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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-04-12  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, måndagen den 12 april 2021 kl 14:00-16:10 

Beslutande Bengt Ferm (S), Ordförande 
Per-Olof Qvick (M), 1:e vice ordförande 
Thomas Carlsson (S) 
Orvar Andersson (KD), ersätter Peter Eclund (KD) 
Åse Nicklasson, ersätter Stefan Eriksson (SD) § 26-29, § 37 

Övriga deltagande Gunnar Carlsson, samhällsbyggnadschef 
Johanna Hannerfors, förvaltningssekreterare 
Ylva Holm Jerenius, ekonom § 29-30 
Samuel Willner, projektledare § 29 
Mikael Jonsson, VA-chef § 29 
Andreas Ernestam, fastighetschef § 33 
Jacob Ingelsson, projekteringsingenjör § 34 
Martin Hansson, projekteringsingenjör § 35 
 
 

 
Utses att justera Per-Olof Qvick   

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadskontoret, 2021-04-13 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 26-37 

 Johanna Hannerfors  

Ordförande   

 Bengt Ferm  

Justerare   

 Per-Olof Qvick  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2021-04-12 

Anslagsdatum 2021-04-13 Anslag tas ner 2021-05-05 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret 

Underskrift  

 Johanna Hannerfors 
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 Dnr 2021-000001  

SHBN § 26 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 § 27 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Per-Olof Qvick (M) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll.                      

      

 ___________________ 
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 Dnr 2021-000009  

SHBN § 28 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.      

      

 ___________________ 
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 Dnr 2021-000004  

SHBN § 29 Projektuppföljning/Information 2021 

Beslut 

Informationen noteras.      

Ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden informeras om ärenden enligt följande förteckning: 

Samhällsbyggnadschef Gunnar Carlsson informerar om: 

- Presentation av ny enhetschef Gata/park och rekrytering av avdelningschef 

Gata/park.  

- Tidsplanering Prästbolet 

- Vaccinationslokal till Närhälsan 

 

Samhällsbyggnadschef Gunnar Carlsson och ekonom Ylva Holm Jerenius informerar om: 

- Ekonomi, lightprognos 

 

Projektledare Samuel Willner informerar om: 

- Nybyggnation av Ransbergs skola 

 

VA-chef Mikael Jonsson informerar om: 

- Vattenledning Bråbacka-Kylvanäs, projektet är färdigställt och nya kunder kopplas 

in 

- Vattenledning Karshaga-Rankås, planerad start i april 2021 

- Vatten- och avloppsledning Hönsa, planerad start hösten 2021 och görs med 

entreprenör via ramavtal  

- Avloppsledning Dungen-Ruder, görs i egen regi 

 

 

 



 Sida 7 (22) 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-04-12  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

- Avloppsledning Anderstorp, ev. samfällighetsprojekt 

- Ombyggnation av reningsverket, upphandling för projektering är klar, första 

byggmötet är den 14 april 2021.  

- Projekt Grönhult samt Kårtorp, ärende till nästa nämnd med investeringsäskande 

som ska till Kommunfullmäktige.     

      

___________________ 
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 Dnr 2021-000040  

SHBN § 30 Budget 2022 för 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag gällande 2022 års budget.        

Ärendet 

Kommunstyrelsen fastställer i februari uppdrag till nämnderna avseende budget 2022. 

Dessa redovisas under april och behandlas sedan på budgetberedningens möten i april-

maj innan beslut avseende skattesats, investeringsbudget och nämndernas 

driftbudgetramar fattas av kommunfullmäktige i juni.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-09 att ge nämnderna i uppdrag att redovisa en 

ramminskning med 1 % i 2022 års driftbudget samt att redovisa en minskning med 3 % 

fram till och med 2024 års driftbudget.  

Samhällsbyggnadsnämnden fick även i uppdrag att redovisa en investeringsbudget om 15 

miljoner kronor per år 2022-2024 för den skattefinansierade verksamheten exklusive 

exploateringsprojekt, Ransbergs skola och de investeringar som utreds i 2021 års 

lokalutredning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med Kommunstyrelsens uppdrag tagit fram 

ett förslag gällande 2022 års budget.  
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Budget 2022 - anpassning till 1% lägre 
driftbudgetram 2022 resp 3% 2024    

