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Saby § 100 Dnr 2020-000012  

Godkännande/förändringar av ärendelistan 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 

Ärendelistan godkänns. 

_____ 
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Saby § 101 Dnr 2020-000013  

Informationspunkter 

Samhällsbyggnadschef Ulla Schill informerar om  

- personalfrågor 

- kort från verksamheten 

- detaljbudget 2021 

- saby i media 

  

Planarkitekt Simon Östberg informerar om 

- pågående detaljplaner 

- planprogram Krokoms centrum 

- tematiskt tillägg till översiktsplanen för vindkraft 

   

Verksamhetschef renhållning Oscar Aspman informerar om 

- nya avfallsregler 

- ristippen 

- nytt bränsle i sopbilarna. HVO - en fossilfri diesel 

- ändringar på återvinningscentralerna inför 2021 

  

Verksamhetschef vatten Katarina Fredriksson informerar om 

- e-tjänster inom samhällsbyggnadsförvaltningen - Catrin Lyckerev och 

Ulrica Bladh 

 

Verksamhetschef plan och fastighet Tomas Nilsson informerar om 

- arrendeavtal vindkraft 

 

Byggprojektledare Nina Olofsson informerar om 

- slutredovisning nya träslöjden och basenheter i Ås 

- slutredovisning ombyggnad gamla träslöjden i Ås 

- idrottshallen Änge 

 

Byggprojektledare Maria Jordan informerar om 

- slutredovisning rivning gula paviljongen på Nyheden 
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Saby § 101 forts Dnr 2020-000013  

Informationspunkter 

 

Verksamhetschef kost och lokalvård Lena Träskvik informerar om 

- elevenkäten   

- den helvegetariska dagen per vecka 

_____ 
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Saby § 102 Dnr 2020-000084  

Ekonomisk uppföljning - kvartalsuppföljning 

Samhällsbyggnadschef Ulla Schill redovisar ekonomisk uppföljning per den 

30 september 2020. Uppföljningen visar 

Helårsprognos minus 600 000 kr 

Avvikelser:  

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

kostnader för el- och uppvärmning 

Eftersläpning indexuppräkning av en externhyra  

Underskott på grund av kostnader med anledning av Corona framför allt  

inom kost och lokalvård 

Lägre intäkter avseende hyra Säbo på grund av vakanser (Coronarelaterade) 

 

Underskottet bedöms att komma att täckas av ersättning från staten 

 

Verksamhetscheferna för vatten, renhållning, plan och fastighet samt kost 

och lokalvård kommenterar resultat och prognos. 

_____ 
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Saby § 103 Dnr 2020-000116  

Prisjustering i renhållningstaxan 

Kort sammanfattning 

Förslag till prisjustering i renhållningstaxan för att klara nollresultat i 

verksamheten år 2021. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

höjning av renhållningstaxan med 5,2 % från och med 1 januari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta 

inriktningsbeslut om taxeplanen för åren 2022 och 2023 med 4,5 % per år. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att fatta årliga taxebeslut för 

nästkommande budgetår, samt inriktningsbeslut för ytterligare två år. 

Inriktningsbeslutet inför 2021 var en höjning med 9,3 %. Efter regeringens 

senarelagda krav på matavfallsinsamling senareläggs dock flera 

investeringar. Då minskar kapitalkostnaderna och den planerade 

taxehöjningen inför 2021 kan minskas. En höjning på 5,2 % beräknas räcka 

för att klara ett nollresultat år 2021. 5,2 % motsvarar 880 000 kronor, som 

ska kompensera för: 

• Lägre intäkter (sjunkande metallpriser pga corona) -400 000  

• Löneökningar    -110 000  

• Ackumulerat underskott   -100 000  

• Indexjusteringar av avtal   -200 000  

• Övrigt (el, snöröjning, fossilfritt bränsle mm)    -  70 000  

Summa     -880 000 
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Saby § 103 forts Dnr 2020-000116  

Prisjustering i renhållningstaxan 

Renhållningens taxeplan, där långtidsprognoser för kostnadsutvecklingen 

görs, visar att taxejusteringarna för 2022 och 2023 bör vara 4,5 % per år. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 13 oktober 2020 

Förslag till renhållningstaxa 

Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige, 27 februari 2020, § 8 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att 

besluta om höjning av renhållningstaxan med 5,2 % från och med 1 januari 

2021. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta 

inriktningsbeslut om taxeplanen för åren 2022 och 2023 med 4,5 % per år. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Saby § 104 Dnr 2020-000126  

Arbetsmiljön på återvinningscentralerna 

Verksamhetschef Oscar Aspman informerar om att attityden och beteenden 

hos ett flertal kunder på återvinningscentralerna har hårdnat under 

sommaren. Det har blivit en arbetsmiljöfråga. åtgärder för att komma till 

bukt med problemen ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Under juli månad hade återvinningscentralerna ca 3 000 besökande. Det är 

ca 1 000 fler än föregående år. 

