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Saby § 65 Dnr 2020-000012  

Godkännande/förändringar av ärendelistan 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Ekonomisk uppföljning får en egen punkt i ärendelistan. 

Ett nytt beslutsärende läggs till lisan 

- Hissmoböle 2:59 m fl, detaljplan 

 

Kälen 5:5, Hissmoböle 2:334, detaljplan tas ur som beslutspunkt och blir ett 

informationsärende i stället. 

 

I övrigt godkänns ärendelistan. 

_____ 
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Saby § 66 Dnr 2020-000013  

Informationspunkter 

Ordförande informerar om  

- diverse uppdrag som han har varit på. Bland annat praktik på Krokoms 

återvinningscentral och ett möte i Änge om utomhusmiljö/byutveckling 

 

Samhällsbyggnadschef Ulla Schill informerar om  

- personalfrågor 

- kort från verksamheten 

- ev stängning av Nyhedens badhus 

 

Planarkitekt Elin Novén informerar om 

- pågående detaljplaner 

- Kälen 5:5, Hissmoböle 2:334, detaljplan 

 

Planarkitekt Simon Östberg informerar om 

- aktualisering översiktsplan vindkraft 

 

Planarkitekt Mikael Edström informerar om 

- Åsbacken etapp 1 

 

Verksamhetschef renhållning Oscar Aspman informerar om 

- rötningsanläggningen i Östersund 

- slopat producentansvar på returpapper 

- referensgrupp renhållningstaxa och nya föreskrifter 

 

Verksamhetschef vatten Katarina Fredriksson och VA-ingenjör Sara Rensbo 

informerar om 

- vattenförsörjning från Uddero 

- ”Nödvändiga” (lagstyrda) kostnader 

- nya och gamla borrhål för vatten i Änge samt tidpunkt för de nya 

borrningarna 

 

Verksamhetschef kost och lokalvård Lena Träskvik informerar om 

- RFI matlådor/distribution 

- försök med matdistribution till hemtjänsten 3 ggr/vecka fr o m september 

2020 
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Saby § 66 forts Dnr 2020-000013  

Informationspunkter 

 

 

Byggprojektledare Nina Olofsson informerar om  

- 10-avdelnings förskola i Krokom 

_____ 
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Saby § 67 Dnr 2020-000084  

Ekonomisk uppföljning 

Samhällsbyggnadschef Ulla Schill redovisar ekonomisk uppföljning per den 

31 maj 2020. Uppföljningen visar  

Nollprognos för hela förvaltningen 

Avvikelser:  

Ökade kostnader för snö- och halkbekämpning, balanseras av (hittills) lägre 

kostnader för el- och uppvärmning 

Eftersläpning indexuppräkning av en externhyra 

Överskott personalkostnader inom kost och lokalvård 

 

Verksamhetscheferna för vatten, renhållning samt kost och lokalvård 

kommenterar resultat och prognos. 

_____ 
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Saby § 68 Dnr 2019-000117  

Hissmoböle 2:59 m fl, detaljplan 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till ordföranden att besluta om samråd 

av planförslaget. 

 

Beskrivning av ärendet 

Förslaget till ny detaljplan avser att byggrätten för förskola uppskattas till 

2500 kvm inom fastigheten och inom denna skall komplementsbyggnader 

för verksamheten inrymmas. Friytor uppskattsas till 8000 kvm. In/utfart, 

Hämta/lämna funktion, parkeringsytor samt lastytor skall säkerställas.    

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 18 juni 2020  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om positivt planbesked 24 oktober 2019, 

§ 93  

  

Upplysningar 
Detaljplanen avses hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för 

standard planförfarande. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-

nämnden uppdrar till ordföranden att besluta om samråd av planförslaget. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Planarkitekt Simon Östberg redogör för ärendet. 

