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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-02-22  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, måndagen den 22 februari 2021 kl 14:00-17:00 

Beslutande Bengt Ferm (S), Ordförande 
Per-Olof Qvick (M), 1:e vice ordförande 
Andreas Dahlborg (L) 
Thomas Carlsson (S) 
Johan Henningsson (C), ersätter Peter Eclund (KD) § 13-21 
Stefan Eriksson (SD) 
Ingemar Löf (C) 
 

Ej tjänstgörande ledamöter Åse Nicklasson, (SD) § 19-21 

Övriga deltagande Gunnar Carlsson, samhällsbyggnadschef 
Johanna Hannerfors, förvaltningssekreterare 
Samuel Willner, projektledare § 16 
Yllka Myha, ekonom § 17 
Ylva Holm Jerenius, ekonom § 17 
Mikael Jonsson, VA-chef § 18-19 
Jacob Ingelsson, projekteringsingenjör § 19 
Leif Ahnland, stadsarkitekt § 19 
Katarina Kjellberg, plan- och byggchef § 19-21 
Martin Hansson, projekteringsingenjör § 22-23 

 
Utses att justera Thomas Carlsson   

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadskontoret, 2021-02-23 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 13-25 

 Johanna Hannerfors  

Ordförande   

 Bengt Ferm  

Justerare   

 Thomas Carlsson  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Beslutande organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-02-22 

Anslagsdatum 2021-02-24 Anslag tas ner 2021-03-18 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret 

Underskrift  

 Johanna Hannerfors 
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 Dnr 2021-000001  

SHBN § 13 Närvarokontroll och upprop 

Beslut 

På dagens sammanträde genomförs närvarokontroll och upprop. Se närvarolista över 

beslutande ledamöter på protokollets första sida.                 

      

 ___________________ 
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 Dnr 2021-000002  

SHBN § 14 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Thomas Carlsson (S) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll.                 

      

 ___________________ 
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 Dnr 2021-000009  

SHBN § 15 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.                

      

 ___________________ 
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 Dnr 2021-000021  

SHBN § 16 Projektbeställning: Nybyggnation av F-6 

skola i Ransberg 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

- godkänna projektbeställningen för nybyggnation av F-6 skola i Ransberg under 

förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut om att justera projektet 

investeringsbudget i enlighet med denna samt 

- föreslå Kommunfullmäktige besluta att justera investeringsbudgeten för Ransbergs 

skola så att denna utökas med 20,5 mkr till totalt 78,5 mkr för perioden 2021-2023. 

Förändringen inarbetas i budget 2022 med plan för 2023-2024.   

Ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att Ransbergs skola ska rivas och ersättas med en 

nybyggd F-6 skola för ca 175 elever. Nybyggnation är även ett skolutvecklingsprojekt där 

alla parter ska förhålla sig till det beslutade funktionsprogrammet. 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att driva projektet och för ändamålet 

anslogs 58 mkr fördelat på tre år med 5 mkr 2021, 35 mkr 2022 och 18 mkr 2023. 

Kalkylen hade i detta läge en osäkerhet på +-25% och i anslagen ingick inte kostnader för 

projektledning, arkitekter och inventarier. 

En förstudiebeställning godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i juni 2020 som syftade 

till att ta fram underlag för en projektbeställning där bland annat omfattning, budget och 

tidplan preciseras.  

Förstudiearbetet visar på att det krävs mer lokalyta än vad som finns med i tidigare 

volymstudier för att klara tekniska-, arbetsmiljömässiga- och verksamhetsmässiga krav för 

en nybyggnation. Ihop med tillkommande kostnader för projektledning, arkitekter och 

inventarier samt en omvandling av osäkerhetsfaktorn på +-25% till en riskpeng på 10% 

summerar den totala investeringssumman ihop till 78,5 mkr. 