_____  
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Saby § 105 Dnr 2020-000125  

Sandnäset, nytt verksamhetsområde för vatten, avlopp 
och dagvatten 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nytt 

verksamhetsområde i Sandnäset, Dvärsätt enligt områdesbeskrivning. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att 

ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa 

eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 

sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

Inom ett verksamhetsområde kan olika vattentjänster erbjudas  

• Vatten- dricksvatten som distribueras via kommunens ledningsnät.  

• Spillvatten- vatten från hushållen, vilket innefattar vatten från disk, dusch, 

toalett och tvätt som samlas upp i det kommunala ledningsnätet.  

• Dagvatten- nederbördsvatten/smältvatten som rinner av från hustak, mark 

och väg till kommunens dagvattenhantering.  

 

Det är endast inom verksamhetsområdet som vattentjänstlagen, ABVA och 

VA-taxa gäller. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller 

rättigheter enligt vattentjänstlagen varken för VA-huvudmannen eller för 

fastighetsägaren. Om en VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna 

VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen 

och fastighetsägaren.  
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Saby § 105 forts Dnr 2020-000125  

Sandnäset, nytt verksamhetsområde för vatten, avlopp 
och dagvatten 

Vad som ingår i verksamhetsområdet beror på vilka tjänster som kommunen 

kan tillhandahålla. Omfattningen framgår i respektive områdesförslag. 

Kommunen ska fastställa verksamhetsområdet med dess gränser. 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande daterat 20 oktober 2020 

Områdesförslag verksamhetsområde Sandnäset 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att 

besluta om nytt verksamhetsområde i Sandnäset, Dvärsätt enligt 

områdesbeskrivning. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Va-ingenjör Håkan Sandström redogör för ärendet. 

_____ 

 

 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Saby § 106 Dnr 2020-000124  

Åkersjön 1:370, nytt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nytt 

verksamhetsområde för Åkersjön 1:370 enligt områdesbeskrivning. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att 

ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa 

eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 

sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. 

Inom ett verksamhetsområde kan olika vattentjänster erbjudas  

• Vatten- dricksvatten som distribueras via kommunens ledningsnät.  

• Spillvatten- vatten från hushållen, vilket innefattar vatten från disk, dusch, 

toalett och tvätt som samlas upp i det kommunala ledningsnätet.  

• Dagvatten- nederbördsvatten/smältvatten som rinner av från hustak, mark 

och väg till kommunens dagvattenhantering.  

Det är endast inom verksamhetsområdet som vattentjänstlagen, ABVA och 

VA-taxa gäller. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller 

rättigheter enligt vattentjänstlagen varken för VA-huvudmannen eller för 

fastighetsägaren. Om en VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna 

VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen 

och fastighetsägaren.  
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Saby § 106 forts Dnr 2020-000124  

Åkersjön 1:370, nytt verksamhetsområde för vatten och 
avlopp 

Vad som ingår i verksamhetsområdet beror på vilka tjänster som kommunen 

kan tillhandahålla. Omfattningen framgår i respektive områdesförslag. 

Kommunen ska fastställa verksamhetsområdet med dess gränser. 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande daterat 20 oktober 2020 

Områdesförslag verksamhetsområde Åkersjön 1:370 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att 

besluta om nytt verksamhetsområde för Åkersjön 1:370 enligt områdes-

beskrivning. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Va-ingenjör Håkan Sandström redogör för ärendet. 

_____ 

 

 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Saby § 107 Dnr 2020-000117  

Ansökan ur utvecklingsfonden, administration 
vattenmätare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens presidium att bevilja 

Vattenavdelningen 143 230 kronor ur utvecklingsfonden år 2020 för att 

digitalisera och effektivisera administrationen kring vattenmätarna. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Vattenavdelningen söker medel ur kommunens utvecklingsfond för att 

digitalisera och effektivisera administrationen kring vattenmätarna. Effekter 

som väntas är bättre kvalitet, ökad servicegrad samt tillgänglighet för våra 

kunder. Samtidigt får vi minskad administration samt minskade kostnader.  

I Vattenavdelningens verksamhetssystem finns drygt 4 000 kunder med 

kommunalt vatten. I systemet hanteras ordrar, mätarbyten, händelser, 

avläsningar, brevutskick, statistikinsamling och mycket annat.  

Nu finns nya tekniska möjligheter att digitalisera processen där kunder 

rapporterar sin vattenmätarställning till verksamheten. Tidigare har detta 

skett genom ifyllning av pappersblanketter. 

 

Projektmål  
Projektmålet är att automatisera och digitalisera Vattenavdelningens 

ärendehantering kring mätarbyten och mätaravläsningar.  