_____ 
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Saby § 69 Dnr 2019-000072  

Kaxås 11:1 m fl, detaljplan 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till ordföranden att besluta om 

granskning av planförslaget. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att skapa ca 40 tomter för enbostadshus. Projekt 

Kaxås är ett projekt som har startats främst för att ge bra underlag till 

befintlig skola då den är nedläggningshotad.  Projektet går ut på att skapa ett 

attraktivt boende för unga familjer. Syftet är även att skapa möjlighet till 

arbete. 

Bedömningen har gjorts att planen kan innebära en betydande miljöpåverkan 

varpå en miljöbedömning enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska göras 

och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-

nämnden uppdrar till ordföranden att besluta om granskning av 

planförslaget. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Planarkitekt Elin Novén redogör för ärendet. 

Upplysningar 

Detaljplanen avses hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för 

utökat farande enligt PBL (2010:900). 

Detaljplanen bedöms kunna antas av kommunfullmäktige hösten 2020. 

_____ 

Kopia till 

Sökande 
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Saby § 70 Dnr 2020-000061  

Hållskaven 2:1, planbesked 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela negativt planbesked med 

hänvisning till plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap, 5§. 

 

Beskrivning av ärendet 

Sökande ansöker om planbesked för att upprätta en detaljplan för byggrätter 

bestående av 27 stycken enbostads byggnader. I området som ansökan avser 

är markförhållanden av tydlig naturbetesmark och omges av aktivt brukad 

åkermark. I den fördjupade översiktsplanen för Ås bygden är området 

utpekat som N3. Det vill säga området är utpekat som värdefullt i Ängs- och 

betesmarksinventeringen som bifogas i tjänstemanaförslaget. Naturmarken 

bör således behållas oexploaterad. Särskilda skäl, för att frångå detta känns 

omotiverat då vi även kan koppla denna typ av natur till biologisk mångfald 

och ekosystemtjänster.   1 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 14 maj 2020 

Ansökan om planbesked daterad 22 april 2020  

Illustration     

Översiktplan för Krokoms kommun 28 januari 2015 

Fördjupad översiktsplan Åsbygden 28 februari 2018      

Ängs- och betesmarksinventering 11 juli 2002 och 22 augusti 2017 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-

nämnden beslutar att meddela negativt planbesked med hänvisning till plan- 

och bygglagen (2010:900) 5 kap, 5§. 

 

 

                                                 
1 Jordbruksmarken – en naturresurs att förvalta ( länsstyrelsens grundsyn kring jordbruksmarken i 

länet. Juni 2014)   
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Saby § 70 forts Dnr 2020-000061  

Hållskaven 2:1, planbesked 

Upplysningar 

Planbeskedet går inte att överklaga enligt PBL 13 kap 2§. 

Planarkitekt Simon Östberg redogör för ärendet. 

_____ 

 

Kopia till 

Sökande 
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Saby § 71 Dnr 2020-000004  

Rösta 6:1, planbesked 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnen beslutar upphäva sitt tidigare beslut om positivt 

planbesked. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 februari 2020, § 10, att 

meddela positivt planbesked för del av fastigheten Rösta 6:1 för 

bostadsbebyggelse. 

Det har nu kommit önskemål om att samhällsbyggnadsnämnden ska 

återkalla sitt tidigare beslut om positivt planbesked. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 6 juni 2020 

Samhällsbyggnadsnämnden 18 februari 2020, § 10 

Förslag som läggs på mötet  

Morgan Moverare, C, yrkar på att samhällsbyggnadsnämnden upphäver sitt 

tidigare beslut om positivt planbesked. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-

nämnden vidhåller sitt tidigare fattade beslut om positivt planbesked. 

Till det har det kommit ett förslag om att samhällsbyggnadsnämnden ska 

upphäva sitt tidigare beslut om positivt planbesked. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 

bifalla förslaget om att samhällsbyggnadsnämnden ska upphäva sitt tidigare 

beslut om positivt planbesked. 

Planarkitekt Mikael Edström redogör för ärendet. 

