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 Johanna Hannerfors 
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 Dnr 2021-000001  

SHBN § 38 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 § 39 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Ingemar Löf (C) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll.                                

      

 ___________________ 
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 Dnr 2021-000009  

SHBN § 40 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.         

      

 ___________________ 
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 Dnr 2021-000060  

SHBN § 41 Ekonomisk uppföljning tertial 1 2021 - 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk uppföljning tertial 1 2021.      

Ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har per den 30 april 2021 upprättat en ekonomisk 

prognos för helåret 2021 för Samhällsbyggnadsnämnden. Prognosen visar att 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en budget i balans.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadskontoret, 2021-05-17 

Bilaga – Gantschema investeringar SHB  

Beslut delges 

Kommunstyrelsen  

___________________ 
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 Dnr 2020-000182  

SHBN § 42 Medborgarförslag om gratis 

bekämpningsmedel mot mördarsniglar 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om gratis 

bekämpningsmedel mot mördarsniglar.      

Ärendet 

Ett medborgarförslag om gratis bekämpningsmedel mot mördarsniglar har inkommit till 

kommunen. Förslagsställaren föreslår att kommunen ska tillhandahålla gratis 

bekämpningsmedel mot mördarsniglar för boende i Tibro kommun så att 

kommuninvånarna tillsammans kan minska antalet sniglar.  

Förvaltningen kan inte riktigt se nyttan med förslaget om att kommunen ska tillhandahålla 

sina kommuninvånare med gratis bekämpningsmedel. För att kunna bifalla och 

genomföra förslaget, behöver förvaltningen tillsätta medel för detta och det ryms inte inom 

befintlig budget. En mycket enkel och grov kostnadskalkyl skulle kunna se ut på följande 

sätt: 

Godkänt medel: Ferramol, 799 kr/5 kg 

Åtgång: 0,5 kg räcker till ca 100 m2 

Om man skulle räkna på att varje kommuninvånare skulle få 0,5 kg/år skulle kostnaden för 

kommunen bli runt 878 900 kr/år och då är inte kommunens egna grönytor inräknade. 

Förvaltningen känner heller inte till vilka följder ett utbrett användande av 

bekämpningsmedlet skulle kunna få på miljön. Dock säger produktens (Ferramol) 

säkerhetsdatablad att man skall förhindra utsläpp i avlopp, sjöar/vattendrag eller 

grundvatten. Förvaltningen kan omöjligen säkerställa att varje enskilt hushåll som hämtar 

ut bekämpningsmedel följer de säkerhetsföreskrifter som finns.  

Idag pågår även ett fortlöpande arbete med att minska användandet av 

bekämpningsmedel/kemikalier i kommunen i stort. Därför föreslår förvaltningen avslag av 

medborgarförslaget.    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-05-17 

Beslut Kommunfullmäktige § 125, 2020-09-28 

Medborgarförslag om gratis bekämpningsmedel mot mördarsniglar, 2020-07-08  

Beslut delges 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  

___________________ 
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 Dnr 2020-000206  

SHBN § 43 Motion om renovering av Å-leden 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad.    

Ärendet 

En motion om att renovera Å-leden har inkommit från Moderaterna genom Ann-Britt 

Danielsson. Motionen beskriver hur man upplever att skötselarbetet på leden ”varit 

minimalt” under de senaste åren. Motionen har följande tre konkreta förslag: 

- Att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att rusta upp Å-leden inför 

sommaren 2021.  

- Att upprustningen finansieras genom omfördelning inom förvaltningens budget, 

exempelvis genom minskad skötsel av vallar nästa år.  

- Att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda idén om att lägga en så 

kallad Sinnesropromenad längs Å-leden. 

De två första punkterna besvaras/beskrivs nedan under rubriken Utredning. Den tredje 

punkten besvaras av Kultur och Fritidsnämnden, samråd med KUF har skett.   