Effekter som väntas är bättre kvalitet, ökad servicegrad och tillgänglighet för 

våra kunder. Samtidigt får vi minskad administration och minskade 

kostnader.  

Utan tillskott av medel från fonden kan projektet inte genomföras då både 

personella och ekonomiska resurser saknas. 
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Saby § 107 forts Dnr 2020-000117  

Ansökan ur utvecklingsfonden, administration 
vattenmätare 

Genomförande och uppföljning 
Genomförandet sker i flera steg och bygger på uppgraderingar och nya 

kopplingar i verksamhetssystemet EDP Future. För att få nytta av de nya 

funktionerna är det viktigt att projektet genomförs under hösten 2020 för att 

kunna erbjuda kunderna bättre service. 

Konsulthjälp anlitas för att installera och anpassa tilläggsmodulerna till 

verksamhetssystemet.  

Projektbudget 

Moment Kostnad Total kostnad 

Uppgradering av EDP Future med 

tilläggsmodulen Mätarhantering Mobil 

Installation 

 

 

22 700 

 

 

22 700 kr 

Uppgradering av EDP Future med 

tilläggsmodulen VA Web 

Licens och installation  

 

44 510 

22 120 

 

 

66 630 kr 

API mot e-tjänster 11 000 + 4 500 15 500 kr 

Mätaravläsning Privat licens och 

Installation 

 

17 800 +4 500 

 

22 300 kr 

Mätaravläsning Företag licens och 

Installation 

 

5 700 + 4 500 

 

10 200 kr 

Inloggningskoppling SAML2 Web 

Personal data 

 

2 tim x 1 475 

 

2 950 kr 

Konsulttimmar EDP 2 tim x 1 475 2 950 kr 

Summa  143 230 kr 
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Saby § 107 forts Dnr 2020-000117  

Ansökan ur utvecklingsfonden, administration 
vattenmätare 

Väntade effekter 
Efter genomförande kan verksamheten skicka digitala utskick via Mina 

Sidor och Kivra samt skapa integrerade e-tjänster.  

 

Kunderna kommer att kunna logga in med sitt personnummer och 

kundnummer i applikationen och ange sin mätaravläsning.  Detta minskar 

risken för felaktiga avläsningar/debiteringar och förenklar rapporteringen för 

våra kunder. Samt att kunderna kommer åt sitt abonnemang och kan se sina 

tjänster och viss historik.  Sist men inte minst minskar kostnaderna för 

utskick med ungefär 100 000 kronor per år. 

 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande daterat 8 oktober 2020 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsens 

presidium att bevilja Vattenavdelningen 143 230 kronor ur utvecklings-

fonden år 2020 för att digitalisera och effektivisera administrationen kring 

vattenmätarna. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Vattenhandläggare Ulrica Bladh redogör för ärendet. 

_____ 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsens presidium 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 108 Dnr 2020-000118  

Igångsättningstillstånd, nytt avloppsreningsverk i Kluk 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

igångsättningstillstånd av ett nytt avloppsreningsverk i Kluk enligt beslutad 

investeringsbudget. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Kluks avloppsreningsverk är driftsatt 1974 och tillhör de äldre 

anläggningarna i Krokoms kommun och är i mycket dåligt skick. För att 

säkerställa drift och måste nuvarande avloppsreningsverk ersättas med ett 

nytt avloppsreningsverk innehållande modern och mer lättarbetad teknik. 

Till avloppsreningsverket är ca 50 personer anslutna och ca 10 000 m3 

avloppsvatten renas årligen. Både byggnad och reningsteknik är föråldrad 

och leder till höga elkostnader, brist på reservdelar och en dålig arbetsmiljö. 

Tack vare skicklig driftpersonal på VA-avdelningen fungerar anläggningen 

och satta villkor för utsläpp av renat avloppsvatten överskrids inte. 

En förstudie kommer att genomföras med att analysera avloppsvattnets 

beskaffenhet och eventuell framtida befolkningsökning i Kluk för att kunna 

avgöra en lämplig reningsteknik och dimensionering.  

 

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande daterat 20 oktober 2020 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 108 forts Dnr 2020-000118  

Igångsättningstillstånd, nytt avloppsreningsverk i Kluk 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen att 

besluta om igångsättningstillstånd av ett nytt avloppsreningsverk i Kluk 

enligt beslutad investeringsbudget. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Va-ingenjör Thomas Fritiofsson redogör för ärendet. 

_____ 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 109 Dnr 2018-000037  

Igångsättningstillstånd, nytt avloppsreningsverk i 
Bakvattnet 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

igångsättningstillstånd för att anlägga ett nytt avloppsreningsverk i 

Bakvattnet enligt beslutad investeringsbudget. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Bakvattnets avloppsreningsverk är driftsatt 1973 och tillhör de äldre 

anläggningarna i Krokoms kommun och är i mycket dåligt skick. För att 

säkerställa drift måste nuvarande avloppsreningsverk ersättas med ett nytt 

avloppsreningsverk innehållande modern och mer lättarbetad teknik.  

