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Saby § 21 Dnr 2020-000012  

Godkännande/förändringar av ärendelistan 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Ärende 8 Igångsättningstillstånd Rydells väg stryks 
Ärende 14 Igångsättningstillstånd C- och E-husen Ås skola stryks 
I övrigt godkänns ärendelistan. 
_____ 
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Saby § 22 Dnr 2020-000013  

Informationspunkter 
Samhällsbyggnadschef Ulla Schill informerar om  
- personalfrågor 
- kort från verksamheten 
- ekonomin  
- Saby och KBAB. Vem gör vad?  
 
Planarkitekt Simon Östberg informerar om 
- nya bestämmelser i plan- och bygglagen angående översiktsplanering 
- Jämtkrafts ledningsdragning mellan Kattstrupeforsen och Näsaforsen 
- pågående detaljplaner  
- planprogram Almåsa 
- fördjupad översiktsplan Älvområdet 
- rykten om bostadstomter i Aspås 
 
Verksamhetschef renhållning Oscar Aspman informerar om 
- matavfallsinfallsinsamling i Jämtland 
- Åreprojektet 
 
Verksamhetschef plan och fastighet Tomas Nilsson informerar om 
- eventuella kommande fastighetsförvärv 
- projektering VA Ås 
  
Verksamhetschef vatten Katarina Fredriksson informerar om  
- VA-taxan 
_____ 
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Saby § 23 Dnr 2020-000045  

Revidering av rutin för intern kontroll 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revidering av rutin för internkontroll.  

______________________________________________________ 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämndens rutiner för intern kontroll behöver revideras. 
Rutinerna fastställdes av nämnden den 23 februari 2017 och reviderades den 
18 april 2018.                   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 19 mars 2020 
Rutiner för samhällsbyggnadsnämndens internkontroll förslag till revidering 
19 mars 2020 
 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden godkänner revidering av rutin för internkontroll. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
_____ 

 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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Saby § 24 Dnr 2020-000011  

Val av ledamot till tillgänglighetsrådet 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Kjell Sundholm, KD, som ny 
ledamot i tillgänglighetsrådet. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Den 5 februari 2019 valde samhällsbyggnadsnämnden Karin Jonsson som 
ordinarie ledamot och Leif Jonsson som ersättare i det kommunala 
handikapprådet, numera det kommunala tillgänglighetsrådet. Nu när Karin 
har gått vidare till nytt uppdrag behöver nämnden välja ny ordinarie ledamot 
till tillgänglighetsrådet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 5 februari 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden 5 februari 2019, § 10 
_____ 
 
Kopia till  
Kommunala tillgänglighetsrådet 
Birgitta Eriksson, kansliet 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(40) 

Sammanträdesdatum 
8 april 2020 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 25 Dnr 2019-000112  

Val av ledamot till kommunala pensionärsrådet - KPR 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Kjell Sundholm, KD, som ny 
ledamot i pensionärsrådet. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Den 12 september 2019 valde samhällsbyggnadsnämnden Karin Jonsson 
som ordinarie ledamot och Carina Grahn Hellberg som ersättare i det 
kommunala pensionärsrådet. Nu när Karin har gått vidare till nytt uppdrag 
behöver nämnden välja ny ordinarie ledamot till pensionärsrådet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 5 februari 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden 12 september 2019, § 84 
_____ 

Kopia till  
Kommunala pensionärsrådet 
Birgitta Eriksson, kansliet 
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Saby § 26 Dnr 2020-000043  

Särredovisning VA 2019 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den 
till kommunfullmäktige. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt vattentjänstlagen (50 §) ska va-huvudmannen årligen upprätta en 
separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning).  
Särredovisningen ska återspegla hur verksamhetens intäkter via de 
taxebaserade avgifterna förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva 
den allmänna va-anläggningen. 
Särredovisningen ska också fastställas av huvudmannen (50 §), vilket 
rimligen bör göras av kommunfullmäktige om huvudmannaskapet är i 
kommunen och av styrelsen om det kommunala bolaget är huvudman. 
Vidare säger vattentjänstlagen att redovisningen ska göras tillgänglig för 
fastighetsägarna, t.ex. genom att särredovisningen publiceras på 
huvudmannens hemsida. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 8 april 2020 
Årsredovisning Vatten 2019 
 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till 
kommunfullmäktige. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
 
Verksamhetschef vatten Katarina Fredriksson redogör för ärendet. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige  
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Saby § 27 Dnr 2020-000041  

Igångsättningstillstånd. Upphandling sopbilar 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja 
igångsättningstillstånd för upphandling av två nya sopbilar.  
Medel för investeringen tas ur renhållningens beviljade investeringsbudget. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
För att möjliggöra matavfallsinsamling hösten 2021 alternativt våren 2022 
måste två nya sopbilar med separata fack för matavfall och restavfall 
upphandlas. Leveranstiden är minst ett år (i coronatider ännu längre) vilket 
innebär att beställning måste göras så snart som möjligt.  
Den ena av de befintliga sopbilarna säljs (årsmodell -18) och den andra 
(årsmodell -11) behålls som reservfordon. 