_____ 
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Saby § 72 Dnr 2018-000055  

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Riktlinjer för bostadsförsörjning är ett övergripande strategiskt styrdokument 

som fastslår kommunens mål för bostadsförsörjningen och utvecklingen av 

bostadsbeståndet. Syfte med riktlinjer för bostadsförsörjning är att bidra till 

en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning i kommunen. Det ska vara en länk 

mellan översiktsplanen – här ska vi bygga – och utvecklings- och 

tillväxtplanen - så ska vi växa – genom att svara på vad vi ska bygga.  

Kommunfullmäktige beslutade de 27 februari 2020 att återremittera ärendet 

för att riktlinjerna skickas på remiss till kommunala pensionärsrådet och 

kommunala tillgänglighetsrådet. Krokomsbostäder ska nu i återremissen och 

även framåt involveras i framtagande av bostadsförsörjningsplaner.  

 

Ärendet har varit ute på remiss till kommunala pensionärsrådet, kommunala 

tillgänglighetsrådet samt kommunala integrationsrådet. Kommunala 

pensionärsrådet har bland annat ifrågasätter Ås som plats för äldreboende. 

Det beslutet är redan fattat i och med fastställande av översiktsplanen för 

Krokoms kommun och den fördjupade översiktsplanen för Åsbygden. 

Kommunala tillgänglighetsrådet har kommit in med skrivelse där 

ägardirektivet till Krokomsbostäder berörs. Ägardirektivet är inte en fråga 

för riktlinjerna för bostadsförsörjningen. 

  

Krokomsbostäder har varit involverade processen för framtagandet av 

riktlinjerna, dels genom information i styrelsen i december 2018 och dels 

genom löpande kontakter med förre VD. Bostadsbolaget kommer att vara 

involverade även framåt.   
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Saby § 72 forts Dnr 2018-000055  

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 28 maj 2020 

Kommunfullmäktige 27 februari 2020, § 11 

Samhällsbyggnadsnämnden 5 december 2019, § 113 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 3 maj 2019 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-

nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa riktlinjer för 

bostadsförsörjning i Krokoms kommun. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Planarkitekt Simon Östberg redogör för ärendet. 

_____ 

 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Saby § 73 Dnr 2019-000126  

Motion - Marina i Krokomsviken 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen besvaras enligt följande 

I det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Älvområdet, samt 

kommande planprogram för Krokoms centrum, kommer möjlig plats för en 

marina att utredas. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Niclas Höglund, Jämtlands väl Krokom, har inkommit med en motion där 

det föreslås att  

- förvaltningen visar möjliga platser för en marina i Krokomsviken för 

samhälls-byggnadsnämnden 

- plats för en kommande marina i Krokomsviken planeras och anvisas 

Motionen inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 9 oktober 2019 för 

beredning. Motionen har även skickats till näringslivsavdelningen. Motionen 

ska beslutas i kommunfullmäktige i oktober 2020. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 28 maj 2020 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-

nämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen besvaras enligt följande 

I det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Älvområdet, samt 

kommande planprogram för Krokoms centrum, kommer möjlig plats för en 

marina att utredas. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till: Kommunstyrelsen 
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Saby § 74 Dnr 2019-000139  

Motion - Landsbygdens stenar, minska pålagorna 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande svar till kommunstyrelsen  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har inga pålagor som omnämns i motionen. 

De avgifter som samhällsbyggnadsnämnden tar ut är 

- avgift för vatten, avlopp och dagvatten 

- renhållning 

- tomtkö 

- planavtal 

- parkering på kommunala fastigheter (ej parkeringstillstånd för 

handikappade) 

 

Alla dessa tillstånd är taxebundna och baserade på självkostnadsprincipen. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Niclas Höglund, Jämtlands väl Krokom, har inkommit till 

kommunfullmäktige med en motion där det föreslås att  

- utreda företagarnas belastade pålagor 

- avlasta företag som ligger i Krokoms kommun från betvingade pålagor som 

inte är lagstadgade nivå 

 

Motionen inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 26 november 2019 för 

yttrande till kommunstyrelsen. Motionen har skickats till flera nämnder och 

till näringslivsavdelningen och ett sammanställt svar görs av 

kommunstyrelsen. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 28 maj 2020 

 

 

 

 

 

Saby § 74 forts   Dnr 2019-000139  
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Motion - Landsbygdens stenar, minska pålagorna 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-

nämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen besvaras enligt följande 

Samhällsbyggnadsnämnden har inga pålagor som omnämns i motionen. 

