
 Sida 1 (15) 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-25  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Plats och tid Teamsmöte, måndagen den 25 januari 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) 
Stefan Eriksson (SD) 
Orvar Andersson (KD), ersätter Peter Eclund (KD) 

Övriga deltagande Gunnar Carlsson, samhällsbyggnadschef 
Johanna Hannerfors, förvaltningssekreterare 
Samuel Willner, projektledare § 5-8 
Katarina Kjellberg, plan- och byggchef § 8 

 
Utses att justera Andreas Dahlborg   

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadskontoret, 2021-01-29 

 

Underskrifter 

Sekreterare  Paragrafer §§ 1-12 

 Johanna Hannerfors  

Ordförande   

 Bengt Ferm  

Justerare   

 Andreas Dahlborg  

 

ANSLAG/BEVIS 

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

Sammanträdesdatum 2021-01-25 

Anslagsdatum 2021-02-01 Anslag tas ner 2021-02-23 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret 

Underskrift  

 Johanna Hannerfors 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-25  
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Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000001  

SHBN § 1 Närvarokontroll och upprop 

Beslut 

På dagens sammanträde genomförs närvarokontroll och upprop. Se närvarolista över 

beslutande ledamöter på protokollets första sida.       

      

 ___________________ 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-25  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000002  

SHBN § 2 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Andreas Dahlborg (L) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll.       

      

 ___________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-25  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000009  

SHBN § 3 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.       

      

 ___________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-25  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000004  

SHBN § 4 Projektuppföljning/Information 2021 

Beslut 

Informationen noteras.       

Ärendet 

Samhällsbyggnadschef Gunnar Carlsson informerar om: 

- Feriepraktik Tibro kommun 

Eftersom ingenting nytt har tillkommit i ärendet sedan arbetsutskottets 

sammanträde den 11 januari 2021, ber Gunnar Carlsson om att få återkomma i 

ärendet. Ärendet tas upp igen på Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 

22 februari 2021.        

      

___________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-25  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000012  

SHBN § 5 Information: Nybyggnation av Ransbergs 

skola 

Beslut 

Informationen noteras.       

Ärendet 

Projektledare Samuel Willner informerar om: 

- Ändring av tidsplan 

- Mellanstor idrottshall 

- Projektets finansiering och eventuell begäran om tilläggsanslag     

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Tidsplan Ransbergs skola 

Bilaga 2 – PM från kultur och fritid ang. mellanstor idrottshall      

___________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-25  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000013  

SHBN § 6 Beslut om avvikelse från generell 

överenskommelse rörande planberedskap 

för förskola vid nybyggnation av 

Ransbergs skola 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta att medge att 

avvikelse får ske från ”Generella överenskommelser kopplade till lokalförsörjning i Tibro 

kommun” gällande kravet att det ”Vid nyproduktion ska finnas planberedskap för 

utbyggnad av förskola och grundskola”.   

Avvikelsen gäller detaljplanen för fastigheten på vilken Ransbergs skola ska byggas. Det 

noteras att punkten avser byggrätten i nya planer som medför expansionsmöjligheter.     

Ärendet 

I samband med planeringen av nybyggnation av Ransbergs skola har uppmärksammats 

svårigheter att uppfylla kravet att det ska finnas planberedskap för en förskola i anslutning 

till skolan.  

Den berörda fastigheten kommer att expanderas genom markköp av en del av en 

grannfastighet och en ny detaljplan kommer att upprättas. Trots detta är bedömningen att 

en reserverad yta i planen för en förskola kommer att begränsa möjligheterna till placering 

och utformning av den nya skolan samt en trygg och säker utemiljö för elever och 

anställda.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-01-18 

Bilaga – Generella överenskommelser kopplade till lokalförsörjning i Tibro kommun   

Beslut delges 

Kommunstyrelsen   

___________________ 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-25  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000014  

SHBN § 7 Godkännande av funktionsprogram för 

städ- och måltidsverksamhet Ransbergs 

skola 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna funktionsprogrammen för dels Kök och 

restaurang, dels Lokalvård vid Ransbergs nya skola.     

Ärendet 

I arbetet med planeringen av den nya F-6 skolan i Ransberg upprättas funktionsprogram 

för olika delar som ska ingå i projektbeställningen.  

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig verksamhetsnämnd för kök och restaurang samt 

för lokalvård i den nya skolan och förvaltningen har därför upprättat funktionsprogram för 

dessa verksamheter. Programmen har initialt behandlats av projektets styrgrupp som 

ställer sig bakom dem.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-01-18 

Bilaga 1 – Funktionsprogram för kök och restaurang 

Bilaga 2 – Funktionsprogram för städ   

Beslut delges 

Samhällsbyggnadschef 

Projektledare   

___________________ 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-25  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000189  

SHBN § 8 Markköp: Ransbergs Prästbol 2:26 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 

- köpa del av fastigheten Klockarebolet 3:1 till priset 265 000 kronor, inklusive på 

fastigheten befintlig förrådsbyggnad samt 

- fastighetsreglera över del av Klockarebolet 3:1 till fastigheten Ransbergs Prästbol 

2:26.     

