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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-06-21  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, måndagen den 21 juni 2021 kl 14:00-15:00 

Beslutande Bengt Ferm (S), Ordförande 
Per-Olof Qvick (M), 1:e vice ordförande 
Andreas Dahlborg (L) 
Thomas Carlsson (S) 
Leif Widsing (SD) 
Peter Eclund (KD) 
Ingemar Löf (C) 
 

Övriga deltagande Gunnar Carlsson, samhällsbyggnadschef § 53-63 
Johanna Hannerfors, förvaltningssekreterare 
Martin Hansson, projekteringsingenjör § 56 
Leif Ahnland, stadsarkitekt § 57 
Katarina Kjellberg, plan- och byggchef § 58-59 
Jacob Ingelsson, projekteringsingenjör § 60 
Mikael Jonsson, VA-chef § 62-63 

 
Utses att justera Peter Eclund   

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadskontoret, 2021-06-24 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 53-65 

 Johanna Hannerfors  

Ordförande   

 Bengt Ferm  

Justerare   

 Peter Eclund  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2021-06-21 

Anslagsdatum 2021-06-28 Anslag tas ner 2021-07-20 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret 

Underskrift  

 Johanna Hannerfors 
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 Dnr 2021-000001  

SHBN § 53 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 § 54 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Peter Eclund (KD) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll.                                     

      

 ___________________ 
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 Dnr 2021-000009  

SHBN § 55 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.       

      

 ___________________ 
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 Dnr 2021-000017  

SHBN § 56 Medborgarförslag om att bygga en gång- 

och cykelbana utmed Bäckängsgatan 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att bygga en gång- 

och cykelväg utmed Bäckängsgatan.   

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelbana på Bäckängsgatan har 

inkommit till kommunen. I medborgarförslaget skriver förslagsställaren att andelen 

gångare och cyklister på Bäckängsgatan är hög, samtidigt som det förekommer en hel del 

fordonstrafik och att en gång- och cykelbana skulle höja säkerheten för de som går och 

cyklar.  

Bäckängsgatan har en hastighetsbegränsning på 30 km/h och finns utpekad som en 

rekommenderad skolväg. Körbanan är 6 m med en trottoar på 1,5 m. 

En trafikmätning gjordes i april 2021. Mätningen visar att årsmedelsdygnstrafiken är 170 

fordon. Medelhastigheten på alla fordon är 21 km/h. 85-percentilen (85 % av alla fordon 

har en hastighet lika med eller lägre än angiven hastighet) är 33 km/h. 

Enligt statistik från STRADA har det inträffat 2 st. olyckor på Bäckängsgatan sedan 2003. 

Båda är klassade som G1 vilket innebär cykel singelolycka. 

Den befintliga utformningen tillåter ingen breddning av trottoaren. ”Vägars och gators 

utformning i tätort” föreskriver att dubbelriktade gång- och cykelvägar ska ha en minsta 

bredd av 3 m vilket skulle medföra en körbanebredd på 4,5 m. Minsta körbanebredd enligt 

”Vägars och gators utformning i tätort” är 5,2 m. 

Ett alternativ skulle kunna vara att anlägga en gång- och cykelväg i grönytan mellan 

Bäckängsgatan och Tibro bäcken. Kostnaden för detta är beräknat till 870 000 kr.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiva till förslaget, men anser att 

medborgarförslaget ska avslås eftersom föreslagen åtgärd inte ryms inom årets budget.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-06-15 

Beslut Kommunfullmäktige, 2021-01-25 § 20 

Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg utmed Bäckängsgatan, 2020-09-

29   

Beslut delges 

Förslagsställaren  

___________________ 
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 Dnr 2021-000080  

SHBN § 57 Plangranskning: Ändring av detaljplan för 

kvarter Hyveln med flera, Tibro kommun 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot föreslagen detaljplan för kvarter 

Hyveln med flera, Tibro kommun.       

Ärendet 

Planområdet omfattar i sin helhet gällande detaljplan (DP 122, kv Hyveln) som medger 

industriändamål, 8.0 meter byggnadshöjd samt reglerar byggbar mark genom s.k. prick-

mark.  

Planändringen syftar till att lägga till användningen verksamheter samt justera byggnads-

höjd, utbredning av allmänna platser och mark med byggförbud för att möjliggöra en om-

fattande utbyggnad för pågående logistik- med tillhörande kontorsverksamhet på fastig-

heten Hyveln 1. Befintlig byggnad på cirka 41 500 m2 byggnadsarea tillförs en betydande 

höglagerdel. Pågående förrättning innebär att fastighetsarean för Hyveln 1 utökas med 

cirka 100 000 m2 efter att kommunal mark avyttras och tillförs Hyveln 1 från fastigheten 

Balteryd 1:18. Tillåten byggnadshöjd om 8.0 meter ändras till erforderlig höjd som fast-

ställs under planarbetet, i föreliggande plankarta uppgår höjden som mest till 45 meter 

centralt för att trappas ner till som lägst 10 meter i västra delen av området med hänsyn till 

närliggande bostadsfastigheter.  