De avgifter som samhällsbyggnadsnämnden tar ut är 

- avgift för vatten, avlopp och dagvatten 

- renhållning 

- tomtkö 

- planavtal 

- parkering på kommunala fastigheter (ej parkeringstillstånd för 

handikappade) 

 

Alla dessa tillstånd är taxebundna och baserade på självkostnadsprincipen. 

 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Saby § 75 Dnr 2019-000138  

Motion - Avgiftsbelagda tillstånd 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande svar till kommunstyrelsen  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har inga avgiftsbelagda tillstånd som omnämns i 

motionen. 

 

De avgifter som samhällsbyggnadsnämnden tar ut är 

- avgift för vatten, avlopp och dagvatten 

- renhållning 

- tomtkö 

- planavtal 

- parkering på kommunala fastigheter (ej parkeringstillstånd för 

handikappade) 

 

Alla dessa tillstånd är taxebundna och baserade på självkostnadsprincipen. 

Beträffande kostnad för planavtal så tas den ut endast när den sökande har 

valt att köpa tjänsten av kommunen och är det omöjligt att 

handläggningstiden ges en maximaltid. Det tar längre tid än 2 månader att 

upprätta en detaljplan oavsett om kommunens tjänstemän upprättar den eller 

någon privat konsult. 

I övrigt berörs inte samhällsbyggnadsnämnden av att-satserna som omnämns 

i motionen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Bengt Olofsson, Moderaterna, har inkommit till kommunfullmäktige med en 

motion där det föreslås att  

- handläggningstiden för avgiftsbelagda tillstånd ges en maximal 

handläggningstid på 2 månader. Dock får tiden intill dess den sökande får en 

mottagningsbekräftelse från kommunen vara maximalt 5 arbetsdagar 

- det i mottagningsbekräftelsen ska det framgå vem som är handläggare av 

ärendet med dennes kontaktuppgifter 

- kostnaden för tillstånd regleras genom självkostnadsprincipen med en 

öppen redovisning av nedlagd tid 
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Saby § 75 forts Dnr 2019-000138  

Motion - Avgiftsbelagda tillstånd 

 

- om handläggningstiden överstiger angiven maxtid av orsaker beroende på 

kommunens egen handläggning ska ersättning utgå till den sökande 

- det för privatpersoner ska det finnas ett avgiftstak för respektive tillstånd 

 

Motionen inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 26 november 2019 för 

yttrande till kommunstyrelsen. Motionen har skickats till flera nämnder och 

till näringslivsavdelningen och ett sammanställt svar görs av 

kommunstyrelsen. 

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 28 maj 2020 

Förslag som läggs på mötet  

Eva Ljungdahl, MP, föreslår att beslutstexten kompletteras med  

Samhällsbyggnadsnämnden har inga avgiftsbelagda tillstånd som omnämns i 

motionen. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-

nämnden föreslår kommunstyrelsen att motionen besvaras enligt följande 

De avgifter som samhällsbyggnadsnämnden tar ut är 

- avgift för vatten, avlopp och dagvatten 

- renhållning 

- tomtkö 

- planavtal 

- parkering på kommunala fastigheter (ej parkeringstillstånd för 

handikappade) 

 

Alla dessa tillstånd är taxebundna och baserade på självkostnadsprincipen. 