Förslag 2022 2023 2024  

Energieffektivisering Baggeboskolan 
          

140  
          

140  
          

140   

Energieffektivisering Ishallen* 
          

150  
          

300  
          

300   

Minskade städkostnader   
            

70  
            

70   

Minskad grönyteskötsel förskolor och skolor   
            

70  
            

70   

Minskade driftkostnader Ransbergs skola   
          

170  
          

170   

Försäljning - Minskade kostnader Smuleberg   
          

140  
          

140   

Försäljning av Humlan och Ransbrostugan   
          

200  
          

200   

Summa fastighetsavdelning 
          

290  
       1 

090  
       1 

090   

Stängning av Karlavagnen, helger o storhelger   
          

320  
          

320   

Ta bort 50 % ledningskostnader 
          

400   400   400   

Summa Måltidsavdelning 
          

400  
          

720  
          

720   

Konsulttjänster   
            

40  
            

40   

Trafiksäkerhetsmaterial (23201) 
            

20  
            

20  
            

20   

LED belysning 
          

120  
          

120  
          

120   

Huvudgator 
            

10  
            

60  
            

60   

Parker   
            

40  
            

40   

Summa FC och GataPark 
          

150  
          

280  
          

280   

Summa effektivisering 
          

840  
       2 

090  
       2 

090   

Effektiversingskrav 
          

800  
       1 

600  
       2 

400   
 *Förutsätter att äskad investering beviljas. Om ej 

beviljat påbörjas effektivisering av kostnader för 
städ- och grönyteskötsel.     
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-04-06 

Bilaga – Förslag på investeringsäskanden 2022-2024 

Bilaga – Beslut Kommunstyrelsen § 5, 2021-02-09    

Beslut delges 

Kommunstyrelsen  

___________________ 

 



 Sida 11 (22) 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-04-12  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000043  

SHBN § 31 Ansökan om ny belysning i Bråbacka 

hamn 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om ny belysning i Bråbacka 

hamn.    

Ärendet 

Ranes Hamnförening i Bråbacka har lämnat in en ansökan ställd till 

Samhällsbyggnadsnämnden om att tillsammans med Tibro kommun genomföra en 

investering av ny belysning till Bråbacka hamn. Hamnföreningen skriver i sin ansökan att 

hamnområdet i Bråbacka är populärt både för de fast boende och för hela Tibro kommun 

samt för gäster från andra kommuner som vill nyttja de fina möjligheterna till bad och 

båtliv. Hamnföreningen skriver vidare i sin ansökan att hamnområdets yttre belysning är i 

stort sett obefintlig. Det skapar en otrygghet under dygnets mörka timmar samt att det inte 

ger den optimala upplevelsen av området. Hamnföreningen tror att deras förslag om ny 

belysning till hamnområdet kommer att göra att alla boende och besökande gäster får en 

mer positiv upplevelse av hela Bråbacka hamnområde.  

För att finansiera projektet föreslår hamnföreningen följande: 

- Tibro kommun är beställare av samtliga delar i projektet.  

- Samtliga fakturor betalas av Tibro kommun.  

- Tibro kommun debiterar Ranes hamnförening för del av den totala investeringen. 

Vårt förslag är att denna del är 60 000 kr.  

- Medlemmarna i Ranes hamnförening står för en stor egen arbetsinsats avseende 

montering av pollare på bryggorna.  

- Tibro kommun debiterar Ranes hamnförening 10 000 kr per år vilket innebär att 

kostnaden fördelas på 6 år.      

Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterat att medel för en sådan investering ej finns 

i budget samt att detta objekt ej bör prioriteras i kommande budgetarbete bland andra mer 

angelägna investeringar. Förvaltningen föreslår därmed Samhällsbyggnadsnämnden 

besluta att avslå ansökan.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-04-07 

Bilaga - Ansökan Tibro kommun: Ny belysning Bråbacka hamn 

Bilaga - Förslag på belysning Bråbacka hamn 

Bilaga - Arrendeavtal Bråbacka hamn       

Beslut delges 

Ranes Hamnförening i Bråbacka   

___________________ 
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 Dnr 2021-000048  

SHBN § 32 Gång- och cykelväg Hörnebovägen 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att omfördela medel inom ramen för 

investeringsmedlen för gata/park för att möjliggöra gång- och cykelväg mellan Hörnebo 

och väg 201.    

Ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill, i samband med att underhållsbeläggning utförs på 

Hörnebovägen, även avsätta del av gatan som gång- och cykelväg.  

Förvaltningen ser ett behov av att möjliggöra säker gång- och cykeltrafik mellan de 

västra/centrala delarna av Hörnebo och Baggebo/Tibro.  

Genom att ta en del av gatan i anspråk för gång- och cykelväg skulle också gaturummet 

för biltrafik bli något smalare vilket skulle bidra till lägre hastigheter och därmed högre 

trafiksäkerhet. Åtgärden skulle givetvis genomföras utan att skapa hinder för tillgänglighet 

till industrier/verksamhetsfastigheter.  