Anläggning av lokalgata i norr samt väster om Hyveln 1 möjliggörs genom servitut på 

kvartersmark, denna avser betjäna lantbruks- och bostadsfastigheter väster om 

planområdet. Skyddsvall mellan gatans sträckning och väg 49 föreskrivs med anledning 

av farligt gods samt minska risken för bländning.  

I anslutning till fastigheten Raspen 1 föreslås att naturmark ersätts med kvartersmark.       
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Missiv och sändlista kv Hyveln m fl, Tibro kommun 

Bilaga 2 – Plan- och genomförandebeskrivning kv Hyveln m fl, Tibro kommun 

Bilaga 3 – Plankarta kv Hyveln m fl, Tibro kommun 

Bilaga 4 – Samrådsredogörelse kv Hyveln m fl, Tibro kommun      

Beslut delges 

Byggnads- och trafiknämnden 

___________________ 
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 Dnr 2021-000056  

SHBN § 58 Plangranskning: Översiktsplan 2021, Tibro 

kommun 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna yttrandet över granskningshandlingen 

på Översiktsplan 2021 för Tibro kommun, enligt nedan.   

Ärendet 

Tibro kommuns nu gällande översiktsplan är daterad till 2012 och kommunen har fattat 

beslutet att göra en ny översiktsplan.  

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska utgöra vägledning vid såväl 

kommunens egna som andra myndigheters beslut om hur vi ska använda eller bevara 

bebyggelse, mark och vatten men det är också ett verktyg för att tillämpa och förverkliga 

vår vision.  

Tibro kommun har valt att göra en digital översiktsplan. Planen blir då tidsenlig, lättare att 

ajourföra och den blir mer tillgänglig för tjänstepersoner, politiker och allmänhet.  

Översiktsplanen har varit utställd på samråd och inkomna synpunkter är sammanställda 

och bemötta i en samrådsredogörelse. Granskningsskede pågår 2021-04-21 till 2021-06-

30 och Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att inkomma med synpunkter.  

Arbetet med framtagandet av ny översiktsplan är väl genomfört.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom översiktsplanen utifrån tidigare lämnade 

synpunkter i samrådsskedet samt tagit del av samrådsredogörelsen.  

Samhällsbyggnadsnämnden lämnade synpunkter på översiktsplanen i samrådsskedet i 

november 2020, en synpunkt nämnden hade då var att man ansåg att föreslagen gång- 

och cykelväg till Rankås borde tas bort ur översiktsplanen eftersom sträckan aldrig 

kommer att bli aktuell.  

Eftersom sträckan tagits bort i granskningshandlingarna och övriga synpunkter nämnden 

framförde i samrådsskedet har blivit bemötta i samrådsredogörelsen har 

Samhällsbyggnadsnämnden inget ytterligare att erinra om Översiktsplan 2021 för Tibro 

kommun.    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-06-15 

Bilaga - Missiv och sändlista – Tibro Översiktsplan 2021 

Bilaga – Samrådsredogörelse Tibro ÖP 2021: inkomna synpunkter och bemötanden   

Beslut delges 

Byggnads- och trafiknämnden    

___________________ 
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 Dnr 2021-000075  

SHBN § 59 Tibro kommuns yttrande över ”Bildande 

av naturreservatet Degermossen och 

Store mosse i Töreboda, Skövde och Tibro 

kommuner” 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna yttrandet för bildande av naturreservat 

vid Degermossen och Store mosse i Töreboda, Skövde och Tibro kommuner.      

Ärendet 

Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut med föreskrifter och avgränsning samt 

förslag till skötselplan för naturreservatet Degermossen och Store mosse och Tibro 

kommun har lämnats tillfälle att yttra sig över förslaget. Kommunens yttrande ska vara 

Länsstyrelsen tillhanda senast den 25 juni.   

Endast en liten del av det föreslagna naturreservatet är beläget inom Tibro kommuns 

gränser och området ägs delvis av privata markägare samt staten, genom 

Naturvårdsverket. Stora delar av området är idag riksintresse för naturvård. 

Området finns beskrivet i Tibro kommuns nya översiktsplan som nu är ute på granskning 

och beräknas bli antagen hösten 2021: ”Degermossen ligger i huvudsak inom Skövde och 

Töreboda kommuner, i princip helt utanför Tibro kommungräns. Stor, väsentligen 

opåverkade mosseplan, flera stora hydrologiskt orörda och botaniskt intressanta laggar 

och dråg samt betydelsefull fågelfauna gör att detta område har högsta tänkbara 

naturvärde.” 