Utredning 

Å-leden anlades ursprungligen och sköttes därefter av AME med finansiering via 

länsstyrelsen. Efter att BUN omorganiserades slutade AME att sköta leden som därmed 

succesivt har fått försämrad standard. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter lagt 

visst arbete på att genomföra vissa smärre arbeten på leden, dock på en låg nivå och 

utan finansiell täckning.  

Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat att ” under 2021 ta fram en utvecklingsplan 

för området kring Tidan och Å-leden”. 2021-04-19 genomfördes en besiktning av leden i 

sin helhet, både den tillgänglighetsanpassade och den icke tillgänglighetsanpassade 

(södra delen), av förvaltningen tillsammans med kommunens folkhälsostrateg. Vid 

besiktningen inventerades både akuta brister, men även en rad önskvärda förbättringar. 

Omedelbart efter besiktningen (2021-04-20) avhjälptes de mest akuta hindren i form av 

vindfällor samt ytterligare röjning.  

Förvaltningen håller för närvarande på att kostnadsberäkna de åtgärder/brister som 

återstår. Finansiering finns för närvarande ej varken för ytterligare minimalt underhåll eller 

förbättringar.  
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Dock har förvaltningen påtalat/äskat medel i budgetdialogen inför 2022 samt arbetar på 

ansökan om att få tillgång till folkhälsomedel, dels undersöka om det är möjligt att ansöka 

om så kallade ”leader-pengar”. Allt i syfte att renovera/fräscha-upp leden med tillhörande 

anordningar. 

Vad gäller att-sats 2 i motionen om att omfördela medel inom förvaltningens/nämndens 

budget förbehåller sig nämnden att själv besluta om den samma.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-05-04 

Beslut Kommunfullmäktige § 183, 2020-10-20 

Motion om att renovera Å-leden, 2020-09-24   

Beslut delges 

Kommunfullmäktige  

___________________ 
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 Dnr 2021-000004  

SHBN § 44 Projektuppföljning/Information 2021 

Beslut 

Informationen noteras.       

Ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden informeras om ärenden enligt följande förteckning: 

Samhällsbyggnadschef Gunnar Carlsson informerar om: 

- Gång- och cykelväg Hörnebovägen 

- Karlsborgsbanan – Trafikverket/MÖS 

- Dialogmöte exploatering 

- Tomtköpare 

- Gräsklippare gata/park 

- Avdelningschef gata/park, lägesrapport 

 

Projektledare Samuel Willner informerar om: 

- Nybyggnation av Ransbergs skola 

 

Fastighetschef Andreas Ernestam informerar om:  

- Rivningar/uppsägningar 

- Kvarteret Blåmesen/Ottossonska huset 

 

Plan- och byggchef Katarina Kjellberg informerar om:  

- Flerbostadshus Baggebo               

      

___________________ 
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 Dnr 2021-000062  

SHBN § 45 Köp av mark och markbyten mellan 

Ransbergs Prästbol 1:4 och Ransbergs 

Prästbol 2:24 för anläggande av cykelväg 

till Ransbergs skola 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

- godkänna köp av mark samt markbyten mellan del av fastigheten Ransbergs 

Prästbol 1:4 och del av Ransbergs Prästbol 2:24 enligt kartbilaga A, till kostnaden 

139 000 kr för kommunen, 

- godkänna att kommunen initierar ansökan av fastighetsreglering enligt bifogad 

kartbilaga A mellan fastigheterna Ransbergs Prästbol 1:4 och Ransbergs Prästbol 

2:24, samt 

- att kostnaden för markbyte samt förrättningskostnader tas från investeringsprojekt 

3214 Gc-väg Ransbergs sk – Bråbacka samt 

- delegera slutförandet av markköpet till samhällsbyggnadschefen.      

Ärendet 

I investeringsbudgeten för 2021 finns beslut på att det ska anläggas en gång- och 

cykelväg mellan Bråbacka och Ransberg skola.  