Till avloppsreningsverket är ca 35 personer anslutna och ca 10 000 m3 

avloppsvatten renas årligen. Både byggnad och reningsteknik är föråldrad 

vilket leder till höga elkostnader, brist på reservdelar och en dålig 

arbetsmiljö. Tack vare skicklig driftpersonal på VA-avdelningen fungerar 

anläggningen och satta villkor för utsläpp av renat avloppsvatten överskrids 

inte. Då avloppsreningsverket ligger inom föreslaget vattenskyddsområde 

kommer det nya avloppsreningsverket anläggas ca 400 m norrut.  

En förstudie kommer att göras med bland annat en undersökning av sjön 

Stor-Bakvattnet som utgör recipient för att en minimal påverkan på 

vattenmiljön, den lokala badplatsen samt fiskemöjligheterna i sjön kunna 

anlägga en utloppsledning från avloppsreningsverket. I förstudien kommer 

också markförhållanden undersökas för att kunna avgöra lämplig 

reningsteknik. Avloppsvattnets beskaffenhet och eventuell framtida 

befolkningsökning i Bakvattnet kommer att analyseras för att kunna avgöra 

en lämplig reningsteknik och dimensionering.  

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 109 forts Dnr 2018-000037  

Igångsättningstillstånd, nytt avloppsreningsverk i 
Bakvattnet 

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande daterat 20 oktober 2020 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen att 

besluta om igångsättningstillstånd av ett nytt avloppsreningsverk i 

Bakvattnet enligt beslutad investeringsbudget. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Va-ingenjör Thomas Fritiofsson redogör för ärendet. 

_____ 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 110 Dnr 2020-000119  

Igångsättningstillstånd, utbyggnad reningsverk och 
tömning slamdammar i Laxsjö 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

igångsättningstillstånd för utbyggnad av avloppsreningsverket samt tömning 

av dammar i Laxsjö enligt beslutad investeringsbudget. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Laxsjö avloppsreningsverk är driftsatt 1962 och består av tre stycken 

biologiska dammar och det finns ett behov för en utbyggnad av avlopps-

reningsverket med ytterligare reningssteg för att säkra reningsprocessen och 

följa beslutat egenkontrollprogram. För att uppnå bästa möjliga renings-

resultat vid en utbyggnad måste de biologiska dammarna först tömmas på 

sedimenterat avloppsslam.  

Till avloppsreningsverket är ca 150 personer anslutna och ca 25 000 m3 

avloppsvatten renas årligen.  

För att säkra reningsprocessen vid avloppsreningsverket och följa beslutat 

egenkontrollprogram behövs en utbyggnad av avloppsreningsverket med 

ytterligare reningssteg. För att uppnå bästa möjliga reningsresultat vid en 

utbyggnad måste de biologiska dammarna först tömmas på sedimenterat 

avloppsslam. Vid en utbyggnad planeras också att inrätta ett mindre 

personalutrymme för VA-personalen vilket idag saknas i Laxsjö. 

 

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande daterat 20 oktober 2020 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 110 forts Dnr 2020-000119  

Igångsättningstillstånd, utbyggnad reningsverk och 
tömning slamdammar i Laxsjö 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen att 

besluta om igångsättningstillstånd för utbyggnad av avloppsreningsverket 

samt tömning av dammar i Laxsjö enligt beslutad investeringsbudget. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

Va-ingenjör Thomas Fritiofsson redogör för ärendet. 

_____ 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 111 Dnr 2020-000122  

Regional utvecklingsstrategi "Jämtland län 2050 - En 
nytänkande och hållbar region att leva, verka och 
utvecklas i" 

Region Jämtland Härjedalen har inkommit med remiss Regional 

utvecklingsstrategi (RUS) ”Jämtlands län 2050 - En nytänkande 

och hållbar region att leva, verka och utvecklas i”. 

Regionen vill ha svar utifrån strategins två huvudrubriker 

- Vad anser ni om det övergripande omställningen av RUS 

- Vad anser ni om innehållet i visionen 

 

Planarkitekt Simon Östberg redogör för ärendet.  

Ärende kommer att tas upp i kommunstyrelsen den 18 november 2020. 

_____ 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 112 Dnr 2020-000127  

Hissmon 1:231, planbesked för par-och/eller radhus på 
Kvarna 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela ett positivt planbesked för 

att ändra gällande detaljplan för Hissmon 1:231 m fl, ”Kvarna”, Krokoms 

kommun.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra rad- och parhus. 

