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Saby § 47 Dnr 2020-000012  

Godkännande/förändringar av ärendelistan 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Ärende 16 Medborgarförslag - Elsanera kommunens offentliga lokaler 
stryks.  
Vid telefonsamtal med en av förslagsställarna har det framkommit att det 
inte är en fråga för samhällsbyggnadsnämnden utan en verksamhetsfråga. De 
vill att wifi, eventulla hörslingor samt belysningen släcks ner under vissa 
tider så att även elöverkänsliga kan vistas i lokalerna. 
Medborgarförslaget skickas tillbaka till kommunfullmäktige. 
I övrigt godkänns ärendelistan. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställarna  för kännedom 
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Saby § 48 Dnr 2020-000013  

Informationspunkter 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att vidta åtgärder som 
behövs för att få mest valuta för pengarna vad avser det planerade 
underhållet. 
 
Till referensgrupp för arbetet med att ta fram ny renhållningstaxa utses 
Olof Wallgren, Eva Ljungdahl och Leif Jonsson som ordinarie. Till ersättare 
utses Gabriella Carlsson och Roland Larsamo  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Ulla Schill informerar om  
- personalfrågor 
- kort från verksamheten 
- ekonomin  
  
Verksamhetschef renhållning Oscar Aspman informerar om 
- ny renhållningstaxa och nya föreskrifter 
- Åreprojektet 
 
Verksamhetschef plan och fastighet Tomas Nilsson informerar om 
- taklyftar tillsammans med byggprojektledare Maria Jordan 
- planerat underhåll tillsammans med byggprojektledare Nina Olofsson 
- nybyggnation Ås skola tillsammans med byggprojektledare Tim Eriksson 
- VA-investeringar i Stråketområdet  
- Nyhedens badhus 
- arrendeavtal vindkraft 
- funktionsavtal KBAB 
- pågående detaljplaner 
  
Verksamhetschef vatten Katarina Fredriksson informerar om  
- investeringar inom vatten 
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Saby § 48 forts Dnr 2020-000013  

Informationspunkter 
Förslag som läggs på mötet  
Verksamhetschef renhållning Oscar Aspman föreslår att nämnden utser en 
referensgrupp för arbetet med att ta fram ny renhållningstaxa. 
Beslutsgång 
Det har kommit ett förslag från verksamhetschef renhållning att nämnden 
utser en referensgrupp för arbetet med att ta fram ny renhållningstaxa. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
De valda 
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Saby § 49 Dnr 2020-000060  

Information. Budget 2021 
Samhällsbyggnadschef Ulla Schill informerar om budget 2021. Förslaget till 
kommunstyrelsen är att budgetramarna 2020 bibehålls för 2021. För 
samhällsbyggnadsnämndens del innebär det en ramminskning med 2,4 
miljoner kronor. 
_____  
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Saby § 50 Dnr 2020-000059  

Tertialrapport januari-april 2020 
Samhällsbyggnadschef Ulla Schill redovisar en preliminär tertialrapport för 
januari-april 2020. 
Rapporten visar en nollprognos för hela förvaltningen och en god 
budgetföljsamhet. 
Det finns en osäkerhet kring kostnaderna för el samt snö- och 
halkbekämpning. 
En förändring i budget för lokalvård samt plan- och fastighet är att utifrån 
beslut i kommunstyrelsen i december 2019 ska lokalkostnaderna för barn- 
och utbildningsnämnden synliggöras.  
Verksamhetscheferna Katarina Fredriksson, Lena Träskvik och Tomas 
Nilsson kommenterar resultat och prognos.  
_____ 
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Saby § 51 Dnr 2020-000044  

Internkontrollplan 2020 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar internkontrollplanen för 2020. 

 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige fastställda 
målen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras.  
Detta innefattar 
• efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, mm. 
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän 
Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp har utifrån inventerade 
riskområden gjort en riskanalys och lämnar ett förslag till Internkontrollplan. 