Ärendet 

Under samrådsskedet av detaljplan för Ransbergs Prästbol 2:26 m fl. har framkommit 

önskemål om att köpa in aktuell mark med anledning av att skolan utnyttjar marken idag 

till sin utevistelse.  

Som fastighetsbildningen i dag är utformad innebär det även en begränsning för 

arkitekten, när Ransbergs nya skola och dess utemiljö skall skapas. Därför föreslås att ca 

1575 m2 köps in till skolans verksamhet.  

Kostnaden för markinköpet samt förrättningskostnader tas av projektet för Ransbergs 

skola. Kostnaden är uppdelad enligt följande: mark 165 000 kronor och befintlig byggnad 

100 000 kronor.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-01-18 

Bilaga – Karta över fastighet    

Beslut delges 

Kommunfullmäktige  

___________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-25  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000010  

SHBN § 9 Internkontrollplan 2021 för 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta föreslagen internkontrollplan 2021 för 

nämndens ansvarsområde.     

Ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tibro kommun ska kommunstyrelse och nämnder 

inför varje år upprätta och anta en internkontrollplan. Syftet med den interna kontrollen är 

att säkerställa att följande uppnås: 

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

- Tillförlitlig redovisning och rapportering av verksamheten 

- Efterlevnad av lagar, regelverk och interna styrdokument 

Föreslag till internkontrollplan för Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde har tagits 

fram av samhällsbyggnadsförvaltningen. Resultatet av uppföljningen av den interna 

kontrollen, oavsett utfall, planeras att ske till Samhällsbyggnadsnämnden senast i 

december 2021.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-01-18 

Bilaga - Förslag till Internkontrollplan 2021 för Samhällsbyggnadsnämnden   

Beslut delges 

Kommunstyrelsen  

___________________ 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-25  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2020-000211  

SHBN § 10 Revidering av 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att anta 

reviderat reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden.       

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 § 43 att kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen, nämnder och utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 

med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige beslutade även om villkor för 

deltagandet.  

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har reglementet för 

Samhällsbyggnadsnämnden reviderats. Följande text har lagts till under § 16, 

Sammanträden; 

”Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra och delta på lika villkor.  

Obehöriga ska inte kunna ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som vill delta på distans ska så snart som möjligt anmäla detta till nämndens 

sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.” 

§ 5 Medborgarförslag har justerats för att få samma formuleringar som i reglerna för 

medborgarförslag i kommunfullmäktiges arbetsordning.  

I § 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter har en justering gjorts. Det gäller punkt 14 

enligt nedan:  

När det gäller punkt nr 14 ”Kart- och mätverksamhet” föreslår förvaltningen att denna 

punkt tas bort från Samhällsbyggnadsnämndens reglemente och flyttas till Byggnads- och 

trafiknämndens reglemente eftersom budgeten för verksamheten ligger under Byggnads- 

och trafiknämnden.  

Därutöver har två mindre justeringar gjorts i § 4 Planering, uppföljning och redovisning 

under stycke 3 och 6.     
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnad, 2021-01-18 

Bilaga – Utkast på reviderat reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslut delges 

Kommunfullmäktige  

___________________ 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-25  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000006  

SHBN § 11 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, 2021-01-18 

Bilaga 1 - Delegationsbeslut ER Nr 20071-20074, 2021-01-25 

Bilaga 2 – Delegationsbeslut TJ, 2021-01-25 

Bilaga 3 – Delegationsbeslut GC, 2021-01-25   

___________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2021-01-25  

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 Dnr 2021-000008  

SHBN § 12 Övriga frågor 2021 

Beslut 

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

Ärendet 

Orvar Andersson tar upp följande: 

- Det finns önskemål om större papperskorgar runt om i kommunen, särskilt uppe i 

Rankås. 

 

Per-Olof Qvick (M) tar upp följande: 

- På arbetsutskottets senaste möte ställdes frågan om Tibro kommun har någon 

lokal ordningsföreskrift för fyrverkerier. Har förvaltningen börjat arbeta med frågan 

och vem är i så fall ansvarig?  

Förvaltningssekreterare Johanna Hannerfors svarar att förvaltningen ännu inte har 

börjat arbeta med frågan, men att frågan bland annat kommer att tas upp på 

förvaltningens nästa ledningsgruppsmöte.        

 ___________________ 

 


