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Saby § 3 Dnr 2021-000001  

Godkännande/förändringar av ärendelistan 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Ärende 11 Särredovisning VA stryks denna gång och tas upp på nämndens 

sammanträde den 24 mars 2021. 

I övrigt godkänns ärendelistan. 

_____ 
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Saby § 4 Dnr 2021-000002  

Informationspunkter 

Samhällsbyggnadschef Ulla Schill informerar om  

- medarbetarenkäten 

    

Planarkitekt Mikael Edström informerar om 

- kommande planbesked Trusta och Granbo 

- uppdatering plantaxan 

 

Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson informerar om 

- lokaler för Aspås och Rödöns skolor 

- investeringsstöd till snabbladdare för el-bilar 

 

Byggprojektledare Nina Olofsson informerar om 

- nya förskolan i Krokom 

 

Byggprojektledare Maria Jordan informerar om 

- Nyhedens badhus 

  

VA-ingenjör Sara Rensbo och Karl-Ivar Johansson, Sweva AB, informerar 

om 

- vatten Änge 

 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Nils-Erik Werner informerar om 

- saneringsåtgärder kisaska område 10 under 2020 

_____ 
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Saby § 5 Dnr 2021-000020  

Riktlinjer och policy för medborgardialog 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Nämnden uppdrar till samhällsbyggnadschefen att i samråd med presidiet 

utarbeta svar på remisserna.  

Nämnden uppdrar till ordföranden att fatta beslut i ärendet.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till policy och riktlinjer för medborgardialog har upprättats. 

Kommunstyrelsen har skickat förslagen på remiss till bland annat 

samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen ska ha remissvar senast den 

28 februari 2021. 

Underlag för beslut 

Förslag till riktlinjer för medborgardialog 

Förslag till policy för medborgardialog 

 

Projektledare Elisabeth Wickzell informerar om förslagen.    

_____                 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Elisabeth Wickzell 
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Saby § 6 Dnr 2020-000052  

Rödögården 1:21, detaljplan 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka ut detaljplanen för samråd.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att ändra en planbestämmelse i befintlig detaljplan 

”Byggnadsplan över del av fastigheten Rödögården 1:20 m.fl.” som vann 

laga kraft 1966, för att möjliggöra byggande av 2 våningar. Planen har 

initierats av ägare till fastigheten Rödögården 1:21.  

 

Denna detaljplan prövar endast ändringen. De överväganden och 

bedömningar som är gjorda för att planera området finns i den ursprungliga 

detaljplanen. För tydlighetens skull redovisas alla gällande planbestämmelser 

i denna detaljplan.  

 

Ursprunglig detaljplan från 1966 kommer i sin ändrade form vara gällande. 

Planändringen kompletterar ursprunglig detaljplan från 1966 med möjlighet 

att bygga upp till 2 våningar. 

 

Underlag för beslut 

Ansökan om planbesked daterad 1 april 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked 6 maj 2020, § 52 

 

Beslutsgång 

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

nämnden beslutar att skicka ut detaljplanen för samråd.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Planarkitekt Elin Novén redogör för ärendet. 
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Saby § 6 forts Dnr 2020-000052  

Rödögården 1:21, detaljplan 

 

Upplysningar 

Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900, i dess lydelse från 1 januari 

2015 (ändring 2020-05-01 SFS 2020:253), reglerna för standardförfarande 

då den uppfyller kriterierna för denna tillämpning. 

 

Detaljplanen bedöms kunna antas av Bygg- och miljönämnden juni 2021. 

_____ 

 

  

  

Kopia till 

Sökande 
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Saby § 7 Dnr 2020-000150  

Igångsättningstillstånd - Hållbart resande Nälden 

Kort sammanfattning 

En hållplats för tåg (tågperrong) ska byggas för att utöka möjligheten till kollektivt 

resande till och från Nälden. Detta minskar restider och ökar ortens tillgänglighet, 

vilket i längden skapar stabila, långsiktiga och hållbara persontransporter som i sin 

tur kan säkerställa ökad livskvalitet och tillgänglighet av arbetskraft för både privat 

och offentlig sektor. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar 

igångsättningstillstånd för projektering och senare byggnation av hållplatsen 

med pendlarparkering, angöring, gång- och cykelvägar samt grönområden i 

Nälden. 