I översiktsplanen beskrivs även förutsättningar för bevarande: ”Skogsbruk med fortsatt 

stor naturvårdshänsyn i skyddsvärda biotoper i skogen och i områden där förutsättning 

finns för dessa. Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas 

mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt.  

Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras. 

Områdets värden kan påverkas negativt av: Täkt, schaktning, tippning och andra 

markarbeten, vägdragningar samt olämpligt lokaliserad bebyggelse och andra 

anläggningar.” 

Tibro kommun finner därmed att förslaget för bildandet av ett naturreservat är helt i linje 

med kommunens intentioner för området. Kommunen förutsätter även att de privata 

markägare som finns inom kommunens gränser blir beaktade och kompenserade efter 

gängse riktlinjer.    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-06-15 

Bilaga – Yttrande Tibro kommun över ”Bildande av naturreservatet Degermossen och 

Store mosse i Töreboda, Skövde och Tibro kommuner 

Bilaga – Karta över naturreservat 

Bilaga – Remiss inkl. sändlista 

Bilaga – Beslutsremiss inkl. bilagor   

Beslut delges 

Länsstyrelsen Västra Götaland   

___________________ 
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 Dnr 2020-000239  

SHBN § 60 Svar på motion om säker gång- och 

cykelväg från Fagersanna samhälle till 

idrottsplatsen Fagervi  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå om 

motionen om säker gång- och cykelväg från Fagersanna samhälle till idrottsplatsen 

Fagervi.      

Ärendet 

En motion om säker gång- och cykelväg från Fagersanna samhälle till idrottsplatsen 

Fagervi har inkommit från Ulf Lindström (SD) och Åse Nicklasson (SD). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-15 att överlämna motionen om säker 

gång- och cykelväg från Fagersanna samhälle till idrottsplatsen Fagervi till 

Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

Motionsställarna yrkar på att kommunen snarast bör utreda möjligheterna att bygga en 

planskild gång- och cykelväg för säkrare passage förbi riksväg 49. Detta i form av en bro, 

alternativt en tunnel. 

Vidare beskriver motionsställarna att Fagervi idrottsplats och närliggande motionsspår 

lockar många besökare under vår sommar och höst, men där riksväg 49 skapar en barriär 

mellan Fagersanna samhälle och Fagervi. De flesta besökare tar sig från Fagersanna 

samhälle och många av dessa är barn och ungdomar som tar sig till idrottsplatsen utan 

bil. 

Riksväg 49 är en allmän statlig väg, den ägs och förvaltas av Trafikverket. Vägen har på 

aktuell sträcka två körfält och är ungefär 10 meter bred. Hastighetsgränsen är 80 km/h. 

Enligt NVDB (Nationell vägdatabas) passerar här mellan 4000 – 8000 fordon per dygn. 

Med Tibro kommuns mått mätt, får det anses vara en hög siffra.  

Byggandet och ombyggnation av det allmänna vägnätet, i detta fall en passage förbi 

riksväg 49, regleras i väglagen. Fråga om byggande av väg prövas av Trafikverket efter 

samråd med Länsstyrelsen. Trafikverket är väghållare för riksväg 49 och ansvarar därför 

för eventuella ombyggnationer.  

En korrekt kostnadskalkyl är i nuvarande skede svår att utföra. För att kunna göra en mer 

tillförlitlig kostnadsuppskattning är samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att en mer 

djupgående utredning samt förprojektering krävs.  



 Sida 15 (22) 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-06-21  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Däremot har ett liknande projekt nyligen slutförts i Tibro kommun, då en rörbro anlades i 

samband med nybyggnationen av Baggeboskolan. Uppskattad kostnad för anläggandet 

av rörbron vid det projektet uppskattas till mellan 5,0 - 6,0 mkr. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiva till det i motionen lämnade förslag om en 

säker passage över riksväg 49 och dess trafiksäkerhetshöjande effekt. Genomförandet av 

motionens förslag ryms däremot inte inom Samhällsbyggnadsnämndens givna 

ekonomiska ramar. Detta i kombination med att Tibro kommun inte har väghållaransvaret 

medför att förvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden föreslå Kommunfullmäktige 

att avslå motionen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-06-15 

Beslut KSau, 2020-12-15 § 224 

Motion om säker gång- och cykelväg från Fagersanna samhälle till idrottsplatsen Fagervi, 

2020-11-09   

Beslut delges 

Kommunfullmäktige  

___________________ 
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 Dnr 2021-000071  

SHBN § 61 Svar på remiss om tidplan för framtagande 

av styrdokumentet ”Kultur- och 

fritidspolitiska mål och strategier” 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna yttrandet över remiss om tidsplan för 

framtagande av styrdokument Kultur- och fritidspolitiska mål, enligt nedan.     

