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Nämndsprioriterade mål 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Mål 1:  

 

-Aktivt underhålla och utveckla grönområden, gator och torg i hela kommunen så 

att såväl tibrobor som besökare känner sig hemma och välkomnade.  

Investeringsprojektet Centrummiljö (Allétorget) har under 2020 färdigställts med 

asfaltering och linjemålning. Vidare har ca 156 000 m2 gräsklippningsytor gjorts om till yta 

för långgräs alternativt ängsmark för att främja pollinerande insekter och i förlängningen 

den biologiska mångfalden. Ängsblommor har planterats på 4-5 platser runt om i 

kommunen, bland annat Hörnebo och längs med Centrumgatan. Gata/park har haft ett 

fortsatt fokus på blomsterarrangemang vid infarter till tätorten för ett välkomnande intryck. 

Under hösten har plantering och utplacering av höstblommor skett.  

658 armaturer har bytts ut till LED under 2020. Detta har lett till minskad driftkostnad om 

ca 120 tkr under 2020. 1200 m ny gång- och cykelväg utmed Hörnebovägen och 

Verkstadsgatan har bidragit till att skapa tryggare trafikmiljöer. 

Strategi: 

• Att verka för en hållbar tillväxt ur miljömässiga aspekter genom att installera minst 

650 ljuspunkter med LED-lampor (nyinstallation samt byte av befintlig armatur) i 

gatubelysningsnätet under 2020. 

• Att bidra till att invånarna i kommunen kan förflytta sig inom tätorten på ett tryggt 

och enkelt sätt genom att utöka och underhålla nätverket av gång- och cykelvägar 

inom Tibro kommun. 

Måluppföljning: 

• Minskad driftkostnad, längre livslängd, minskad miljöpåverkan. 

• Minskad miljöpåverkan, ökad trafiksäkerhet.  
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Mål 2: 

-Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska effektiviseras.  

En lista över enklare energieffektiviseringsåtgärder har tagits fram. För att effektivisera 

energiförbrukningen pågår ett utbyte av styr- och reglerutrustning för värme - och 

ventilationssystem på ett antal skolor och förskolor. Åtgärderna kommer även leda till ett 

bättre inomhusklimat.  

Utökning av antalet uppkopplade fastigheter till kommunens överordnade styrsystem har 

ökats under året. Detta antas medföra lägre förbrukningar eftersom man får bättre 

förutsättningar att fjärrstyra anläggningarna. 

Driftkostnaderna har varit lägre under 2020, dels på grund av mild vinter, dels på grund av 

investeringar i styr och-reglerteknik.  

Strategi:  

• Inventering av energieffektiviseringsåtgärder ska genomföras för hela 

fastighetsbeståndet. 

• Förslag på effektiviseringsåtgärder ska tas fram till arbetet med investeringsbudget 

för år 2020.  

• Fastställa mål för energiförbrukning. 

Måluppföljning: 

• Tibro kommun tar ytterligare steg för att uppnå kommunala, regionala samt statliga 

mål rörande energieffektivisering.  

• Lägre driftskostnader.  

• Antal förslag på energieffektiviseringar i investeringsbudgeten för år 2020. 

 

Mål 3: 

-Måltidsavdelningens budget i balans utifrån kvalité, efterfrågan och servicenivå. 

 

Måltidavdelningens mål är uppfyllda. Budgeten är i balans utifrån kvalité, efterfrågan och 

servicenivå. Måltidsavdelningen arbetar målmedvetet med dessa frågor. Arbetet med att 

öka medvetenheten om svinn och hållbara måltider pågår löpande, både bland 

medarbetare och gäster.  

 