Finansiering tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade 

investeringsutrymme. Projektet beräknas vara färdigställt senast under första 

kvartalet 2023. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Projektet är en samverkan mellan Trafikverket, Krokoms kommun och 

Regionen och har delvis beviljats bidrag. Ansvarig för genomförande av 

åtgärder är Trafikverket på uppdrag av Krokoms kommun. Ett 

samverkansavtal har upprättats mellan Krokoms kommun och Trafikverket 

som tar upp ansvarsfördelning inom projektet samt fördelning av finasiering. 

Avtalet är underskrivet av båda parter. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 21 januari 2021 
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Saby § 7 forts Dnr 2020-000150  

Igångsättningstillstånd - Hållbart resande Nälden 

Beslutsgång 

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

nämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för 

projektering och senare byggnation av hållplatsen med pendlarparkering, 

angöring, gång- och cykelvägar samt grönområden i Nälden. 

Finansiering tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade 

investeringsutrymme. Projektet beräknas vara färdigställt senast under första 

kvartalet 2023. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Saby § 8 Dnr 2020-000021  

Kaxås, gatunamn 

Kort sammanfattning 

Två vägar ska namnsättas i Kaxås.                      

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att vägarna i Kaxås får gatunamnen  

Serpentinvägen och Ladvägen. 

_____________________________________________________________

     

Beskrivning av ärendet 

En detaljplan för Kaxås 3:14 m.fl. har vunnit laga kraft och möjliggör 

byggnation av två nya vägar. Namnberedningen tog fram två namnförslag, 

Serpentinvägen och Utsiktsvägen. Serpentinvägen med tanke på att vägen 

kommer att gå i kraftiga kurvor, serpentiner. Utsiktsvägen då vägen kommer 

att ligga på en höjd med utsikt. 

Namnförslagen var ute på remiss till SOS-Alarm, Räddningstjänsten 

Jämtland, Polisen, PostNord, Kaxås samfällighetsförening, Övre Kaxås 

samfällighetsförening samt Projekt Kaxås. 

Polisen hade ingen erinran. 

Projekt Kaxås föreslog Ladvägen alternativt Ladrikevägen istället för 

Utsiktsvägen med motivet att området i Kaxås kallas Ladriket och 

arbetsnamnet för området i Projekt Kaxås är Ekobyn Ladriket samt att 

Utsiktsvägen har två s och kan vara besvärligt att uttala. 

Namnberedningen tyckte inte att Ladvägen eller Ladrikevägen var lämpliga 

namn eftersom ladriket i Kaxås är en kulturhistoriskt värdefull miljö som 

omfattar ett femtiotal hölador, kornlador och båthus som ligger i närheten av 

detaljplaneområdet, men inte inom detaljplaneområdet. Ladriket bör inte 

förknippas med detaljplaneområdet. 

Namnberedningen diskuterade också Utsiktsvägen med tanke på eventuell 

uttalssvårighet och att namnet innehåller två s men såg inga hinder för 

beslut.   
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Saby § 8 forts Dnr 2020-000021  

Kaxås, gatunamn 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 28 oktober 2020, § 119, att 

återremittera ärendet till namnberedningen för ytterligare utredning 

beträffande gatunamnet Ladvägen istället för Utsiktsvägen. 

Namnförslaget Ladvägen har varit ute på remiss till SOS-Alarm, 

Räddningstjänsten Jämtland, Polisen, PostNord, Kaxås 

samfällighetsförening, Övre Kaxås samfällighetsförening samt Projekt 

Kaxås. 