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har skickat förslag på tidplan för styrdokumentet Kultur- och 

fritidspolitiska mål och strategier till kommunstyrelsen och övriga nämnder. Den beslutade 

remisstiden har förlängts en månad och innebär att svar på remissen ska lämnas senast 

2021-06-28. 

Av kultur- och fritidsnämndens remisshandlingar framgår att Kultur- och fritidspolitiska mål 

och strategier är ett politiskt dokument som arbetas fram inom kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområde. Representanter från alla kommunens förvaltningar ska bjudas in till en 

arbetsgrupp för att bidra till arbetet med strategin. Strategin ska remitteras till samtliga 

kultur-, idrotts-, och fritidsföreningar i kommunen. 

Vidare framgår att syftet med Kultur- och fritidspolitiska mål och strategier är att 

levandegöra kommunens vision. Dokumentet ska innehålla ett fåtal övergripande 

strategiskt prioriterade mål. Målet är ett styrdokument som ska ge vägledning inför beslut i 

kultur- och fritidsfrågor och inspirera till engagemang i kommunens rika kultur- och 

fritidsliv. Styrdokumentet bör gälla för samtliga kommunala verksamheter. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av remissen och har inga synpunkter på 

föreslagen tidsplan för framtagande av styrdokumentet Kultur- och fritidspolitiska mål och 

strategier.    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-06-15 

Beslut Kultur- och fritidsnämnden, 2021-04-12 § 25 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid, 2021-03-22   

Beslut delges 

Kultur- och fritidsnämnden    

___________________ 
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 Dnr 2021-000076  

SHBN § 62 Nytt avtal om Fjärrvärmeleveranser mellan 

Tibro kommun och Nevel AB 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att teckna ett 

nytt avtal om värmeleverans med Nevel AB enligt presenterat förslag och att det nya 

avtalet gäller för en period av 15 år med start 2021-10-01.      

Ärendet 

Nevel AB har under förra året gjort en framställan om att teckna ett nytt avtal om 

fjärrvärmeleverans mellan Tibro Kommun och Nevel AB. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutade 2020-11-09 § 104 att uppdra till samhällsbyggnadschefen och VA-chefen att 

inleda förhandlingar med Nevel AB för att kunna presentera ett nytt avtal som kan ligga till 

grund för beslut.      

Tibro Kommun har nu fått ett förslag från Nevel AB om att teckna ett förnyat avtal om 

värmeleverans till Tibro Kommun. 

Tibro kommun har idag ett 15-årigt avtal som går ut 2024-06-30 och Nevel AB står i 

begrepp att göra en del större investeringar i värmeproduktionsanläggningen. Nevel AB 

anser då att de behöver få till ett förnyat avtal med 15 års avtalstid för att kunna göra 

dessa investeringar. 

Det föreslagna nya avtalet bygger i stora drag på det gamla avtalet, men med 

uppdaterade indextal. Värmeleveransavtalet regleras kostnadsmässigt till stor del baserad 

på kostnaden för inköp av bränsle. 

Prisnivån på det nya avtalsförslaget ligger ca 3,5 % högre än det gamla avtalet vid 

oförändrade förhållande.   

 

 

 

 

 



 Sida 19 (22) 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-06-21  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-06-15 

Bilaga – Avtal mellan Nevel AB och Tibro kommun   

Beslut delges 

Kommunfullmäktige  

___________________ 

 



 Sida 20 (22) 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-06-21  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000004  

SHBN § 63 Projektuppföljning/Information 2021 

Beslut 

Informationen noteras.       

Ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden informeras om ärenden enligt följande förteckning: 

Samhällsbyggnadschef Gunnar Carlsson informerar om: 

- Karlsborgsbanan, Trafikverket och MÖS 

- Avtal med Tibro Sportfiskeklubb 

- Sommarsemestrar SHB 

 

VA-chef Mikael Jonsson informerar om: 

- Framställan från Energimarknadsinspektionen ang. fjärrvärme. 

- Vattenledning Kylvanäs, projektet är färdigställt och Kylvanäs 

sommarstugeområde har kopplats in på det kommunala ledningsnätet. 

-  Projekt vattenledning Rankås-Karlshaga.  

- Projekt vatten- och avloppsledning Hönsa. 

- Projekt avloppsledning Dungen-Ruder. 

- Tidavadsgatan, projektering är klar.    

- Projekt Kårtorp och Grönhult. 

- Ombyggnation av reningsverket.   

      

___________________ 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-06-21  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000006  

SHBN § 64 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, 2021-06-21 

Bilaga – Delegationsbeslut ER Nr 21011-21020, 2021-06-21      

___________________ 

 



 Sida 22 (22) 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-06-21  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000008  

SHBN § 65 Övriga frågor 2021 

Beslut 

 Inga övriga frågor anmälda.       

      

 ___________________ 

 