Gällande detaljplan medger friliggande villor (även förskola). Enligt denna 

ska ”huvudbyggnad placeras minst 4 meter från gräns mot granntomt. Om 

byggnadshöjden överskrider 4 meter ska dock avståndet vara minst lika med 

byggnadshöjden. Uthus och även sådan del av huvudbyggnad som endast 

innehåller garage, förråd o dyl och vars höjd inte överstiger 3,0 meter får 

dock placeras minst 2,0 meter från granntomt”.  

Denna bestämmelse måste därmed ändras.  

Bedömningen har gjorts att planen inte innebär en betydande miljöpåverkan 

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

behöver göras.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 23 oktober 2020 

Detaljplan för Hissmon 1:231 mfl, ”Kvarna”, Krokoms kommun, laga kraft 

18 juli 1991 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 112 forts Dnr 2020-000127  

Hissmon 1:231, planbesked för par-och/eller radhus på 
Kvarna 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att nämnden beslutar  

meddela ett positivt planbesked för att ändra gällande detaljplan för Hissmon 

1:231 m fl, ”Kvarna”, Krokoms kommun.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

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 

begränsat förfarande enligt PBL (2010:900). 

_____ 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 113 Dnr 2020-000128  

Prissättning tomtmark Ås ängar 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Nämnden uppdrar till ordföranden att fatta beslut i ärendet. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Återstående tomtmark inom planområdet Karl-Anton ska säljas. 

Kommunens exploateringskostnad omfattar bland annat byggnation av 

avloppspumpstation med tillhörande ledningar, vattenledningar, 

förrättningskostnader samt avverkningskostnad.  

Området består av ca 21 000 kvadratmeter tomtmark. 

Alla kostnader har ännu inte kommit in till kommunen. 

_____ 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 114 Dnr 2017-000033  

Taklyftar särskilda boenden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta om 

igångsättningstillstånd för installation av taklyftar på äldreboendena Hällebo 

och Solbacka. Finansiering sker inom samhällsbyggnadsnämndens beviljade 

investeringsram. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialförvaltningen har av arbetsmiljöskäl påkallat behov av taklyftar på 

äldreboende Hällebo och Solbacka. På Blomstergården är behovet sedan 

tidigare tillgodosett. Plan- och fastighetsavdelningen har tillsammans med 

verksamhetsansvarig kartlagt behovet av taklyftar på Hällebo och Solbacka. 

Det totala behovet är 61 stycken takskenor, 20 stycken flyttbara motorer 

samt 2 stycken vågar. 

 
Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande daterat 20 oktober 2020 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen att 

besluta om igångsättningstillstånd för installation av taklyftar på 

äldreboendena Hällebo och Solbacka. Finansiering sker inom 

samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsram. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningen för kännedom 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 115 Dnr 2020-000056  

Igångsättningstillstånd, nybyggnad Ås skola 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

igångsättningstillstånd för uppförande av en ny skolbyggnad inom Ås 

skolområde. Finansiering sker inom samhällsbyggnadsnämndens beviljade 

investeringsram. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Ås skola bedriver i dag del av sin verksamhet i tillfälliga moduler som ligger 

spridda på skolområdet området. Vidare så saknas bland annat specialsalar i 

tillräcklig omfattning vilket gör att man tvingas bussa elever till andra 

skolor.  

Ås skola behöver plats för totalt 23 klasser från förskoleklass till åk 9. Om 

varje klass ska ha ett hemklassrum med tillhörande grupprum, så kallade 

basenheter, ha plats för klädförvaring samt närhet till toaletter, behövs det 23 

basenheter på skolan. Detta löser man i nuläget genom ett flertal provisoriska 

lösningar som att utlokalisera klasser och ämnen utanför de egentliga 

skolbyggnaderna och i ett fall, utanför skolans område samt att ta lokaler i 

anspråk som inte är så väl anpassade för ändamålet. Även skolsköterskan 

sitter utanför skolans område, om än i skolans närhet. Från 

förvaltningschefen Barn och utbildning sida, finns ett önskemål om 13 nya 

basenheter till Ås skola.  

Eleverna i förskoleklass till åk 3 saknar ett rörelserum och en samlingssal. 

Det kan vara samma lokal som används för båda funktionerna, men denna 

finns inte idag.  

 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 115 forts Dnr 2020-000056  

Igångsättningstillstånd, nybyggnad Ås skola 

Skolans personalrum med tillhörande kapprum, toaletter och vilrum har 

tagits i anspråk av förskoleklass. Personalen håller nu till i ett utrymme i två 

plan som inte är anpassat för ändamålet. Lokalen uppfyller bland annat inte 

Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Arbetsplatsens utformning” vad gäller det 

allmänna kravet om tillgänglighet eller kraven om utformning av sådant som 

paus- och matutrymmen. Vilrummet är inte längre tillgängligt för den 

personal som skulle kunna vara i behov av det.  

