande försäljning av folköl i 
butik och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

o Ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att underteckna avtalet. 
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 Ambjörn Lennartsson (M) föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta 
att inte ingå samverkansavtal om gemensam tillstånds- och 
tillsynshandläggning inom tillståndsenheten i samverkan (TIS) med 
avseende på tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter, alkohollagen gällande försäljning av folköl i butik och lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:

JA:
Bifall till ordförandes förslag.

NEJ:
Bifall till Lennartssons förslag.

Omröstningen utfaller med:
JA: 6
NEJ: 5

Följande röstar JA:
Tony Pettersson (S), Helena Qvick (S), Kent Persson (S), Monica Staadig (S), 
Kenneth Svedlund (S), Per Viklund (V)

Följande röstar NEJ:
Ambjörn Lennartsson (M), Ingemar Johansson (L), Roger Lundvold (KD), 
Gunilla Dverstorp (M), Lennart Nilsson (SD)

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

o Ingå samverkansavtal om gemensam tillstånds- och 
tillsynshandläggning inom tillståndsenheten i samverkan (TIS) 
med avseende på tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och 
liknande produkter, alkohollagen gällande försäljning av folköl i 
butik och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

o Ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att underteckna avtalet.

Reservation
Ambjörn Lennartsson (M), Ingemar Johansson (L), Roger Lundvold (KD), 
Gunilla Dverstorp (M), Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering: ”Vi reserverar oss mot beslutet att ingå avtalet med TIS 
då vi anser att avtalet är otydligt och vi vill ha konsekvensanalys i ärendet.”
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2014/0510-10

§ 128 Beslut om taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, 
lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om 
försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att teckna ett samverkansavtal om 
gemensam tillstånds- och tillsynshandläggning inom tillståndsenheten i 
samverkan (TIS) med avseende på tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och 
liknande produkter, alkohollagen gällande försäljning av folköl i butik och lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel.

Med anledning av samverkansavtalet behöver taxan revideras för försäljning 
av folköl i butik och lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

Revideringen innebär att de som försäljer folköl i butik och receptfria 
läkemedel får betala 1500 kr i årlig avgift jämfört med en timavgift på 1073 kr 
med nuvarande taxa. 

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 98/2019 ”Beslut 

om taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl i butik 
enligt alkohollagen”, 2019-10-31.

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om taxa enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om 
försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen”, enhetschef Hållbar 
Utveckling Peter Lann, 2019-10-21.

 Författningssamling – ”Taxa enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om 
försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen”, 2019-10-23.

Förslag till beslut
 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta reviderad ”Taxa enligt lag om 
tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel och lag om försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen”.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

anta reviderad ”Taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om försäljning av 
folköl i butik enligt alkohollagen.
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Reservation
Ambjörn Lennartsson (M), Ingemar Johansson (L), Roger Lundvold (KD), 
Gunilla Dverstorp (M), Lennart Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering: ”Reservation mot beslutet då det följer ett avtal som vi har 
sagt nej till. Tex. §7 ”Debiteras 1 gång per år i förskott och försäljningsställe”. 
Vi anser att det inte föreligger underbyggande anledningar till att öka 
intervallet på tillsyn av läkemedel och tobak från vart tredje år till årligen. Vi 
ogillar att Lidköpings kommun ger ett avtalsförslag som tvingar kommunen att 
även outsourca tillsyn av folköl och läkemedel i ett avtal som är en förlängning 
på tillsynsavtal beträffande tobak.”
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2019/230

§ 129 Beslut om tilldelning av markanvisning för kv. Tallriset

Sammanfattning av ärendet
Under maj-juni 2019 genomfördes ”Markanvisning steg 1” för 
bostadsbebyggelse på Södra Rosenberg. Markanvisningen gäller kvarteren 
Haspeln, Spöt, Agnet, Spinnaren samt Tallriset. 