PostNord, Räddningstjänsten Jämtland och Polisen har ingen erinran. 

Projekt Kaxås föreslår fortfarande Ladvägen. 

I enlighet med god ortnamnsed håller namnberedningen fast vid 

namnförslagen Serpentinvägen och Utsiktsvägen.              

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 10 februari 2021 

Yttrande Polisen daterat 15 december 2020 

Yttrande Projekt Kaxås daterat 7 december 2020 

Yttrande Räddningstjänsten Jämtland daterat 4 december 2020 

Yttrande PostNord daterat 4 december 2020 

Remiss – förslag på gatunamn i Kaxås daterat 13 november 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 28 oktober 2020 § 119 

 

 

  
Dnr 2020-000021  

Kaxås, gatunamn 

 

 

 

 

 

Kopia till 

SOS-Alarm 

Räddningstjänsten Jämtland 

Polisen 

Postnord 
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Saby § 8 forts Dnr 2020-000021  

Kaxås, gatunamn 

 

Beslutsgång 

Det finns två alternativ till beslut. Dels att gatorna i Kaxås får namnen 

Serpentinvägen och Utsiktsvägen och dels att gatorna får namnen 

Serpentinvägen och Ladvägen. 

Ordföranden ställer de två alternativa förslagen mot varandra och finner att 

nämnden beslutar att gatorna får namnen Serpentinvägen och Ladvägen. 

_____ 

Kopia till 

SOS-Alarm 

Räddningstjänsten Jämtland 

Polisen 

Postnord 

Kaxås samfällighetsförening 

Övre Kaxås samfällighetsförening 

Projekt Kaxås 

Linda Eriksson 

Lisa Edlund 
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Saby § 9 Dnr 2019-000047  

Årsredovisning med tillhörande måluppföljning 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsredovisningen med tillhörande 

måluppföljning för 2020. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Nämndens anslagstäckta verksamheter beräknas lämna ett överskott ca  

400 000 kronor. I resultatet ingår Covid-relaterade kostnader med ca 1,4 

miljoner kronor. Statlig ersättning för dessa har hittills erhållits med 700 000 

kronor. 

 

Största avvikelserna mot budget återfinns inom plan- och fastighets-

avdelningen. Kostnaderna är högre än väntat för snö- och halkbekämpning 

(800 000 kronor) samt ej budgeterade kostnader för inhyrda lokaler (700 000 

kronor). Dessutom lägre intäkter än budgeterat, delvis beroende på högre 

vakansgrad inom äldreomsorgen, vilket innebär intäktsbortfall avseende 

hyror och kostabonnemang. Detta balanseras av överskott, främst avseende 

el- och uppvärmningskostnader som lämnar ett överskott på ca 2,9 miljoner 

kronor.  

De taxefinansierade verksamheterna, vatten och renhållning, påverkar inte 

det totala resultatet då de är egna resultatenheter och därmed får bära med 

sig sina över- respektive underskott. Vatten hade ett budgeterat resultat för 

återbetalning av tidigare balanserade underskott 1,2 miljoner kronor. Det 

uppnåddes till fullo och redovisar efter det ett litet överskott på 20 000 

kronor. Renhållning visar ett underskott på 678 000 kronor främst beroende 

på minskade intäkter för metallförsäljning och ökade kostnader för 

avfallsförbränning. 

Resultatenheten Torsta/Rösta redovisar ett överskott på ca 1,1 miljoner 

kronor, vilket främst beror på att det inte varit aktuellt med projektdrivet 

underhåll (det vill säga underhåll kopplat till större ombyggnationer) i den 

omfattning som budgeterats för. Samt lägre kostnader för el och 

uppvärmning. 