Kostnaden för åtgärden beräknas till mellan 300 000 - 500 000 kr.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-04-07  

Beslut delges 

Samhällsbyggnadschef  

___________________ 
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 Dnr 2020-000203  

SHBN § 33 Kameraövervakning i Sporthallen 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att kameraövervakning kommer att ske invändigt i 

Sporthallen när ingen verksamhet bedrivs.      

Ärendet 

Fastighetsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansökt och fått tillstånd 

från Datainspektionen till kamerabevakning i Sporthallen på Gymnasiegatan i Tibro.  

Kamerabevakningen avser ytor inomhus. Syftet med bevakningen är att öka tryggheten 

för personal som stänger och öppnar Sporthallen samt att komma tillrätta med den 

skadegörelse som förekommer. Bevakning ska endast ske när verksamhet inte pågår och 

anläggningen är låst och larmad.  

De nämnder som bedriver verksamhet i anläggningen har fått möjlighet att lämna 

synpunkter på förslaget. Ärendet har skickats på remiss till Barn- och utbildningsnämnden 

samt Kultur- och fritidsnämnden. Dessa har nu svarat. 

På Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2021-03-15, samt Barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 2021-01-26, fattades beslut om svar på 

remissen: 

”Kultur och fritidsnämnden har ej några synpunkter och anser att förslaget är bra (KFN 

2021-03-15 § 19)”. 

”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna ärendet utan synpunkter eftersom 

nämnden inte bedriver någon verksamhet i Sporthallen under den tid som 

kameraövervakningen kommer att ske” (BUN 2021-01-26 § 13)”. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därmed Samhällsbyggnadsnämnden besluta att 

kameraövervakning kommer att ske i Sporthallen på tider då ingen verksamhet bedrivs.     

 

 

 

 

 



 Sida 15 (22) 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-04-12  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-04-06 

Bilaga - Beslut Kultur- och fritidsnämnden § 19, 2021-03-15 

Bilaga - Beslut Barn- och utbildningsnämnden § 13, 2021-01-26 

Bilaga - Beslut om tillstånd från Datainspektionen, 2020-10-23  

Beslut delges 

Samhällsbyggnadschef 

Fastighetschef  

      

___________________ 
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 Dnr 2020-000167  

SHBN § 34 Medborgarförslag om att anlägga en 

beachvolleybollplan vid stationsbadet i 

Fagersanna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget om att anlägga en beachvolleyplan vid stationsbadet i Fagersanna.   

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är ett bra förslag men föreslår avslag eftersom 

nämnden inte har de investeringsmedlen i sin budget.      

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att anlägga en beachvolleybollplan vid stationsbadet i 

Fagersanna har inkommit till kommunen. Förslagsställaren benämner bland annat 

möjligheten till spontanidrott för barn och ungdomar även i Fagersanna. 

Medborgarförslaget innehåller även ett förslag på lämplig placering av 

beachvolleybollplanen.  

Idag finns det beachvolleybollplaner vid Ånaplan i Tibro tätort och vid Gamla Örlenbadet. 

Från centrala Fagersanna är det ungefär tre kilometer till Gamla Örlenbadet, därmed 

kompletterar en beachvolleybollplan vid Stationsbadet övriga anläggningar på ett rimligt 

sätt. Marken ägs av Tibro kommun. 

En beachvolleyplan skulle troligtvis innebära ett lyft för Stationsbadet och gå i linje med 

Kultur- och fritidsnämndens fokusområde för utveckling av kommunens fritidsområde. En 

beachvolleybollplan skulle sannolikt bli en attraktiv plats för spontanidrott inom området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiva till medborgarförslaget men ser en del 

frågeställningar som bör adresseras vid eventuellt bifall:   

- Vilken nämnd ansvarar för genomförandet av medborgarförslaget? 

- Hur löser man finansieringen av anläggandet? Äskas investeringsmedel eller 

finansieras det inom nuvarande driftbudget? 

- När i tiden ska förslaget genomföras? 

Vid bifall, föreslås Kommunfullmäktige vidare besluta om ansvarig nämnd för 

genomförandet av anläggningen och om vilka medel som ska användas för finansieringen 

av projektet  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att medborgarförslaget i grunden är bra och håller med 

om att det skulle innebära ett lyft för badet, men är överens om att föreslå 

Kommunfullmäktige besluta att avslå förslaget eftersom nämnden inte har de 

investeringsmedlen i sin budget.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-04-06 

Bilaga - Beslut Kultur och fritidsnämnden § 18, 2021-03-15 

Bilaga - Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144, 2020-09-01 

Bilaga - Medborgarförslag om att anlägga en beachvolleybollplan vid stationsbadet i 

Fagersanna, 2020-06-01   

Beslut delges 

Kommunfullmäktige  

___________________ 
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 Dnr 2020-000210  

SHBN § 35 Riktlinje för kommunal gatubelysning på 

annans väg utanför tätbebyggt område, 

Tibro kommun 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande riktlinje:  

- att i de fall där huvudman inte vill ta på sig ansvaret kan Tibro kommun ta på sig 

ägande samt drift och underhåll för belysningsanläggningen vid enskilda vägar om 

någon av följande omständigheter bedöms föreligga: 

• 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.  