Underlag för beslut 
Uppföljning av internkontroll 2019 
Tjänsteutlåtande 23 april 2020 
Riskanalys och internkontrollplan 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden antar internkontrollplanen för 2020. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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Saby § 52 Dnr 2020-000052  

Rödögården 1:21, planbesked 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela ett positivt planbesked för 
att upprätta en ny detaljplan och därmed ersätta de nu gällande detalj-
planerna.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att ändra gällande detaljplaner (Byggnadsplan 
över del av fastigheten Rödögården 1:20 m.fl., fastställd 6 september1966, 
Ändring av byggnadsplan för fastigheten Rödögården 1:33 m.fl., (tidigare 
1:20 m.fl.), fastställd 15 mars 1978, samt Ändring av detaljplan för 
Rödögården 1:16, 1:21 - 1:56 och 1:59, Rödön, laga kraft 9 juli 2009) så att 
tvåvåningshus tillåts istället för 1 ½ våning. Den sökande har en önskan att 
bygga ut sitt befintliga bostadshus till två våningar. Det är då lämpligt att 
ändra hela det område som ingår i gällande detaljplaner och därmed ersätta 
dessa med en ny för att uppfylla tydlighetskravet enligt PBL, samt eventuellt 
införliva den senaste ändringen för del av Rödögården 1:33, laga kraft 27 
oktober 2016 så att det endast blir en detaljplan inom området.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 21 april 2020 
Ansökan om planbesked daterad 1 april 2020 

Upplysningar 
Planbeskedet är inte ett slutligt ställningstagande för kommunen. Ett positivt 
planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas. 
Planbeskedet går inte att överklaga enligt PBL 13 kap 2§. 
Detaljplanen avses hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för 
standardfarande enligt PBL (2010:900). 
Planarbetet beräknas kunna påbörjas första kvartalet 2021. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(27) 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2020 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 52 forts Dnr 2020-000052  

Rödögården 1:21, planbesked 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden meddelar ett positivt planbesked för att upprätta en ny detaljplan 
och därmed ersätta de nu gällande detaljplanerna.  
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 
Kopia till 
Sökanden 
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Saby § 53 Dnr 2019-000095  

Igångsättningstillstånd, förstudie lokalanpassning 
Rydells väg 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om igångsättningstillstånd för en 
förstudie om flytt av hela eller delar av vattens och renhållnings 
verksamheter till Rydells väg 2. 
Förstudien även ska innefatta alternativet att en helt ny byggnad byggs. 
Förstudien finansieras via beviljat investeringsutrymme.  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Vattenavdelningens driftpersonal samt viss administration är idag placerad 
på fastigheten Hissmon 1:47, Brovägen 6. Fastigheten inryms i det områden 
där beslut om planbesked är fattat av samhällsbyggnadsnämnden, med syfte 
att planlägga området för bostadsändamål. Det medför att VA-verksamheten 
behöver andra lokaler. På kommunens fastighet Hissmoböle 2:46 (Rydells 
väg 2) inryms idag renhållningsavdelningens uteverksamhet. Här finns goda 
möjligheter att iordningställa ändamålsenliga utrymmen även för hela eller 
delar av vattenavdelningens och renhållnings-avdelningens verksamheter.  
En förstudie om bolagisering med Åre kommuns VA och renhållning har 
genomförts men beslut om vilken riktning Krokoms kommun ska gå har ej 
fattats. Rådande coronasituation har medfört att processen har avstannat. 
Bolagiseringen medför inte att driftpersonalen flyttas till annan ort. Så behov 
av andra lokaler finns fortsatt.  
Vi ser flera olika alternativ att utreda i en förstudie: 

1. VA-drift. Flytt av enbart driften utan administration 
2. VA-drift och administration. Hela Vattenavdelningen 
3. VA och Renhållning. Båda avdelningarna ska inrymmas på samma 

plats 

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande daterat 2020-04-22 
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Saby § 53 forts Dnr 2019-000095  

Igångsättningstillstånd, förstudie lokalanpassning 
Rydells väg 
Förslag som läggs på mötet  
Håkan Mikaelsson, M, föreslår att förstudien även ska innefatta alternativet 
att en helt ny byggnad byggs. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden meddelar ett positivt planbesked för att upprätta en ny detaljplan 
och därmed ersätta de nu gällande detaljplanerna.  