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande daterat 26 mars 2020 

Förslag som läggs på mötet  
Roland Larsamo, M, yrkar på återremiss tills frågan om entreprenadform för 
insamlingen utretts. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för 
upphandling av två nya sopbilar.  
Till det har det kommit förslag om återremiss. 
Efter fråga på förslagen finner ordförande att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar bifalla förslaget om återremiss. 
Omröstning begärs. 
Ja-röst för grundförslaget och Nej-röst för förslaget om återremiss.  
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Saby § 27 forts Dnr 2020-000041  

Igångsättningstillstånd. Upphandling sopbilar 
 
Med 5 ja-röster och 4 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden att 
bifalla grundförslaget. 

Ledamot/tj ersättare Ja-röst Nej-röst 

Olof Wallgren, C  x 

Kjell Sundholm, KD  x 

Leif Jonsson, S x  

Morgan Moverare, C  x 

Roland Larsamo, M  x 

Eva Ljungdahl, MP x  

Gabriella Carlsson, S x  

Ove Norrman, S x  

Carina Grahn Hellberg, 
S 

x  

Summa 5 4 

 
Verksamhetschef renhållning Oscar Aspman redogör för ärendet. 
_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(40) 

Sammanträdesdatum 
8 april 2020 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 28 Dnr 2020-000050  

Ansökan om medel ur utvecklingsfonden 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja Vatten och 
renhållning 170 000 kronor ur utvecklingsfonden år 2020 för att digitalisera 
och effektivisera administrationen.  
Detta under förutsättning att medlen inte ska tas ur Vatten- och 
renhållningskollektivets ordinarie budget. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I Vatten och renhållnings gemensamma verksamhetssystem finns drygt 7 
500 kunder, 8 700 anläggningar samt uppgifter om vilka tjänster som är 
kopplade till dessa. I systemet hanteras ordrar, händelser, avvikelser, 
avläsningar, brevutskick, kravhantering, statistikinsamling, bokföring och 
mycket annat. Verksamheterna gör utskick varje år för cirka 250 000 kronor. 
Det är av största vikt att registret är korrekt och underhålls väl. Sedan 
införandet 2009 har registervård och underhåll hanterats manuellt. Nu finns 
nya tekniska möjligheter att digitalisera stora delar av dessa uppgifter. 
Projektmål  
Projektmålet är att automatisera och digitalisera stora delar av vatten och 
renhållnings ärendehantering. Effekter som väntas är minskad 
administration, minskade kostnader, bättre kvalitet samt ökad servicegrad 
och tillgänglighet för våra kunder. 
För att kunna införa och använda e-tjänster i vatten- och 
renhållningsverksamheten krävs att alla person- och organisationsnummer är 
korrekta. Dessa krävs också för att möjliggöra utskick av fakturor och 
digitala brev via Mina Sidor och Kivra. 
Utan tillskott av medel från fonden kan projektet inte genomföras då både 
personella och ekonomiska resurser saknas. 
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Saby § 28 forts Dnr 2020-000050  

Ansökan om medel ur utvecklingsfonden 
Genomförande och uppföljning 
Genomförandet sker i flera steg och är beroende av ett antal uppgraderingar 
och nya kopplingar i verksamhetssystemet EDP Future.  
 
Konsulthjälp behövs för att installera och anpassa tilläggsmodulerna till 
verksamhetssystemet, script för rättning mm. 
Projektbudget 
Moment Uppskattad kostnad 

Uppgradering av EDP Future med 
tilläggsmodul för fastighetsdata 

80 000 

Konsulttimmar EDP 90 000 

Summa 170 000 

 
Efter genomförande kan verksamheten skicka digitala fakturor och andra 
utskick via Mina Sidor och Kivra, samt skapa integrerade e-tjänster. 
Löpande registervård och annan uppföljning är kvalitetssäkrad och 
automatiserad. 