Förutom basenheterna tillkommer specialsalarna. Skolan behöver lokaler för 

i första hand musik och hem- och konsumentkunskap, men även ytterligare 

slöjdsalar då det inte räcker med en sal av vardera för nuvarande elevantalet. 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande daterat 20 oktober 2020 

Förstudie Ås skola daterad 11 oktober 2019 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen att 

besluta om igångsättningstillstånd för uppförande av en ny skolbyggnad 

inom Ås skolområde. Finansiering sker inom samhällsbyggnadsnämndens 

beviljade investeringsram. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 116 Dnr 2020-000120  

Igångsättningstillstånd, ny skola/förskola i Rötviken 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar inget beslut om igångsättning för 

uppförande av en ny skol- och förskolebyggnad i Rötviken innan barn- och 

utbildningsnämnden har fattat beslut i ärendet. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I beslutad investeringsram finns medel avsatta för att uppföra en 

sammanhållen skol- och förskolebyggnad i Rötviken. Den nya byggnaden 

skall ersätta den nuvarande inhyrda förskolan i Rötviken och skolbyggnaden 

i Valsjöbyn.    

 

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande daterat 20 oktober 2020 

Beslutsgång 

Grundförslaget innehåller två olika alternativ 

Alternativ 1 innebär att samhällsbyggnadsnämnden föreslår 

kommunstyrelsen att besluta om igångsättningstillstånd för uppförande av en 

ny skol- och förskole byggnad i Rötviken. Finansiering sker inom 

samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsram. 

Alternativ 2 innebär att samhällsbyggnadsnämnden fattar inget beslut om 

igångsättning för uppförande av en ny skol- och förskolebyggnad i Rötviken 

innan barn- och utbildningsnämnden fattat beslut i ärendet. 

Ordföranden ställer alternativen mot varandra och finner att nämnden 

bifaller alternativ 2. 

_____ 

Kopia till 

Barn- och utbildningsnämnden 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 117 Dnr 2020-000121  

Igångsättningstillstånd, Rödöns skola 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

igångsättningstillstånd för uppförande av 4 stycken basenheter 8 

arbetsplatser med tillhörande litet pentry/personalrum för personalen på 

Rödöns skolområde. Finansiering sker inom samhällsbyggnadsnämndens 

beviljade investeringsram. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I december 2019 tog barn och utbildningsnämnden beslutet att inför 

läsåret19/20 kortsiktigt avlasta trångboddheten på Rödöns skola genom att 

flytta elever i åk 6 till Nyhedens skola. Beslut togs även att det under våren 

2020 skulle arbetas fram en långsiktig plan för hur skolorna skulle korrigeras 

för att långsiktigt lösa trångboddheten, senast till läsåret 21/22.  

För att bereda plats för årskurs 6 på Rödöns skola har barn- 

utbildningsnämnden beslutat att föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta 

medel för uppförande av en skolbyggnad omfattande 4 basenheter och 8 

arbetsplatser med tillhörande litet pentry/personalrum för personalen. Medel 

för utbyggnadsbehovet inryms i den av kommunfullmäktige beslutade 

investeringsramen. 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande daterat 20 oktober 2020 

Barn- och utbildningsnämnden 1 september 2020, § 70  

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 117 forts Dnr 2020-000121  

Igångsättningstillstånd, Rödöns skola 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen att 

besluta om igångsättningstillstånd för uppförande av 4 stycken basenheter 8 

arbetsplatser med tillhörande litet pentry/personalrum för personalen på 

Rödöns skolområde. Finansiering sker inom samhällsbyggnadsnämndens 

beviljade investeringsram. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsförvaltningen för kännedom 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(47) 

Sammanträdesdatum 

28 oktober 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  

Saby § 118 Dnr 2020-000110  

Träff med revisorerna 

Nämnden träffar revisorerna och certifierad kommunal revisor från KPMG 

kl 13.00-14.00. Diskussioner förs utifrån 

- verksamhetsmål  

- ekonomisk prognos för helåret 2020  

- covid -19  

- uppföljning av verksamhetsmål och ekonomi 

- kompetens- och personalförsörjning 

- nämndens handlingar och protokoll 

- samarbetet med förvaltningen 

- säkerställande av att lagar och regelverk efterlevs 

- intern kontroll 

- samarbetet med andra nämnder 

- kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

- vilka risker och utmaningar som nämnden ser framåt 

_____ 
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Saby § 119 Dnr 2020-000021  

Kaxås, gatunamn 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare 

utredning beträffande Projekt Kaxås förslag på namnet Ladvägen. 

_____________________________________________________________

    

Beskrivning av ärendet 

En detaljplan för Kaxås 3:14 m.fl. är antagen och möjliggör byggnation av 

två nya vägar. Namnberedningen har tagit 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 har varit ute på remiss till SOS-Alarm, Räddningstjänsten 

Jämtland, Polisen, Postnord, Kaxås samfällighetsförening, Övre Kaxås 

samfällighetsförening samt Projekt Kaxås. 