Projektbeställningen innehåller även en förskjutning av inflyttningen till VT 2024 för att 

skapa mer tid till programskedet, vilket är det tidiga skedet av projekteringen.  
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Projektledare Samuel Willner informerar även nämnden om att det inkommit en ny 

ansökan från Raoul Wallenberg om att öppna en F-9 skola i Tibro     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-02-16 

Bilaga 1 – Projektbeställning: Nybyggnation F-6 skola i Ransberg 

Bilaga 2 – Antagna funktionsprogram för Ransberg  

Beslut delges 

Kommunfullmäktige  

___________________ 
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 Dnr 2021-000019  

SHBN § 17 Bokslut 2020 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av måluppfyllelse, 

verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat samt föreslå Kommunfullmäktige besluta 

om följande justeringar av investeringsbudget 2021: 

- Att projekt avseende GC-väg Ransbergs skola justeras så att budget 2021 uppgår 

till 200 000 kr för projektering och att projektet i övrigt inarbetas i budet 2022-2024. 

- Att projekt avseende renovering av bro vid Brokvarn utgår. 

- Att projekt avseende avlopp Anderstorp utgår ur 2021 års budget och inarbetas i 

budget 2022-2024. 

- Att 330 000 kr för projekt 3470 avseende Gestaltningsprogrammet överförs till 

2021 års investeringsbudget.       

Ärendet 

Måluppfyllelse 

Redovisning av de nämndsprioriterade målen för 2020 redovisas i bilaga 1.  

Ekonomiskt resultat 

 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet redovisar totalt ett överskott om 5,3 mnkr.  

Fastighetsavdelningen redovisar ett överskott på 3,5 mnkr. Överskottet beror framförallt 

på lägre energikostnader för el och värme till följd av en mild vinter och höst (1,3 mnkr). 

Avdelningen har även haft lägre personalkostnader (1,5 mnkr) jämfört med tidigare år 

vilket bland annat beror på en vakant tjänst samt erhållen ersättning för sjuklönekostnader 

i samband med pandemin. Övriga lokalomkostnader har gett ett överskott på 0,5 mnkr. 

Gata och parkavdelningen redovisar ett överskott om 0,3 mnkr. Avvikelsen beror dels på 

den milda vintern (0,8 mnkr) och avverkningen av skog som genererat högre intäkter än 
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budgeterat (0,2 mnkr). Överskottet blir lägre på grund av de höga kostnaderna avseende 

parkskötsel (-0,8 mnkr). 

Förvaltningens administration gör ett överskott på 0,4 mnkr och det beror främst på lägre 

konsult och licenskostnader än budgeterat.  

Måltidsavdelningen redovisar ett överskott på 0,3 mnkr som främst beror på lägre 

livsmedelskostnader än budgeterat.  

Kostnaderna för kapitaltjänst har ökat med cirka 5,5 mnkr från 2019 till 2020 och är främst 

hänförbart till aktiveringen av Baggeboskolan i augusti. Ett flertal investeringsprojekt i 

budget 2020 har försenats vilket har genererat ett överskott om 0,8 mnkr. 

 

Affärsdrivande verksamhet

Bokslut 

2019

Bokslut 

2020

Vatten och avlopp 2 411 1 828

Fjärrvärme 12 644 13 744

Renhållningsverk 2 126 2 324

17 181 17 896   

Skuld till kollektivet.  

Årets ekonomiska resultat VA 

VA-verksamheten redovisar ett underskott på 0,6 mnkr och beror på ökade kostnader för 

att uppgradera vårt övervakningssystem samt uppdatera våra pumpstationer med nyare 

styrning. 

Årets ekonomiska resultat fjärrvärme 

Årets resultat för fjärrvärmeverksamheten är ett överskott på 1,1 mnkr. Överskottet beror 

på låga underhållskostnader samt lågt inköpspris på värme från Nevel AB. 

Årets ekonomiska resultat för renhållning 

Resultatet för renhållningsverksamheten är ett överskott på 0,2 mnkr. Kommunen får 

årligen en summa per invånare från AÖS som ersättning för att återställa gamla deponier- 

Ersättningen ska också täcka kostnader för provtagning från nedlagda deponier.  
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Investeringar som flyttas/utgår från budget 2021 till budget 2022 