I planeringsarbetet har det framkommit att det bästa sättet att genomföra gc-vägen 

närmast Ransbergs skola är att dra den söder om Örlenvägen från Klockarevägen till 

infarten till församlingshemmet, för att därefter korsa Örlenvägen. För att möjliggöra detta 

behöver kommunen köpa in del av fastigheten Ransbergs Prästbol 1:4 samt del av 

Ransbergs Prästbol 2:16. 

Köpet innebär att en 10 meter bred remsa utmed Örlenvägen samt övrig mark norr om 

remsan fastighetsregleras till kommunens fastighet Ransbergs Prästbol 2:24, samtidigt 

som kommunen avstår en bit mark till fastigheten i söder. Kommunen erhåller 789 m2 från 

Ransbergs Prästbol 1:4 i den norra delen av fastigheten och avstår 158 m2 till fastigheten 

i den södra delen. 
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Marken köps in för kostnaden 105 kr/m2, baserat på den överenskomna arealen 777 m2 

blir markpriset 82 000 kr. Kommunen ska även betala en intrångsersättning på 57 000 kr 

till ägarna av Ransbergs Prästbol 1:4. 

Kostnad för byte av mark, sammanlagt 139 000 kronor, samt förrättningskostnader tas 

från investeringsprojekt 3214 GC-väg Ransbergs SK – Bråbacka.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-05-17 

Bilaga A - Karta över fastighet   

Beslut delges 

Samhällsbyggnadschef 

Plan- och byggchef   

___________________ 
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 Dnr 2021-000063  

SHBN § 46 Köp av mark och markbyten mellan 

Ransbergs Prästbol 2:16 och Ransbergs 

Prästbol 2:24 för anläggande av cykelväg 

till Ransbergs skola 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  

- godkänna köp av mark samt markbyten mellan del av fastigheten Ransbergs 

Prästbol 2:16 och Ransbergs Prästbol 2:24 enligt bifogad kartbilaga A, till 

kostnaden 43 500 kr för kommunen, 

- godkänna att kommunen initierar ansökan av fastighetsreglering enligt bifogad 

kartbilaga A mellan fastigheterna Ransbergs Prästbol 2:16 och Ransbergs 

Prästbol 2:24, samt 

- att kostnaden för markbytet samt förrättningskostnader tas från investeringsprojekt 

3214 Gc-väg Ransbergs sk – Bråbacka samt  

- delegera slutförandet av markköpet till samhällsbyggnadschefen.   

Ärendet 

I investeringsbudgeten för 2021 finns beslut på att det ska anläggas en gång- och 

cykelväg mellan Bråbacka och Ransberg skola.  

I planeringsarbetet har det framkommit att det bästa sättet att genomföra gång- och 

cykelvägen närmast Ransbergs skola är att dra den söder om Örlenvägen från 

Klockarevägen till infarten till församlingshemmet, för att därefter korsa Örlenvägen. För 

att möjliggöra detta behöver kommunen köpa in del av fastigheten Ransbergs Prästbol 

1:4 samt del av Ransbergs Prästbol 2:16. 

Köpet innebär att en 10 meter bred remsa utmed Örlenvägen fastighetsregleras till 

kommunens fastighet Ransbergs Prästbol 2:24, samtidigt som kommunen avstår en 

remsa till fastigheten i söder. Kommunen erhåller 303 m2 från Ransbergs Prästbol 1:4 i 

den norra delen av fastigheten och avstår 108 m2 till fastigheten i den södra delen.  

Marken köps in för kostnaden 105 kr/m2, baserat på 195 m2 blir priset 20 500 kr. 