Polisen har ingen erinran. 

Projekt Kaxås föreslår 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 tycker inte att Ladvägen eller Ladrikevägen är 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 har också diskuterat Utsiktsvägen med tanke på eventuell 

uttalssvårighet och att namnet innehåller två s men ser inga hinder för beslut.    
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Saby § 119 forts Dnr 2020-000021  

Kaxås, gatunamn 

 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 6 oktober 2020 

 

Förslag som läggs på mötet  

Eva Ljungdahl, MP, yrkar på återremiss för ytterligare utredning beträffande 

Projekt Kaxås förslag på namnet Ladvägen. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att vägarna i Kaxås får 

gatunamnen Serpentinvägen och Utsiktsvägen. 

Till det har det kommit ett återremissyrkande. 

Efter fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras finner 

ordförande att nämnden att ärendet ska återremitteras. 

_____    

Kopia till 

Namnberedningen 
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Saby § 120 Dnr 2020-000037  

Motion - Kommunal sopsortering 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen besvaras enligt följande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen skickade senast 2019 ut förfrågan om 

källsortering till alla kommunala verksamheter. Efter svar från 

verksamheterna beställde förvaltningen utomhuskärl till verksamheterna som 

var intresserade  

Det är verksamheterna själva som ska se till att det fungerar på plats och 

samhällsbyggnadsförvaltningen står för kostnaden för hyra av kärl och 

hämtning. Det är också verksamheterna som ansvarar för att lösa det 

praktiska med kärl inomhus. 

I nuläget är det tio skolor, fem förskolor, kommunhuset, Eldrimner, Torsta, 

elevhälsan samt tre äldreboenden som har fått kärl och börjat källsortera. 

Fler verksamheter är på gång. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Marie Svensson, V, har inkommit med en motion där det yrkas på att 

Krokoms kommun ska sopsortera inom all kommunal verksamhet. 

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande daterat 7 oktober 2020 

Motion daterad 7 februari 2020 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att 

besvara motionen enligt nämndens förslag. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 
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Saby § 121 Dnr 2019-000140  

Motion - Rent vatten en ändlig resurs 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Frågorna är dock mycket intressanta och relevanta att studera och forska 

vidare på eftersom det finns få studier om förbränningstoaletternas 

miljöpåverkan.  

Resurser för att bedriva forskning inom samhällsbyggnadsförvaltningens 

verksamheter saknas och därför föreslås ett avslag på motionen. 

Avdelningen Vatten får i uppdrag att undersöka om Svenskt Vatten har 

möjlighet att driva ett projekt om förbränningstoaletternas miljöpåverkan 

eller om något sådant projekt redan finns. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna har inkommit med en motion om att kommunen ska ta 

ansvar för vår förbrukning av och skydd mot föroreningar vad gäller vårt 

viktigaste livsmedel, vattnet. 

Socialdemokraterna vill: 

• Att kommunen snarast startar ett projekt för att undersöka hur man skulle 

kunna utse ett mindre nyetableringsområ, där man sätter in 

förbränningstoaletter. Gärna ett område som har problem med 

spillvattenlösning. 

• Att man undersöker en eventuell projektsamverkan med regionen, där det 

kan finnas medel för miljösatsningar 

• Att projektet kopplas till någon form av forskning 
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Saby § 121 forts Dnr 2019-000140  

Motion - Rent vatten en ändlig resurs 

Ärendet tilldelades samhällsbyggnadsförvaltningen som inte har några 

resurser till att starta egna miljöprojekt eller att söka medel för att bedriva 

sådana.  

Frågorna är mycket intressanta och relevanta att studera och forska vidare på 

eftersom det finns få studier om förbränningstoaletternas miljöpåverkan.  

 

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande daterat 21 oktober 2020 

Motion om Rent vatten en ändlig resurs 

Förslag som läggs på mötet  

Eva Ljungdahl, MP, föreslår att beslutstexten kompletteras med  

Avdelningen Vatten får i uppdrag att undersöka om Svenskt Vatten har 

möjlighet att driva ett projekt om förbränningstoaletternas miljöpåverkan 

eller om något sådant projekt redan finns. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige 

avslår motionen. 

Till det har det kommit ett tilläggsförslag. 

Ordföranden 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 

Kommunfullmäktige 
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Saby § 122 Dnr 2020-000074  

Medborgarförslag. Kolonilotter i Nälden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Medborgarförslaget avslås.  

Nämnden föreslår förslagsställaren att vidare undersöka intresset bland 

hyresgäster i området. Om det finns ett stort intresse så kan förslagsställaren 

undersöka frågan vidare till Krokomsbostäder. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen upplåter en plats att odla på i Nälden. 