Följande investeringar flyttas alternativt utgår från budget 2021 till budget 2022 eftersom 

projekten inte är prioriterade för 2021:  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Olof Qvick (M) yrkar på att även pengarna för Gestaltningsprogrammet, projekt 3470, 

bör överföras från 2020 till 2021 års investeringsbudget eftersom de planerade åtgärderna 

kring stadsparksdammen ännu inte är genomförda. Bengt Ferm (S) bifaller Per-Olof 

Qvicks förslag.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-02-16 

Bilaga 1 – Nämndsprioriterade mål SHBN 2020 

Bilaga 2 – Samhällsbyggnadsnämndens bidrag till KFs mål 2020 

Bilaga 3 – Verksamhetsberättelse SHB 2020 

Bilaga 4 – Verksamhetsberättelse VA 2020  

Beslut delges 

Kommunfullmäktige 

Ekonomienheten   

___________________ 
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 Dnr 2021-000025  

SHBN § 18 Investering Projekt Östra Tibro 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att 300 000 

kr för projekt 3342 Avloppsledningar Östra Tibro ur 2020 års investeringsbudget överförs 

till 2021 års investeringsbudget.      

Ärendet 

Avloppsledningsprojekt Östra Tibro planerades vara slutfört år 2020, men kommer att 

fortsätta under början av 2021 vilket har medfört att projektet inte följt med till 2021 års 

investeringsbudget. Därför behöver 300 000 kr överföras från 2020 års investeringsbudget 

till 2021 års investeringsbudget.     

Det arbete som kvarstår är montering av styrskåp och strömmatning från närbelägen 

transformator. Styrskåp samt montering och idrifttagning är beräknat till ca 170 000 

kronor, därtill kommer nedläggning av matarkabel samt anslutningsavgift till Vattenfall, 

beräknad kostnad ca. 60 000 kronor.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-02-16  

Beslut delges 

Kommunfullmäktige  

___________________ 
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 Dnr 2021-000004  

SHBN § 19 Projektuppföljning/Information 2021 

Beslut 

Informationen noteras.       

Ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden informeras om ärenden enligt följande förteckning: 

 VA-chef Mikael Jonsson informerar om: 

- Vattenledning Karlshaga - Rankås 

- Pågående projektering Hönsa vattenverk 

- Avloppsledning Kyrkefalla kyrka - Ruder 

- Privat projekt Kårtorp - Spännefalla 

- Vatten- och avlopp Grönhult 

- Ombyggnationen av reningsverket, anbudstiden har gått ut och anbuden kommer 

att presenteras den 23/2.  

- Justering av VA-taxan inför 2022 

- Nytt avtal med Nevel AB ang. fjärrvärme, möte är inplanerat mellan 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Nevel AB.  

 

Projekteringsingenjör Jacob Ingelsson informerar om: 

- Grönyteskötsel Tibro kommun, rapport av utfallet 2020 och planeringen inför 2021. 

 

Stadsarkitekt Leif Ahnland informerar om: 

- Galleri T och förslag på svar på inkommen skrivelse ang. förfrågan om köp av 

godsmagasinet.  
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Samhällsbyggnadschef Gunnar Carlsson informerar om: 

- Feriepraktik 2021 Tibro kommun, varje nämnd har uppmanats att bidra till 

finansieringen av feriepraktiken 2021. Nämnden ställer sig positiv till förvaltningens 

förslag att Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med Byggnads- och 

trafiknämnden bidrar med ca. 200 000 kr. 

- Ändring av ekonomirapporter, nämnden har tidigare fått en kort ekonomirapport 

vid varje sammanträde. Detta kommer att förändras och istället kommer det att bli 

två st. så kallade ”light-prognoser” mellan tertialuppföljningarna.  

- Rekryteringar Gata/park, en enhetschef och en avdelningschef för Gata- 

parkavdelningen ska rekryteras.  

 

Plan- och byggchef Katarina Kjellberg informerar om: 

- Tomtsläpp Ransbergs Prästbol, för närvarande är det 69 st. i intressekön. Katarina 

går igenom upplägg för tomtsläppet och hur intressenterna bokar in sig på en tomt. 

Nämnden är överens om att ett datum för när intressenterna/köparna får tillträde 

till sin tomt bör bestämmas så snart som möjligt samt att 

samhällsbyggnadsförvaltningen samordnar arbetet med detta.     