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. 
_____ 
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Saby § 54 Dnr 2019-000069  

Nytt igångsättningstillstånd tömning slamdammar 
Hissmofors reningsverk 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
igångsättning inom befintlig investeringsbudget för att möjliggöra att slam 
avlägsnas ur poleringsdammarna och slutgiltigt omhändertas.  
 

 

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommun har vid reningsverket i Hissmofors, poleringsdammar, dit 
det renade avloppsvattnet förs efter de olika reningsstegen i reningsverket. 
Dammarna ingår i reningsverkets tillstånd för verksamheten och ska fungera 
som efterpolering. De är i princip aldrig tömda sedan de anlades i början av 
70-talet och slamhalten är därmed mycket hög. Med en hög slamhalt i 
dammarna behövs de tömmas på slam för att öka uppehållstiden och minska 
risken för slamflykt. Vid slamflykt kommer inte utsläppsvillkor för 
verksamheten att kunna hållas. 
 
Under år 2019 startade ett nytt försök genom att pumpa via en pråm med 
mudder-verk upp slammet i damm 2 under tillsättning av polymer till två 
stycken geotextil-tuber (7,5 x 35 meter) för avvattning. Utöver detta har 
avdelningen anlagt två stycken slamavvattningsbäddar inom området. Till 
dessa bäddar är det uppgrävt delar av slammet från damm 1. Tilldelade 
medel har avänts under år 2019.  
 
Arbetet behöver fortgå och tillstånd för detta har medgetts av länsstyrelsen 
t.o.m. år 2021 (2022). Medel behövs för att fortsätta gräva ur slam från 
damm 1 och 3 samt för omhändertagande av slammet. De medel som krävs 
för åtgärderna föreslås omfördelas från investeringsbudget för nytt  
reningsverk i Bakvattnet. Det innebär en viss försening av Bakvattnets 
reningsverk, vilket bedöms ändå ske, eftersom markfrågan inte är löst. 
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Saby § 54 forts Dnr 2019-000069  

Nytt igångsättningstillstånd tömning slamdammar 
Hissmofors reningsverk 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 21 april 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, där samhällsbyggnadsnämnden föreslår  
kommunstyrelsen att bevilja igångsättning inom befintlig investerings-
budget för att möjliggöra att slam avlägsnas ur poleringsdammarna och 
slutgiltigt omhändertas.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Verksamhetschef vatten Katarina Fredriksson redogör för ärendet. 

_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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Saby § 55 Dnr 2020-000040  

Igångsättningstillstånd. Rivning C- och E-husen Ås 
skola 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
igångsättningstillstånd för rivning av C och E husen inom Ås skola.  
Rivningen finansieras via beviljat investeringsutrymme.  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
På grund av bristande skick och utformning av hus C och E på Ås skola har 
lokalerna tvingats utrymmas. Dessa står i dag oanvända men uppvärmda 
eftersom byggnadsdelarna är hopbyggd med övriga delar av Ås skola. Det 
har även varit långvariga problem med inomhusmiljön.  Lokalerna har 
ersatts med kostsamma och tillfälliga inhyrningar av paviljonger. Sedan 
tidigare finns utöver dessa ett flertal kortsiktiga paviljonglösningar inom Ås 
skolområde.  
En förstudie har genomförts, tillsammans med barn- och utbildnings-
förvaltningen, och den visar på att C och E husen bör rivas och att dessa 
tillsammans med de tillfälliga paviljongerna ersätts med en permanent, 
modern samt yt- och energieffektiv nybyggnad.  