Underlag för beslut  

Tjänsteutlåtande daterat 7 oktober 2020 

Medborgarförslag daterat 5 mars 2020 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att medborgarförslaget 

avslås. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

 

Kopia till 

Förslagsställaren 

Kommunfullmäktige 
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Saby § 123 Dnr 2020-000109  

Sammanträdesdagar 2021 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer föreslagna sammanträdesdagar för 

nämnden och presidiet under 2021.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdatum: 

Saby presidium: Samhällsbyggnadsnämnden: 

Onsdag 3 februari  Onsdag 17 februari (årsbokslut) 

Onsdag 10 mars Onsdag 24 mars  

Onsdag 14 april Onsdag 28 april 

Onsdag 26 maj Tisdag 8 juni 

Tisdag 17 augusti Tisdag 31 augusti (delårsrapport) 

Torsdag 30 september  Torsdag 14 oktober  

Ev Onsdag 27 oktober Ev Onsdag 10 november 

Tisdag 23 november Onsdag 8 december 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att nämnden fastställer 

förslag till sammanträdesdagar för 2021. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Nämnder och styrelser 
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Saby § 124 Dnr 2020-000048  

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente - 
Sammanträden på distans 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att följande 

ändring görs i samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Sammanträde på distans  

Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger under tiden 

krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter närvarande 

på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor.  

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämndens sammanträden.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente medger idag att ledamöter får, om 

särskilda skäl föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, delta 

på sammanträden på distans. Ändringen gällde enbart under tiden när kris-

ledningsnämnden var i funktion. 

Kommunstyrelsen har beslutat att krisledningsnämnden träder ur funktion 

den 30 september 2020. Därför föreslås nu att det ska vara möjligt, om 

särskilda skäl föreligger, att delta på distans även efter det att krislednings-

nämnden avaktiverats. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 13 oktober 2020 

Kommunfullmäktige 22 april 2020, § 27 

Samhällsbyggnadsnämnden 8 april 2020, § 20 
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Saby § 124 forts Dnr 2020-000048  

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente - 
Sammanträden på distans 

 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att 

följande ändring görs i samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Sammanträde på distans  

Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger under tiden 

krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter närvarande 

på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor.  

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämndens sammanträden. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 

Kommunfullmäktige  
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Saby § 125 Dnr 2020-000015  

Logglista, uppdrag från nämnden som ej 
återrapporterats 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

En ny punkt läggs till logglistan 

- Inventarier i idrottshallar  - Vem ansvarar för inköp av utrustning? 

 

En punkt är klar och stryks 

- Rutin för kommunicering av nämndens beslut 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Logglistan som visar ej återrapporterade uppdrag från nämnden till samhälls-

byggnadsförvaltningen gås igenom. 

_____ 
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Saby § 126 Dnr 2020-000014  

Meddelande om ej behandlade motioner och 
medborgarförslag 

Inga nya motioner eller medborgarförslag har kommit in till samhälls-

byggnadsförvaltningen. 

_____ 
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Saby § 127 Dnr 2020-000016  

Delegationsbeslut 

Yttrande angående kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning 

av returpapper 

Ordförande  

 

Beviljade bostadsanpassningsbidrag 1-31 augusti 2020 

Beviljade bostadsanpassningsbidrag 1-30 september 2020 

Byggprojektledare Jonas Bernhardsson 

  

Offerdals-Ede 1:135, försäljning  

Högstalägden 2:30, försäljning bostadstomt 

Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson  

 

Beslut om avgiftsplikt för parkering utmed Offerdalsvägen (väg 611) vid 

resecentrum i Krokom 

Trafikhandläggare Lisa Edlund och samhällsbyggnadschef Ulla Schill 

_____ 
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Saby § 128 Dnr 2020-000017  

Delgivningar 

Sammanträdesdagar 2021 

Valärenden 

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun 2019-2035 

Bemyndigande flyttning av fordon, revidering av reglemente och 

delegationsordning  

Motion - Bygg en strandpark i Krokom 

Motion - Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom 

Motion - Sätt upp 16 000 kvm solceller på kommunens fastigheter till år 

2030 

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

Kaxås 3:14 m fl, detaljplan 

Långsiktig plan för justering av VA-taxan 

Delårsrapport 2020, Krokoms kommun 

Rambudget 2021, plan 2022-2023 

Kommunfullmäktige 

 

Beslut om att krisledningsnämnden ska träda ur funktion 

Riktlinjer och instruktion för deltagande i sammanträden på distans i 

kommunstyrelsen/krisledningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

 

Svar på brev från elever om skolgångsmaterial  

Barn- och utbildnings- samt samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Inkommande mail angående byggnationer i Ås 

Privatperson 

_____ 

 