Två byggaktörer har valts ut som intressanta för en fortsatt utveckling av 
bostadsbebyggelsen på nämnda kvarter. Detta sker genom tilldelning av 
markanvisning, vilket beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 99/2019 ”Beslut 

om tilldelning av markanvisning för kv. Tallriset”, 2019-10-31.
 Tjänsteskrivelse ”Tilldelning av markanvisning för kv. Tallriset”, 

planarkitekt Marie Bengtzon, 2019-09-26.
 Sektion och renderingar - A-40 A3_190927.pdf, 2019-10-04.
 Planritning - A-40 A3_190927.pdf, 2019-10-04.
 Fasader - A-40 A3_190927.pdf, 2019-10-04. 
 Inbjudan till markanvisning – Södra Rosenberg, steg 1, 2019-05-17.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att tilldela 

Pelles Bygg AB markanvisning för kv. Tallriset. 

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tilldela Pelles Bygg AB 

markanvisning för kv. Tallriset. 

Protokollsanteckning
Roger Lundvold (KD) lämnar följande protokollsanteckning: ”Innan avtal om 
markanvisning skrivs ska solvent kreditupplysning genomföras.”

Sändlista
Pelles Bygg AB
Grimstorps Byggkomponenter AB
Älvsbyhus AB
Kommunstyrelsen
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2019/230

§ 130 Beslut om tilldelning av markanvisning för kv. Haspeln, Spöt, 
Agnet och Spinnaren

Sammanfattning av ärendet
Under maj-juni 2019 genomfördes ”Markanvisning steg 1” för 
bostadsbebyggelse på Södra Rosenberg. Markanvisningen gäller kvarteren 
Haspeln, Spöt, Agnet, Spinnaren samt Tallriset. 

Två byggaktörer har valts ut som intressanta för en fortsatt utveckling av 
bostadsbebyggelsen på nämnda kvarter. Detta sker genom tilldelning av 
markanvisning, vilket beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 100/2019 ”Beslut 

om tilldelning av markanvisning för kv. Haspeln, Spöt, Agnet och 
Spinnaren”, 2019-10-31.

 Tjänsteskrivelse ”Tilldelning av markanvisning för kv. Haspeln, Spöt, 
Agnet och Spinnaren”, planarkitekt Marie Bengtzon, 2019-09-26.

 PLAN & SEKTION, Greta, Eva, Selma, Lasse.pdf, 2019-10-23.
 Bild: Astrid parhus.jpg, 2019-10-23.
 Bild: Greta parhus bak.jpg, 2019-10-23.
 Bild: Lasse enkel.jpg, 2019-10-23.
 Älvsbyhus – Siggestorp plankoncept 191015.pdf, 2019-10-17.
 Inbjudan till markanvisning – Södra Rosenberg, steg 1, 2019-05-17.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att tilldela 

Älvsbyhus AB markanvisning för kv. Haspeln, Spöt, Agnet och 
Spinnaren. 

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tilldela Älvsbyhus AB 

markanvisning för kv. Haspeln, Spöt, Agnet och Spinnaren. 

Protokollsanteckning
Roger Lundvold (KD) lämnar följande protokollsanteckning: ”Innan avtal om 
markanvisning skrivs ska solvent kreditupplysning genomföras.”

Sändlista
Pelles Bygg AB
Grimstorps Byggkomponenter AB
Älvsbyhus AB
Kommunstyrelsen
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2019/562

§ 131 Beslut om medborgarförslag om farthinder, Norra 
Kungsvägen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har till samhällsbyggnadsnämnden överlämnat ett 
medborgarförslag om farthinder på norra Kungsvägen för beredning och 
beslut.

Medborgarförslaget grundar sig i att medborgaren anser att på Norra 
Kungsvägen färdas fordonsförare över hastighetsbegränsningen (50km/h). 

Trafikmätningar är genomförda i området Norra Kungsvägen och efter analys 
har man märkt att hastighetsöverträdelsen inte är anmärkningsvärt hög. 
Skyltarna som finns placerade skall ses över så att det inte finns buskar, träd 
eller andra hinder som skymmer sikten. Ett permanent farthinder anses inte 
vara lämpligt i detta område då behovet inte anses vara så stort utifrån 
trafikmätningen. 