      

___________________ 
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 Dnr 2020-000125  

SHBN § 20 Fastställande av prislista för tomtmark 

Prästbolet 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

- Tomterna säljs till ett kvadratmeterpris enligt prislista för mark inom detaljplanerat 

område samt 

- Fastställa att de sex tomterna som ligger närmast sjön Örlen ska tillhöra kategori 

4, att tomten längst bort från sjön ska tillhöra kategori 2 och att övriga tomter ska 

tillhöra kategori 3     

Ärendet 

Under 2021 kan tomter på Prästbolet vid sjön Örlen börja säljas. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fått i uppdrag att lämna förslag på uppdaterad 

exploateringskalkyl och prislista för tomtmark på Prästbolet vilket redovisades för 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-24.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade då att godkänna redovisningen samt 

rekommendera Samhällsbyggnadsnämnden att överväga att de sex tomter som ligger 

närmast sjön Örlen ska tillhöra kategori 4 och övriga tomter kategori 3. 

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag men att den tomt som ligger längst bort från sjön tillhör kategori 2 

eftersom den tomten dels har en annan utformning än övriga tomter, dels har en lite mer 

begränsad byggrätt. Tomten skulle bli omotiverat dyr i förhållande till de närmsta 

granntomterna om den precis som övriga skulle tillhöra kategori 3.  

Prislista för tomterna har föreslagits och fastställts i ett annat ärende som löpt parallellt 

med detta (Dnr SHBN 2020-000124). I den nya prislistan kan olika kategorier av 

bostadstomter väljas beroende på förväntad attraktivitet:  

Bostadstomt  Kategori 2: 300 kr/m2 (inklusive lantmäteriförrättning, nybyggnadskarta och 

utsättning) 

Kategori 3: 350 kr/m2 (inklusive lantmäteriförrättning, nybyggnadskarta och 

utsättning 

Kategori 4: 400 kr/m2 (inklusive lantmäteriförrättning, nybyggnadskarta och 

utsättning) 
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Förvaltningen föreslår att tomterna säljs till ett kvadratmeterpris och inte ett enhetspris 

som tidigare har varit praxis för tomter inom Tibro kommun. Köparen får då betala ett pris 

som är relaterat till storleken på tomten, som skiljer mellan 1 002 m2 och 1 316 m2 i 

Ransbergs Prästbol.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-02-16 

Bilaga 1 – Prislista för mark inom detaljplanerat område 

Bilaga 2 – Tomtpriser för tomter Ransbergs Prästbol  

Bilaga 3 – Tjänsteskrivelse KSau 2020-11-19 

Bilaga 4 – Beslut KSau 2020-11-24 § 210  

Beslut delges 

Samhällsbyggnadschef 

Plan- och byggchef   

___________________ 
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 Dnr 2021-000028  

SHBN § 21 Plangranskning: Detaljplan för Ransbergs 

Prästbol 2:26 med flera, Tibro kommun 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot föreslagen detaljplan för Ransbergs 

Prästbol 2:26 med flera, Tibro kommun.       

Ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått detaljplan för Ransbergs Prästbol 2:26 med flera, 

Tibro kommun på remiss för plangranskning.  

 Planområdet Ransbergs Prästbol 2:26 med flera är beläget i Ransberg. 

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för nybyggnad av en enparallellig F-6 skola 

med viss reservkapacitet i Ransberg. Befintlig skola rivs och den nya byggs på samma 

plats. Planen ska också medge andra funktioner som till exempel en liten butik som kan 

ligga integrerad i skolbyggnaden eller som en separat byggnad.  

Planen har varit ute på samråd under hösten 2020. Under samrådsskedet har framkommit 

önskemål om att köpa in mark i den södra delen, med anledning av att skolan utnyttjar 

marken idag till sin utevistelse. Under samrådsskedet framkom även önskemål om en 

plats för återvinning. Alla synpunkter och bemötanden finns samlade i en 

samrådsredogörelse.       

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Plangranskning Ransbergs Prästbol 2:26 

Bilaga 2 – Plan- och genomförande beskrivning Ransbergs Prästbol 2:26 

Bilaga 3 – Plankarta Ransbergs Prästbol 2:26 

Bilaga 4 – Samrådsredogörelse Ransbergs Prästbol   

Beslut delges 

Byggnads- och trafiknämnden    

___________________ 
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 Dnr 2020-000210  

SHBN § 22 Information: Policy för kommunal 

gatubelysning på annans väg utanför 

tätbebyggt område, Tibro kommun 

Beslut 

Informationen noteras och tas upp på Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 

sammanträde den 29 mars 2021.   