Kommunen ska även betala 20 000 kr för ersättning av träd och plantor samt 3000 kr för 

flytt av begränsningskabel till robotgräsklippare. 
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Kostnaden för byte av mark, sammanlagt 43 500 kronor, samt förrättningskostnader tas 

från investeringsprojekt 3214 GC-väg Ransbergs SK – Bråbacka.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-05-17 

Bilaga A - Karta över fastighet   

Beslut delges 

Samhällsbyggnadschef 

Plan- och byggchef    

___________________ 
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 Dnr 2020-000109  

SHBN § 47 Markförsäljning, del av Fröstorp 10:2/4 

och markbyten med Fröstorp 1:23 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 

- tillstyrka en försäljning av del av Fröstorp 10:2/4 och markbyten enligt bifogad 

kartbilaga A, för ett totalpris 125 000 kronor för fastighetsägarna till Fröstorp 1:23, 

samt 

- att kommunen initierar en fastighetsreglering mellan Fröstorp 10:2/4 och Fröstorp 

1:23 som bekostas av ägarna till Fröstorp 1:23.      

Ärendet 

Fastighetsägarna till Fröstorp 1:23 och Fröstorp 1:25 har önskemål om att köpa den del 

av Fröstorp 10:2/4 som är belägen mellan dessa båda fastigheter av Tibro kommun.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-14 § 115, att tillåta en försäljning, låta 

värdera marken och samtidigt byta till sig mark så att marken för ett motionsspår 

säkerställs som kommunägd mark. 

Utredning 

En förfrågan om att köpa marken mellan Fröstorp 1:23 och Fröstorp 1:25 inkom i 

november 2019. Ett beslut om att sälja marken och låta en oberoende skogsvärderare 

värdera marken togs i Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-14. 

Ett av motionsspåren vid Rankås friluftsområde går i genom aktuellt område och spåret är 

idag delvis förlagt inne på den privata fastigheten Fröstorp 1:23.  

Marken för befintligt motionsspår säkerställs i kommunens ägo genom denna försäljning 

av mark med markbyten. 

En värdering av skogen och marken har genomförts av Skogskonsult i Mariestad. 

Värderingen på den del som kommunen säljer är 129 000 kronor och värdet på den mark 

som kommunen byter till sig är 4 500 kronor. I Skogskonsults värdering står även att 

marknadsvärdet på skogsmarken kan ligga 0-40 % högre än värderat pris.  

Marken föreslås säljas inklusive markbyte för totalsumman 125 000 kronor.     
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-05-04 

Bilaga 1 – Karta över fastighet 

Bilaga 2 – Värdering från Skogskonsult i Mariestad   

Beslut delges 

Kommunfullmäktige  

___________________ 
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 Dnr 2021-000018  

SHBN § 48 Medborgarförslag om kommunalt 

naturreservat på Bjurbacks kulle 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget om att låta upprätta ett kommunalt naturreservat på fastigheterna 

Fagersanna 2:79 respektive del av Fagersanna 1:10 enligt inlämnat medborgarförslag.      

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att bilda ett naturreservat på Bjurbackskulle har 2020-12-04 

inkommit till kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna 

medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden samt Byggnads- och trafiknämnden 

för beredning. Förslagsställaren skriver att kommunen bör: 

- Bilda ett tätortsnära, kommunalt naturreservat av den kommunägda marken öster 

om Bjurslingan i Fagersanna (del av Fagersanna 2:79) tillsammans med en 

mindre del av den privatägda fastigheten Fagersanna 1:10.  

- Upprätta en skötselplan för området. 

- Genomför en varsam upprustning av stigarna i området, gärna med några robusta 

parkbänkar på lämpliga ställen. 

- Ordna med anslagstavlor vid de tre ingångarna till området. Förutom information 

om den biologiska mångfalden bör områdets spännande geologiska bakgrund tas 

upp (Baltiska issjöns tappning genom Mölltorpsplatån och Örlendalen och hur 

åsen bildades för drygt 11.000 år sedan) 

- Eventuellt en mindre parkeringsplats för två till tre bilar i östra änden av 

Bjurslingan. 

I medborgarförslaget beskrivs det aktuella området på följande sätt:  

I Fagersanna finns ett område med helt unika naturvärden och en mycket 

intressant geologi. Den obebyggda östra delen av den ås som allmänt kallas 

Bjurbackskulle hyser bland annat ett unikt bestånd av mycket gammal tallskog. Ett 

flertal furor har en omkrets i brösthöjd på cirka 3 meter, den största hela 4 meter, 

och den rödlistade talltickan är ett säkert tecken på att träden är mycket gamla. 