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 104/2019 ”Beslut 

om medborgarförslag om farthinder, Norra Kungsvägen”, 2019-10-31.
 Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag farthinder Norra Kungsvägen”, 

enhetschef Serviceenheten Marcus Boström, 2019-10-08.
 Tidaholm Norra Kungsvägen 58 Hastighet tid20190701SRA, 

2019-10-01.
 Kommunfullmäktiges beslut § 62/2019 ”Handlingar att anmäla”, 

2019-05-27.
 Medborgarförslag om farthinder på Norra Kungsvägen, ärendenummer 

#130, 2019-04-26.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att avslå 

medborgarförslaget.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sändlista

Kommunfullmäktige
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2019/849

§ 132 Beslut om sammanträdesdagar för 
samhällsbyggnadsnämnden och dess arbetsutskott år 2020

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden ska fastställa ordinarie sammanträdesdagar för 
nämnden och dess arbetsutskott för år 2020.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 101/2019 ”Beslut 

om sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden och dess 
arbetsutskott år 2020”, 2019-10-31.

 Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden 
och dess arbetsutskott år 2020”, nämndsekreterare Robin Mogren 
Holmqvist, 2019-10-22.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 

fastställa nämndens ordinarie sammanträdesdagar för år 2020 enligt 
följande:
30 januari 27 februari 26 mars 23 april
20 maj 18 juni 3 september 1 oktober
29 oktober 26 november

 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 
fastställa nämndens arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för 
år 2020 enligt följande:
16 januari 18 februari 12 mars 8 april
7 maj 4 juni 20 augusti 17 september
15 oktober 12 november 10 december

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa nämndens ordinarie 

sammanträdesdagar för år 2020 enligt följande:
30 januari 27 februari 26 mars 23 april
20 maj 18 juni 3 september 1 oktober
29 oktober 26 november

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa nämndens 
arbetsutskotts ordinarie sammanträdesdagar för år 2020 enligt 
följande:
16 januari 18 februari 12 mars 8 april
7 maj 4 juni 20 augusti 17 september
15 oktober 12 november 10 december

Sändlista
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019-11-14
Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/856

§ 133 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
samhällsbyggnadsnämnden september år 2019

Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport för september 2019, avseende uppföljning av 
samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos 2019, har upprättats.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut § 103/2019 ”Beslut 

om uppföljning av helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden år 
2019”, 2019-10-31.

 Tjänsteskrivelse ”Helårprognos – september 2019”, 
samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2019-10-24.

 Helårsprognos – september 2019 Samhällsbyggnadsnämnden, 
2019-10-24.

Förslag till beslut
 Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 

godkänna upprättad månadsrapport för september 2019, samt 
översända densamma till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

månadsrapport för september 2019, samt översända densamma till 
kommunstyrelsen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/856

§ 134 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
samhällsbyggnadsnämnden oktober år 2019

Sammanfattning av ärendet
Månadsrapport för oktober 2019, avseende uppföljning av 
samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos 2019, har upprättats.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport – oktober 2019”, 

samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2019-11-07.
 Månadsrapport – oktober 2019 Samhällsbyggnadsnämnden, 

reviderad, 2019-11-12.

Förslag till beslut
 Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att 

godkänna upprättad månadsrapport för oktober 2019, samt översända 
densamma till kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

månadsrapport för oktober 2019, samt översända densamma till 
kommunstyrelsen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019/12

§ 135 Information från förvaltningen

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Johan Elgh informerar om följande:

o Förarbete för Budget 2020
o Planerad verksamhetsdag
o Information om pågående ärenden

Beslutsunderlag
-

Förslag till beslut
 Ordförande föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att lägga 

informationen till handlingarna.

Samhällsbyggnadsnämnds beslut
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till 

handlingarna.
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