Vad gäller måluppfyllelsen så är 11 av målen helt uppfyllda och fyra är delvis 

uppfyllda. 
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Saby § 9 forts Dnr 2019-000047  

Årsredovisning med tillhörande måluppföljning 2020 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 15 februari 2012 

Årsredovisning 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggndsnämnden 

godkänner årsredovisningen med tillhörande måluppföljning för 2020. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Vid ärendets handläggning närvar verksamhetschef Vatten Katarina Fredriksson, 

verksamhetschef Renhållning Oscar Aspman, verksamhetschef kost och 

lokalvård Lena Träskvik och ekonom Christine Månsson. 

_____ 

 

  

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Saby § 10 Dnr 2020-000044  

Uppföljning av internkontrollplan 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner internkontrollarbetet för 2020. 

_____________________________________________________________   

Beskrivning av ärendet 

Enligt samhällsbyggnadsnämndens rutin för internkontroll ska resultatet 

rapporteras till samhällsbyggnadsnämnden en gång per år i samband med 

årsbokslutet samt till kommunstyrelsen en gång per år i samband med 

årsbokslutet. 

Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2020 består av sju stycken 

kontrollmoment. Fem av de sju kontrollmomenten bedöms som ”ingen 

avvikelse”, två stycken bedöms som ”mindre avvikelse” och 

inget kontrollmoment bedöms som ”större avvikelse".     

                

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 5 februari 2021 

Uppföljning av internkontrollplan 2020 

 

Beslutsgång 

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

nämnden godkänner internkontrollarbetet 2020. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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Saby § 11 Dnr 2020-000139  

Verksamhetsplan 2021 

Kort sammanfattning 

Kommunstyrelse och nämnder beslutar om uppdrag man avser att genomföra 

för att bidra till kommunens måluppfyllelse.                     

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar verksamhetsplan 2021. 

Förvaltningen får i uppdrag att i aktiviteterna beakta samarbetsmöjligheter 

över kommungränserna. 

_____________________________________________________________

     

Beskrivning av ärendet 

Utifrån Krokoms kommuns vision, verksamhetsidé och värdegrund sätter 

kommunfullmäktige effekt- och processmål dvs. förändringsmål som anger 

en långsiktig ambition för kommunen. Målen ska leda till förändring och då 

genom samverkan mellan styrelse/nämnder och förvaltningar. 

Kommunstyrelse och nämnder beslutar om uppdrag man avser att genomföra 

för att bidra till måluppfyllelsen. Kommunstyrelse och nämnder kan även 

sätta egna nämndspecifika förändringsmål utifrån sitt ansvarsområde. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 5 februari 2021  

Verksamhetsplan 2021 

Förslag som läggs på mötet  

Leif Jonsson, S, föreslår att förvaltningen får i uppdrag att i aktiviteterna 

beakta samarbetsmöjligheter över kommungränserna. 
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Saby § 11 forts Dnr 2020-000139  

Verksamhetsplan 2021 

Beslutsgång 

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

nämnden antar verksamhetsplan 2021. 

Till det har det kommit ett tilläggsförslag där det föreslås att förvaltningen 

får i uppdrag att i aktiviteterna beakta samarbetsmöjligheter över 

kommungränserna. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

 

 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Saby § 12 Dnr 2020-000153  

Genomgång av investeringsbudget 

Ekonom Christine Månsson går igenom samhällsbyggnadsnämndens 

investeringsbudget. 

_____ 
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Saby § 13 Dnr 2020-000132  

Delegationsordning 

Kort sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning reviderades senast 2012. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med presidiet gjort en 

översyn av delegationsordningen.           

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer förslag till delegationsordning. 

Alla delegationsbeslut som fattats med stöd av delegationsordningen ska 

anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. 

_____________________________________________________________   

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med presidiet gjort en 

översyn av nämndens delegationsordning.     

När nya kommunallagen (KL) trädde ikraft 2017 ändrades en del av 

bestämmelserna för delegation. Bland annat är det inte längre obligatoriskt 

att anmäla delegationsbeslut till nämnden, förutom beslut i brådskande 

ärenden enligt 6 kap 39 § KL. I stället ska nämnden besluta i vilken 

utsträckning delegationsärenden ska anmälas (6 kap 40 § KL).     