Området har inte varit föremål för något modernt skogsbruk. Såväl floran, faunan 

som svampbeståndet är mycket intressant och här finns flera signalarter och 

rödlistade arter. Detta visar med all tydlighet att området är värt att bevara. 
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Dessutom är åsen också av geologiskt intresse eftersom den utgör en mycket 

tydlig randbildning i den s.k. mellansvenska israndzonen. Området ingår i 

riksintresset ”NRO 14077 Örlendalen – Mölltorpsplatån” som bär på den 

dramatiska historien om Baltiska issjöns tappning för 11.600 år sedan. 

Förslaget redogör för historiken sedan 1945 kring områdets beteckning och 

användningsändamål samt tidigare kommunala beslut. Det påtalas att det vid flera 

tillfällen har funnits tankar på att bebygga området för bostadsändamål. 

Medborgarförslaget avslutas med hänvisningar till Tibro kommuns egna dokument som 

stöd för förslaget.   

Utredning 

Medborgarförslaget är mycket väl utformat och argumentationen är stringent, väl 

underbyggd och saklig. Det finns en otvetydig kunskap om både sakfrågan, områdets 

värden och dess historia hos såväl förslagsställaren som de kontaktpersoner som 

hänvisas till. I samband med att samrådstiden för översiktsplanen pågick genomfördes ett 

platsbesök av personal från Tibro kommun tillsammans med förslagsställaren och 

företrädare för Naturskyddsföreningens lokalavdelning samt boende i närområdet. Under 

ärendets handläggning har frågan också diskuterats med förslagsställaren samt 

kontaktpersonerna. Att det aktuella området har höga naturvärden är obestridligt.  

Samhällsbyggnadsnämndens anser trots den välgrundade argumentationen att det 

föreslagna naturreservatet inte kan motiveras för närvarande då det i dagsläget saknas en 

uppdaterad helhetssyn på kommunens grönstruktur. Tibro kommuns Naturvårdsprogram 

antogs 2014 och innehöll ingen hänvisning till området vilket är en av anledningarna till att 

området pekades ut för bebyggelse i översiktsplanens samrådshandling.  

Det faktum att nuvarande översiktsplanearbete har påverkats av inkomna synpunkter från 

personer som emotsätter sig en exploatering av området är viktigt att poängtera. Området 

som i samrådshandlingen betecknades som FF3 Mellomgården har utgått och är nu 

utpekat som grönområde.  

I pågående översiktsplanearbetet finns uttalat en ambition att ta fram en blå- och 

grönstrukturplan för kommunen som ett kommande arbete. I samband med det arbetet 

bör även naturvårdsprogrammet ses över. I en sådan process kan en grundligare 

genomlysning av bevarandevärda kultur- och naturmiljöer göras och frågan om 

kommunala naturreservat behandlas med ett kommunövergripande perspektiv.  

Samhällsbyggnadsnämnden motsätter sig däremot inte ett strukturerat arbete för att 

skydda områdets naturvärden och välkomnar en fortsatt dialog med förslagsställaren och 

intresserad allmänhet gällande områdets framtid. Kommunen bör ta vara på det 

engagemang som frågan om Bjurbackskulle genererat genom att bjuda in till samverkan 

med näringsliv, organisationer och enskilda för att i enlighet med den kommunens 
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uttalade ambition att gemensamt arbeta vidare med ortens utveckling genom ett 

nyckelprojekt på platsen. 

Gällande medborgarförslaget och frågan i övrigt föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att 

tillstyrka ett långsiktigt fortsatt arbete i linje med medborgarförslagets intention.: 

- Upprätta en skötselplan för området. 

- Arbeta för att tillgängliggöra en värdefull tätortsnära naturmiljö genom en varsam 

upprustning av stigarna i området för rekreationsändamål. 

- Utvärdera behovet av en mindre parkeringsplats. 