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande daterat 21 januari 2020 
 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, där samhällsbyggnadsnämnden föreslår  
kommunstyrelsen att bevilja igångsättning för rivning av C och E husen 
inom Ås skola.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
_____ 
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Saby § 55 forts Dnr 2020-000040  

Igångsättningstillstånd. Rivning C- och E-husen Ås 
skola 
 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Saby § 56 Dnr 2020-000039  

Hägra 10:1, förvärv 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra till ordförande att besluta om 
förvärv av fastigheten Krokom Hägra 10:1.  

Förvärvet finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljade 
investeringsutrymme.  

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har erbjudits att förvärva fastigheten Krokom Hägra 10:1. 
Fastigheten som består av ett markområde om ca 11 hektar varav ca 5 hektar 
skog, 4 hektar åkermark samt 2 hektar övrig mark och ligger i direkt 
anslutning till kommunens reningsverk.  
Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus, ladugård samt uthus och garage. 
Ett förvärv av fastigheten Hägra 10:1 får anses vara av strategiskt karaktär, 
med sitt läge intill kommunens största reningsverk, då det möjliggör 
utrymme för en framtida utbyggnad av befintligt reningsverk. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 24 april 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, där samhällsbyggnadsnämnden förslås 
besluta uppdra till ordförande att besluta om förvärv av fastigheten Krokom 
Hägra 10:1.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 
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Saby § 57 Dnr 2019-000130  

Hissmoböle 2:347, förvärv del av fastigheten 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvärva del av Krokom Hissmoböle 
2:347 till en köpeskilling om 368 000 kronor.  

Förvärvet finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljade 
investeringsutrymme.  

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har erbjudits att förvärva ett obebyggt markområde om ca 3800 
kvadratmeter av fastigheten Krokom Hissmoböle 2:347. Markområdet ligger 
inom detaljplan för Krokomsporten och ett förvärv av det aktuella 
markområdet får anses vara av strategiskt karaktär då det bland annat 
möjliggöra anläggande av en väl fungerande anslutningsväg till planområdet 
Hanaberget beträffande lutning och utrymme. Hanaberget är ett framtida 
område för industri- och handelsändamål som ligger i direkt anslutning till 
handelsområdet Krokomsporten. En opartisk värdebedömning är gjord för 
det aktuella markområdet där marknadsvärdet bedömdes vara ca 368 000 
kronor vid värdetidpunkten maj 2019. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 24 april 2020 
Värdeutlåtande för del av Krokom Hissmoböle 2:347 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, där samhällsbyggnadsnämnden föreslås 
besluta om förvärv av del av fastigheten Hissmoböle 2:347.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
_____ 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(27) 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2020 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 58 Dnr 2019-000144  

Medborgarförslag - Cykel- och gångbro på gamla 
brofästena i Krokom 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden medborgarförslaget besvaras med  
Frågan om en gång- och cykelväg över Indalsälven hänskjuts till arbetet med 
planprogram för Krokoms centrum och den fördjupade översiktsplanen 
Älvområdet. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit det föreslås att en cykel- och gångbro 
byggs på de brofästen som finns kvar efter gamla bron över Indalsälven.  

2010 beställde kommunen en utredning för anläggande av gång- och 
cykelbro mellan Strandvägen och Krokoms camping. Kostnaden beräknades 
då till 5,5 - 6 miljoner kronor.  
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
för besvarande senast maj 2020. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 23 mars 2020 
Medborgarförslaget 

Förslag som läggs på mötet  
Carina Grahn Hellberg, S, föreslår att medborgarförslaget besvaras med 
Frågan om en gång- och cykelväg över Indalsälven hänskjuts till arbetet med 
planprogram för Krokoms centrum och den fördjupade översiktsplanen 
Älvområdet. 
 
 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(27) 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2020 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 58 forts Dnr 2019-000144  

Medborgarförslag - Cykel- och gångbro på gamla 
brofästena i Krokom 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, där samhällsbyggnadsnämnden föreslås 
avslå medborgarförslaget. 
Till det har det kommit ett motförslag där det föreslås att 
samhällsbyggnadsnämnden besvarar medborgarförslaget med 
Frågan om en gång- och cykelväg över Indalsälven hänskjuts till arbetet med 
planprogram för Krokoms centrum och den fördjupade översiktsplanen 
Älvområdet. 
 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnads-
nämnden bifaller Carina Grahn Hellbergs förslag. 