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande daterat 26 mars 2020 
 
Fråga som ställs på mötet  
Eva Ljungdahl, MP, frågar om inte medlen ska tas ur vatten- och 
renhållningskollektivets ordinarie budget. 
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Saby § 28 forts Dnr 2020-000050  

Ansökan om medel ur utvecklingsfonden 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja Vatten och renhållning 
170 000 kronor ur utvecklingsfonden år 2020 för att digitalisera och 
effektivisera administrationen.  
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det med 
följande tillägg 
  
Detta under förutsättning att medlen inte ska tas ur Vatten- och 
renhållningskollektivets ordinarie budget. 
 
Verksamhetschef renhållning Oscar Aspman redogör för ärendet. 

_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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Saby § 29 Dnr 2020-000051  

Vattenförsörjning Änge 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja 
omfördelning inom befintlig investeringsbudget för att möjliggöra fortsatt 
utredning av grundvattenuttag för dricksvattenproduktion i Änge.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt allmänna råd till kapitel 7 i miljöbalken bör kommunen verka för att 
det skapas vattenskyddsområden för allmänna vattentäkter. När det gäller 
vattentäkten i Änge, som består av bergborrade brunnar i direkt anslutning 
till skolområdet, finns ett framarbetat förslag till vattenskyddsområde för 
vattentäkten.  
Sedan flera år finns planer på att bygga en sporthall inom det föreslagna 
skyddsområdet för vattentäkten, i nära anslutning till befintlig bad- och 
gymnastikbyggnad. 
Resultatet av en förstudie visar att etablering av en ny sporthall utgör en risk 
för Änge vattentäkt. amhällsbyggnads-nämnden beslutade därför den 5 
september 2018, att söka efter en ny vattentäkt i Änge med omnejd.  
Arbetet att hitta en alternativ vattentäkt till Änge har dels omfattats av att 
ansluta Änge vattenförsörjningsområde till ytvattenverket i Nälden och dels 
att försöka hitta en ny grundvattentäkt i Änge med omnejd.  Bland annat har 
ett intressant område för grundvattenuttag (grusås) i Stavre lokaliserats och 
undersökts under år 2019, men har tyvärr inte gett önskat resultat.  
Arbetet med att hitta en ny lämplig intagspunkt i Näldsjön pågår och sista 
provtagningarna planeras hösten 2020. Därefter behöver resultaten av 
undersökningarna sammanställas och utvärderas. Syftet är att kvalitetssäkra 
råvattnet för en ytvattentäkt.  
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Saby § 29 forts Dnr 2020-000051  

Vattenförsörjning Änge 
Att ansluta Änge vattenförsörjningsområde till vattenverket i Nälden i 
dagsläget avråds då vattenverket är i behov av en uppgradering för att säkra 
en större vattenproduktion.  (Vattenverket byggdes omkring 1975)  
Om arbetet med att hitta en lokal vattentäkt i Änge med omnejd lyckas tar 
det 2-3 år innan den kan tas i drift. Om alternativet istället blir att ansluta 
Änge vattenförsörjningsområde till ett nytt vattenverk i Nälden kommer det 
tidigast stå färdigt under år 2025. Det förutsätter att framförallt utredningar, 
tillstånd och upphandlingar inte överskrider uppskattad tid, som i så fall 
innebär förseningar.   
De ytterligare medel som krävs för att genomföra åtgärden 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.    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 23 mars 2020 
Kommunstyrelsen 12 september 2018, § 152 
Samhällsbyggnadsnämnden 5 september 2018, § 86 

Beslutsgång 
Det finns två förslag till beslut, dels alternativ 1 Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår kommunstyrelsen att bevilja omfördelning inom befintlig 
investeringsbudget för att möjliggöra fortsatt utredning av grundvattenuttag 
för dricksvattenproduktion i Änge.  

Dels alternativ 2 Änge ska ingå i Näldenvisionen (sjöledning), utan 
föregående utredning om det finns grundvattenförekomst i Änge. 

Efter fråga på de båda förslagen finner ordförande att nämnden bifaller 
alternativ 1. 
Verksamhetschef vatten Katarina Fredriksson redogör för ärendet. 
_____ 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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Saby § 30 Dnr 2018-000072  

Hissmofors reningsverk, haveri inloppsledning 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
omfördelning inom befintlig investeringsbudget för att möjliggöra att 
spillvatten från Ås kan komma att anslutas till Hissmofors avlopps-
reningsverk. 

 

Beskrivning av ärendet 
Den 25 oktober 2018 konstaterade personal vid enhet vatten att övre delen av 
inloppsledningen till Hissmfors AVR var sprucken och att en del grus rasat 
in i ledningen. Situationen bedömdes vara akut då det förelåg risk för ett 
totalt ledningshaveri. Vid ett ledningshaveri kommer inkommande 
avloppsvatten brädda orenat uppströms via ledningsnätets brunnar och 
pumpstationer eller annars passera reningsverket och enbart genomgå 
sedimentering i poleringsdammarna som reningsmetod. Detta innebär ett 
allvarligt drifthaveri och investeringsåtgärder var därför brådskande.  
 