Beträffande kostnad för planavtal så tas den ut endast när den sökande har 

valt att köpa tjänsten av kommunen och är det omöjligt att 

handläggningstiden ges en maximaltid. Det tar längre tid än 2 månader att  
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Saby § 75 forts Dnr 2019-000138  

Motion - Avgiftsbelagda tillstånd 

 

 

upprätta en detaljplan oavsett om kommunens tjänstemän upprättar den eller 

någon privat konsult. 

I övrigt berörs inte samhällsbyggnadsnämnden av att-satserna som omnämns 

i motionen. 

 

Till det har det kommit ett tilläggsförslag. 

 

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar han på 

tilläggsförslaget. 

 

Beslutsgången godkänns. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Saby § 76 Dnr 2020-000083  

Ny politisk organisation 

Samhällsbyggnadschef Ulla Schill redovisar kommundirektörens förslag till 

ny politisk organisation i Krokoms kommun. 

_____ 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(24) 

Sammanträdesdatum 

18 juni 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 77 Dnr 2020-000015  

Logglista, uppdrag från nämnden som ej 
återrapporterats 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Punkten mätning samarbetsklimat politiker/tjänstemän utgår denna gång. 

____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Logglistan som visar ej återrapporterade uppdrag från nämnden till samhälls-

byggnadsförvaltningen gås igenom. 

_____ 
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Saby § 78 Dnr 2020-000014  

Meddelande om ej behandlade motioner och 
medborgarförslag 

Motion - Rent vatten en ändlig resurs 

Motionen inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 26 november 2019 för 

beslutande i kommunfullmäktige senast i november 2020. 

 

Motion - Kommunal sophantering 

Motionen inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 11 mars 2020 för 

beslutande i kommunfullmäktige senast i februari 2021. 

 

Medborgarförslag - Kolonilotter i Nälden 

Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 25 maj 2020 

som själv svarar på förslaget senast i november 2020. 

 

Medborgarförslag - Hastighetsbegränsning i Änge 

Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 25 maj 2020 

som själv svarar på förslaget senast i november 2020. 

 

Medborgarförslag - Nödvändigt att få ner hastigheten runt skolan i Änge 

Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 25 maj 2020 

som själv svarar på förslaget senast i november 2020. 

 

Medborgarförslag - Sänkt hastighet i Änge 

Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 25 maj 2020 

som själv svarar på förslaget senast i november 2020. 

_____ 
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Saby § 79 Dnr 2020-000016  

Delegationsbeslut 

Hägra 10:1, förvärv 

Ordförande  
 

Bemyndigande tillförordnad förvaltningschef och firmatecknare 

Samhällsbyggnadschef Ulla Schill  
 

Beviljade bostadsanpassningsbidrag 1-31 maj 2020 

Byggprojektledare Jonas Bernhardsson 

  

Byn 1:350, återköp villatomt 

Östbacken 1:25, försäljning 

Föllinge-Backen 2:107, försäljning 

Landön 8:3, försäljning 

Landön 8:4, försäljning 

Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson 

_____ 
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Saby § 80 Dnr 2020-000017  

Delgivningar 

Rambudget 2021 - Flytt av tidplan för budgetbeslut 

Särredovisning VA 2019 

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse samt ansvarsprövning för 

2019 

Kommunfullmäktige 

 

Ekonomisk uppföljning 2020 

Rambeslut om VA-investeringar för fortsatt tillväxt inom Stråket-området 

Ekonomisk uppföljning 2020 

Vattenförsörjning i Änge 

Hissmofors reningsverk, haveri inloppsledning 

Kommunstyrelsen 
 

Ansökan om medel ur utvecklingsfonden 

Kommunstyrelsens ordförande 
 

Flytt av fordon 

Bygg- och miljönämnden 
 

Beslut om ytterligare bidrag om omfördelning, förorenade området 

Hissmofors f d sulfitfabrik 

Naturvårdsverket 
 

Regeringsbeslut, överklagande av Trafikverkets beslut om vägplan för gång- 

och cykelväg genom Rödön 

Regeringen 

_____ 