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 8 februari 2021 

Delegationsordning 2021 

Den gamla delegationsordningen med ändringar 
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Saby § 13 forts Dnr 2020-000132  

Delegationsordning 

Beslutsgång 

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

nämnden fastställer förslag till delegationsordning. 

Alla delegationsbeslut som fattats med stöd av delegationsordningen ska 

anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

 

Kopia till 

Berörda delegater  
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Saby § 14 Dnr 2021-000023  

Dataskyddsombud 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser Mikael Andersson, arkivarie, till 

tillförordnat dataskyddsombud från och med den 1 februari 2021 och tills 

vidare för samhällsbyggnadsnämnden. 

_____________________________________________________________   

Beskrivning av ärendet 

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft och det 

innebär bland annat att kommunen måste utse ett dataskyddsombud. 

Ombudets uppgift är att ge råd och stöd till organisationen kring vilka 

skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet 

ska också bevaka att reglerna följs och vara en kontaktperson till 

Datainspektionen. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2 februari 2021 

Beslutsgång 

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

nämnden utser Mikael Andersson, dataskyddsombud, till tillförordnat 

dataskyddsombud från och med den 1 februari 2021 och tills vidare för 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Mikael Andersson 
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Saby § 15 Dnr 2021-000005  

Meddelande om ej behandlade motioner och 
medborgarförslag 

 

Medborgarförslag - Hundlatriner och sopkärl i Ås 

Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 9 november 

2020 och ska besvaras av nämnden själv senast i april 2021. 

 

Medborgarförslag - Öka attraktionskraften för unga i Ås på kvällar och 

helger. 

Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 9 november 

2020 för beredande av ärendet tillsammans med avdelningen för näringsliv, 

kultur och fritid. Kommunstyrelsen ska svara på förslaget senast i april 2021.

  

  

Medborgarförslag - Anordnande och uppmärkning av en stig för 

mountainbikecykling i skogsområdet kring Torsta. 

Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 9 november 

2020 för beredande av ärendet tillsammans med avdelningen för näringsliv, 

kultur och fritid. Kommunstyrelsen ska svara på förslaget senast i april 2021. 

 

Medborgarförslag - Vinterväghållning avseende gång- och cykelväg 

Ängsvägen-Skogsvägen, Krokom  

Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 9 november 

2020 och ska besvaras av nämnden själv senast i april 2021. 

 

Medborgarförslag – Lekpark Strindbergs väg 

Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 23 november 

2020 och ska besvaras av nämnden själv senast i maj 2021. 

 

Medborgarförslag – Hundlatriner och sopkärl 

Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 23 november 

2020 och ska besvaras av nämnden själv senast i maj 2021. 
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Saby § 15 forts Dnr 2021-000005  

Meddelande om ej behandlade motioner och 
medborgarförslag 

Medborgarförslag – Besluta om att göra medborgarnas mark i Nordbyn 1:27 

tillgänglig för jakt och viltvård till boende 

Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 23 november 

2020 och ska besvaras av nämnden själv senast i maj 2021. 

 

Medborgarförslag – Planlägg hela området mellan järnvägen-Dvärsätts-

vägen-Indalsälven som campingplats. 

Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 15 januari 

2021 för beredning till kommunstyrelsen senast april 2021. 

 

Medborgarförslag – Ställplats för husbilar 

Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 15 januari 

2021 för beredning till kommunstyrelsen senast april 2021. 

 

_____ 
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Saby § 16 Dnr 2021-000004  

Logglista, uppdrag från nämnden som ej 
återrapporterats 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Punkten Revidering av skogsbruksplanerna är klar och tas bort. 

Punkten Inventarier i sporthallar tas upp på marssammanträdet. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Logglistan som visar ej återrapporterade uppdrag från nämnden till samhälls-

byggnadsförvaltningen gås igenom. 

Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson meddelade att alla beställda 

revideringar av skogsbruksplanerna är levererade. 

_____ 
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Saby § 17 Dnr 2021-000006  

Delegationsbeslut 

Tomtprissättning Karl-Anton i Ås 

Samråd, detaljplan Hissmoböle 2:59 m fl, Krokom 

Trafikplatsnamn Nälden 

Ordförande  
 

Beviljade bostadsanpassningsbidrag 1-31 oktober 2020 

Beviljade bostadsanpassningsbidrag 1-30 november 2020 

Beviljade bostadsanpassningsbidrag 1-31 december 2020 

Beviljade bostadsanpassningsbidrag 1-31 januari 2021 

Byggprojektledare Jonas Bernhardsson 

  

Del av Rösta 2:6, 2:12 samt 2:17, försäljning  

Beslut avslag på begäran om utlämnande av handlingar 

Beslut avslag på begäran om utlämnande av handlingar 

Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson  
 

Beslut angående avgiftsreduktion Häggsjövik 

Verksamhetschef Vatten Katarina Fredriksson 

_____ 
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Saby § 18 Dnr 2021-000007  

Delgivningar 

Renhållningstaxa 2021, taxeplan 2022-2023 

Beredningstid motioner 

Rambudget 2021, plan 2022-2023 

Samhällsbyggnadsnämnden reglemente – Sammanträde på distans 

Kommunfullmäktige  
 

VA och renhållning Åre-Krokom 

Övergripande kontrollmoment 

Formaliserat samarbete med Projekt Mittstråket 

Igångsättningstillstånd nybyggnad av förskola i centrala Krokom för minst 

170 barn 

Länstransportplan 2022-2033/37 

Igångsättningstillstånd – Taklyftar till särskilda boenden 

Igångsättningstillstånd – Nytt avloppsreningsverk i Bakvattnet 

Igångsättningstillstånd – Nybyggnad Ås skola (flytt av fjärrvärme och el) 

Igångsättningstillstånd – Nytt avloppsreningsverk i Kluk 

Igångsättningstillstånd – Utbyggnad av reningsverk och tömning slam-

dammar i Laxsjö 

Igångsättningstillstånd – Rödöns skola 

Länstransportplan 2022-2033/37 

Kommunstyrelsen 
 

Ansökan om medel ur utvecklingsfonden för digitalisering av administration 

vattenmätare 

Kommunstyrelsens ordförande i samråd med presidiet  
 

Skrivelse och svar angående övertagande av vägförening 

Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson och Näldens vägförening

  

Hastighetssänkning i Änge  

Bygg- och miljönämnden 

 

Synpunkter och svar om vindkraft 

Privatpersoner, samhällsbyggnadsnämndens ordförande och 

samhällsbyggnadschefen 
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Saby § 18 forts Dnr 2021-000007  

Delgivningar 

 

Skrivelse och svar om lekpark, Strindbergs väg i Krokom 

Privatpersoner, mark- och gatutekniker samt kommunstyrelsens 

ordförande  

 

Revidering av upphandlingspolicy 

Östersunds kommun Gnu 

 

Rötgasanläggning på Gräfsåsen 

Bräcke kommun 

 

Deltagande i partnerskap Mittstråket 

Sundsvalls kommun 

 

Nya ortsnamn i Nälden 

Lantmäteriet 
 

Pausa delegationsärenden rörande markfrågor och se över delegations-

ordningen för samhällsbyggnadsnämndens tjänstemän 

Jämtlands Väl Krokom 

 

Anmälan till JO med anledning av övertagande av vägförening 

Näldens vägförening 

 

Brev till förtroendevalda politiker angående ställningstagande för 

vindkraftspark i Nordbyn och Vallsta 

Markägare 

 

Fråga och svar om vägunderhåll Ytterån 

Fastighetsägare och kommunens mark- och gatutekniker 

_____ 

 