Ärendet 

Det har upptäckts att det finns kommunala gatubelysningsanläggningar längs enskilda 

vägar fastän kommunen inte har något kommunalt intresse längs dessa sträckor.  

Det finns i nuläget ingen policy för vart Tibro kommun avser att de kan äga och sköta drift 

och underhåll av anläggningar då kommunen ej är väghållare.  

En policy har upprättats och behöver antas av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därmed följande policy:  

För vägar där huvudmannen inte tar på sig ansvaret för vägbelysningen kan kommunen 

äga och sköta drift och underhåll av anläggningen om någon av följande omständigheter 

bedöms föreligga i tillräcklig utsträckning: 

- Gång- och cykelstråk till och från skolan som regelbundet används av ett flertal 

barn. 

- Gång- och cykelstråk utefter allmän eller enskild väg som regelbundet används av 

ett flertal människor utöver de boende längs vägen. 

- Särskilda kommunala anläggningar utmed vägen. 

Efter beslut om nedtagning/släckning av befintlig belysningsanläggning ska väghållaren 

eller en belysningsförening erbjudas att överta driften av anläggningen efter att en 

säkerhetsbedömning gjorts. 

Policyn föreslås gälla från och med 2021-03-01. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-02-22  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Samhällsbyggnadsnämnden är överens om att ärendet behöver utredas ytterligare och att 

ärendet tas upp igen på Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 

29 mars 2021. Nämnden går också igenom vilka belysningsanläggningar som kan bli kvar 

i kommunens ägo och vilka som eventuellt kan överlåtas.   

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Policy för Policy för kommunal gatubelysning på annans väg utanför Tibros 

tätorter 

Bilaga 2 – Karta över belysningsanläggningar 

Beslut delges 

Samhällsbyggnadschef 

Projekteringsingenjör  

___________________ 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-02-22  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000020  

SHBN § 23 Information: Lokal ordningsföreskrift 

gällande fyrverkerier Tibro kommun 

Beslut 

Informationen noteras och tas upp på Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 

sammanträde den 29 mars 2021.        

Ärendet 

Efter att Tibro kommuns kommunpolis efterfrågat kommunens lokala ordningsföreskrifter 

för fyrverkerier har samhällsbyggnadsförvaltningen upptäckt att Tibro kommun aldrig har 

tagit något beslut om lokala ordningsföreskrifter gällande just fyrverkeri.  

Projekteringsingenjör Martin Hansson redogör för hur andra kommuner, Hjo och 

Tidaholm, har agerat i frågan. Tidaholm kommun har beslutat att tillstånd alltid krävs vid 

skjutning av fyrverkerier, medan Hjo kommun har beslutat om att det är tillåtet att skjuta 

fyrverkerier vid särskilda tillfällen t.ex. påskafton och nyårsafton. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Samhällsbyggnadsnämnden är överens om att det lutar åt att anta en föreskrift liknande 

Tidaholm, men att ärendet bör utredas ytterligare och att ärendet tas upp på 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 29 mars 2021.           

      

___________________ 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-02-22  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000022  

SHBN § 24 Val av ersättare i 

Samhällsbyggnadsnämndens 

arbetsutskott 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Ingemar Löf (C) utses som ny ersättare för 

Kenneth Grad (C) i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.    

Ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden behöver utse en ny ersättare efter Kenneth Grad (C) som 

har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Samhällsbyggnadsnämndens 

arbetsutskott.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-02-16  

Beslut delges 

Kommunstyrelsen  

___________________ 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-02-22  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000008  

SHBN § 25 Övriga frågor 2021 

Beslut 

Övriga frågor noteras och lämnas till förvaltningen för åtgärd eller besvarande.       

Ärendet 

Per-Olof Qvick (M) tar upp följande:  

- Har skyltarna till stadsparksdammen satts upp än och vad har hänt med 

flaggstången?  

Samhällsbyggnadschef Gunnar Carlsson svarar att skyltarna är uppe och när det 

gäller flaggstången var den i så pass dåligt skick att det inte gick att sätta upp den 

igen och att en ny flaggstång behöver köpas in.       

 ___________________ 

 