_____ 

Kopia till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(27) 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2020 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 59 Dnr 2020-000036  

Medborgarförslag - En trappramp till badbassängen i 
Krokom 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden besvarar medborgarförslaget enligt följande 

Kommunen är i dagsläget inte beredd att installera en trappramp i 
badbassängen. Utredning pågår om badhusets skick och efter utredningens 
färdigställande ska beslut fattas om badhusets framtid.      

Om/när ett nytt badhus byggs så kommer det att utrustas med en trappramp 
eller dylikt. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit det föreslås att en trappramp installeras i 
badbassängen i Krokom.  
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
för besvarande senast augusti 2020. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 27 april 2020 
Medborgarförslaget 

Förslag som läggs på mötet  
Anneli Håkansson, S, föreslår att beslutet kompletteras med om/när ett nytt 
badhus byggs så kommer det att utrustas med en trappramp eller dylikt. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden besvara medborgarförslaget med 

Kommunen är i dagsläget inte beredd att installera en trappramp i 
badbassängen. Utredning pågår om badhusets skick och efter utredningens 
färdigställande ska beslut fattas om badhusets framtid.      

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(27) 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2020 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 59 forts Dnr 2020-000036  

Medborgarförslag - En trappramp till badbassängen i 
Krokom 
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 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(27) 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2020 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 60 Dnr 2020-000034  

Medborgarförslag - Öppet sandförråd i Nälden 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. Kommunen har inte  
budgetutrymme att tillhandahålla sandförråd på fler platser än i centrala 
Krokom 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit det föreslås att ett öppet sandförråd 
anordnas i Nälden.  
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
för besvarande senast augusti 2020. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 27 april 2020 
Medborgarförslaget 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden avslår medborgarförslaget. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
_____ 

 
Kopia till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(27) 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2020 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 61 Dnr 2020-000014  

Meddelande om ej behandlade motioner och 
medborgarförslag 
 
Motion - Marina i Krokomsviken 
Motionen inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 9 oktober 2019 från 
kommunstyrelsens presidium. Samhällsbyggnadsnämnden och 
näringslivsavdelningen har fått motionen för beredning. Motionen ska 
beslutas i kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2020. 
 
Motion - Rent vatten en ändlig resurs 
Motionen inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 26 november 2019 för 
beslutande i kommunfullmäktige senast i november 2020. 
 
Motion - Landsbygdens stenar, minska pålagorna 
Motionen inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 26 november 2019 för 
beslutande i kommunfullmäktige senast i november 2020. 
 
Motion - Avgiftsbelagda tillstånd 
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. 
_____ 
 
 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(27) 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2020 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 62 Dnr 2020-000015  

Logglista, uppdrag från nämnden som ej 
återrapporterats 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Mätning samarbetsklimat politiken/tjänstemän läggs till listan och tas upp 
varje sammanträde. 
Punkten Minska matsvinnet utgår denna gång eftersom rutinerna i 
matsalarna har ändrats under rådande omständigheter med Coronaviruset och 
ingen mätning har skett. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Logglistan som visar ej återrapporterade uppdrag från nämnden till 
samhällsbyggnadsförvaltningen gås igenom.  
_____ 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(27) 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2020 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 63 Dnr 2020-000016  

Delegationsbeslut 
Beviljade bostadsanpassningsbidrag 1-30 april 2020 
Byggprojektledare Jonas Bernhardsson 
  
Skärvången 1:166, försäljning 
Östbacken 1:51, försäljning 
Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson  
 
Byn 1:363, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:381, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:382, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:384, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Ås-Hov 1:6, anslutning avlopp 
Verksamhetschef Vatten Katarina Fredriksson 
_____ 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(27) 

Sammanträdesdatum 
6 maj 2020 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 64 Dnr 2020-000017  

Delgivningar 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente - Sammanträde på distans 
Kommunfullmäktige  
_____ 
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