- Ordna med informationstavlor på lämpliga platser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-05-06 

Beslut Kommunfullmäktige § 21, 2021-01-25 

Medborgarförslag om kommunalt naturreservat på Bjurbacks kulle, 2020-12-04    

Beslut delges 

Kommunfullmäktige  

___________________ 
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 Dnr 2021-000061  

SHBN § 49 Tilläggsanslag till investeringsbudgeten 

2021 för VA-projekt 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 

- Anslå tilläggsanslag i 2021 års investeringsbudget för VA-projekten Grönhult, 500 

tkr och Kårtorp – Gravafors 1000 tkr.  

- Projekt gällande Tidavadsgatan utgår från investeringsbudgeten 2021 och 

inarbetas i budget 2022 istället (-850 tkr).  

- Reducera budgeten för Projekt Bråbacka – Kylvanäs med 500 tkr från 1 700 tkr till 

1 200 tkr.      

Ärendet 

VA-Verksamheten har ett antal investeringsprojekt gällande utbyggnad av vatten och 

avlopp utanför tätorten. Några av projekten drivs inte i kommunal regi utan genom 

föreningar.  

Verksamheten ska hantera föreningarnas projekt enligt samma förutsättningar som om 

kommunen hade stått för projektet. Detta innebär att verksamheten är med och står för 

1/3 del av kostnaden för stamledningar samt ansvarar för pumpstationer på 

stamledningen. Vid dessa föreningsprojekt så tar verksamheten ut anslutningsavgift av 

berörda fastigheter. 

Kostnaderna för andelen i stamledningarna samt redovisning av intagna 

anslutningsavgifter balanserar till viss del varandra. Dessa projekt innebär nya 

anläggningstillgångar för VA-verksamheten och ska därför redovisas som 

investeringsprojekt med kostnader och intäkter.  

För 2021 behöver följande två projekt läggas till i investeringsredovisningen: 

- VA Grönhult: kostnadsbudget på 1 000 tkr för den kommunala delen och intäkter 

om 500 tkr. 

 

- VA Kårtorp-Gravafors har en kostnadsbudget på 2 000 tkr för den kommunala 

delen och en intäktsbudget om 1 120 tkr. 
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Projekt 2021 2022 Totalt

Grönhult Kostnad 1000 0 1000

Intäkt -500 0 -500

Netto 500 0 500

Kårtorp-Gravafors Kostnad 1000 1000 2000

Intäkt 0 -1120 -1120

Netto 1000 -120 880

Summa 1500 -120 1380  

För att delvis täcka de ökade investeringsutgifterna för projekt Grönhult samt Kårtorp-

Gravafors föreslås följande omdisponering av investeringsbudget 2021: 

- Hela projekt 3352 Tidavadsgatan Ledningar (-850 tkr) 

Projektet Tidavadsgatan senareläggs till preliminärt 2022.  

 

- Del av projekt 3358 Bråbacka Kylvanäs (-500 tkr) 

Budgeten för projektet förväntas ej nyttjas fullt ut.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-05-17  

Beslut delges 

Kommunfullmäktige  

___________________ 
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 Dnr 2021-000007  

SHBN § 50 Ordförandebeslut 2021 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ordförandebeslut. 

Förteckningen läggs till handlingarna.                      

Ärendet 

Genomgång av beslut fattade av Samhällsbyggnadsnämndens ordförande: 

- Coronastöd till lokala hyresgäster, Tibro kommun dnr 2021-000064           

Beslutsunderlag 

Bilaga – Ordförandebeslut: Coronastöd till lokala hyresgäster, Tibro kommun           

___________________ 
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 Dnr 2021-000006  

SHBN § 51 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, 2021-05-17 

Bilaga - Delegationsbeslut GC, 2021-05-24 

___________________ 
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 Dnr 2021-000008  

SHBN § 52 Övriga frågor 2021 

Beslut 

Inga övriga frågor anmälda.      

      

 ___________________ 

 