- Att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om vilka belysningsanläggningar som 

ska vara kvar i kommunal regi 

- Att i de fall det inte finns någon förening som vill ta på sig ägandet för en 

anläggning, står Tibro kommun för kostnaden av rivning samt 

- Att riktlinjen gäller från om med 2021-05-01.   

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 riktlinje för vart Tibro kommun avser att de kan äga och sköta 

drift och underhåll av anläggningar då kommunen ej är väghållare.  

En riktlinje har nu upprättats och behöver antas av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därmed följande riktlinje:  

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. 
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- 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. 

Riktlinjen föreslås gälla från och med 2021-05-01.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter att gått igenom kommunens styrdokument 

”Riktlinjer för styrdokument” konstaterat att det dokument man föreslår nämnden att anta 

bör klassas som en riktlinje, inte en policy och har därför bytt ut ordet ”Policy” till 

”Riktlinje”.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer frågan till samhällsbyggnadsförvaltningen om vem 

som fortsättningsvis tar beslut om vilka anläggningar som ska vara kvar i kommunal regi 

samt vem som får stå för kostnaden för rivning av en belysninganläggning ifall en förening 

inte är villig att ta över ägandet.  

Förvaltningens svar samt förslag är att Samhällsbyggnadsnämnden hädanefter beslutar 

om vilka belysningsanläggningar som ska vara kvar i kommunal regi samt att kommunen 

får stå för kostnaden av rivning i de fall det inte finns någon förening som tar över ägandet 

av anläggningen.  

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller förvaltningens förslag och beslutar att ovanstående 

tillägg ska skrivas in i riktlinjen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-04-06 

Bilaga – Förslag till Policy  

Beslut delges 

Samhällsbyggnadschef 

Projekteringsingenjör   

___________________ 
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 Dnr 2021-000006  

SHBN § 36 Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsärenden. 

Förteckningarna läggs till handlingarna.          

Ärendet 

Tjänstemännen anmäler i förteckningarna ärenden inom Samhällsbyggnadsnämndens 

ansvarsområde där delegationsbeslut fattats.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-04-06 

Bilaga - Delegationsbeslut ER Nr 21001-21010, 2021-04-12 

Bilaga - Delegationsbeslut GC, 2021-04-12 

___________________ 
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 Dnr 2021-000008  

SHBN § 37 Övriga frågor 2021 

Beslut 

Övriga frågor noteras och lämnas till förvaltningen för åtgärd eller besvarande      

Ärendet 

Orvar Andersson (KD) tar upp följande: 

- Vem ansvarar för borttagning av ris efter avverkning? 

Samhällsbyggnadschef Gunnar Carlsson tar med sig frågan till arbetsledaren för 

park på Gata/parkavdelningen. 

 

Åse Nicklasson (SD) tar upp följande:  

- Går det att flytta sammanträdestiderna för Samhällsbyggnadsnämnden eftersom 

de i dagsläget krockar med sammanträdestiderna för Socialnämnden? 

Förvaltningssekreterare Johanna Hannerfors svarar att det inte går att ändra 

sammanträdestiderna som har beslutats för 2021, men att man kan och ska se 

över tiderna för 2022.  

 

Per-Olof Qvick (M) tar upp följande: 

- Vem ansvarar för de digitala hastighetsskyltarna och är de i drift? 

Projekteringsingenjör Martin Hansson svarar att det är han själv och Jacob 

Ingelsson som är ansvariga för skyltarna. Skyltarna är ej i drift för tillfället men man 

ska se över skyltarna och göra ett omtag.  

- Hur går det med ärendet gällande markförsäljning av Fröstorp 10:2/4? Är begärd 

värdering klar än? Per-Olof Qvick påpekar också att ärendet har dragit ut på tiden 

och det är viktigt att förvaltningen ser till att få besked i tid, i detta fall gällande 

värderingen så kommunens ”kunder” inte behöver vänta onödigt länge på besked. 

Förvaltningssekreterare Johanna Hannerfors svarar att plan- och byggchef 

Katarina Kjellberg har fått svar angående värderingen och planerar att ta upp 

ärendet på Samhällsbyggnadsnämndens möte den 24 maj 2021.    
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