Upparbetade medel för Hissmofors inloppsledning och rensgaller har 
hitintills omfattat utredningar och projekteringar.   
De ytterligare medel som krävs för att genomföra åtgärden 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.    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 19 mars 2020 
Kommunstyrelsen 23 januari 2019, § 4 
Samhällsbyggnadsnämnden 28 november 2018, § 112 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(40) 

Sammanträdesdatum 
8 april 2020 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 30 forts Dnr 2018-000072  

Hissmofors reningsverk, haveri inloppsledning 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar omfördelning inom befintlig 
investeringsbudget för att möjliggöra att spillvatten från Ås kan komma att 
anslutas till Hissmofors avloppsreningsverk.  
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
 
Verksamhetschef vatten Katarina Fredriksson redogör för ärendet. 
_____ 

 
Kopia till 
Kommunstyrelsen 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(40) 

Sammanträdesdatum 
8 april 2020 
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Saby § 31 Dnr 2020-000049  

Tomtpris för särskilt boende på Kvarna 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att faställa tomtpriset till 110 kronor per 
kvadratmeter för tomtmark avsedd för flerfamiljshus på området Kvarna. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
För att nå full kostnadstäckning för den första etappen av Kvarnas 
bostadsområde föreslås ett tomtpris om 110 kronor per kvadratmeter för den 
del av tomtmarken som är avsedd för flerfamiljshus.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 31 mars 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden beslutar att fastställa tomtpriset till 110 kronor per kvadratmeter för 
tomtmark avsedd för flerbostadshus på området Kvarna.  
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
 
Verksamhetschef plan- och fastighetschef Tomas Nilsson redogör för 
ärendet.  
_____ 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Saby § 32 Dnr 2020-000020  

Torsta 1:15, planbesked 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela positivt planbesked med 
hänvisning till plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap, 5§. 

 

Beskrivning av ärendet 
Dille Skolskogen ansöker om planbesked för att inleda en planprocess för 
fastigheten Torsta 1:15. 
Visionen är att etablera ett bostadsområde med låg eller ingen 
miljöpåverkan. Detta kan vara i form av enskilda bostäder, flerbostadshus 
samt olika typer av kategoribostäder. Vidare vill exploatören utreda 
möjligheterna att etablera skola/förskola i området. Gemensamma 
anläggningar såsom strandpark, brygga, båthamn och så vidare vid Storsjöns 
strand kan anläggas för att skapa trivsamma och goda boendemiljöer. 
Den vackra miljön som omger området ger ett gynnsamt lokalklimat med 
utsikt mot fjällvärlden och Storsjöns vattenspegel. Efterfrågan på att lantligt 
och tätortsnära boende torde vara stora. 
Området som ansökan avser utgör ca 25 hektar inom fastigheten Torsta 1:15. 
Fastigheten delas av genom järnvägen. Pågående markanvändning är 
skogsbruk och angränsande markanvändning är skogsbruk och i mindre 
omfattning jordbruk. 
Nedanför järnvägen avser exploatören utreda möjligheterna att skapa 30-40 
byggrätter för bostäder i ett sammanhållet kvarter. Ovan järnvägen finns 
intentioner om 50-70 byggrätter för bostäder samt område för skola/förskola.  
Viktiga förutsättningar att utreda i ett tidigt skede är bland annat anslutning 
till områden, anslutning till området nedan järnvägen, Risk och säkerhet 
järnväg, förutsättningar strandskydd samt förutsättningar för anslutning till 
kommunalt VA. 
Planarbetet förväntas starta slutet av april-början av maj.   
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Saby § 32 forts Dnr 2020-000020  

Torsta 1:15, planbesked 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att på grund av områdets 
strategiska karaktär och den fortsatta utvecklingen av området kommer 
ärendet att prioriteras.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 24 mars 2020 
Ansökan om planbesked daterad 3 februari 2020  
Fördjupad översiktsplan för Åsbygden 16 april 2018 
Översiktplan för Krokoms Kommun antagen 28 januari 2015 

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 
utökat farande enligt PBL (2010:900). 
Detaljplanen bedöms kunna antas i vintern 2021/2022. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden beslutar meddela positivt planbesked med hänvisning till plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap, 5§.  
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
 
Planarkitekt Simon Östberg redogör för ärendet. 
_____ 

 
Kopia till 
Sökande 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Saby § 33 Dnr 2019-000142  

Åkersjön 1:370, detaljplan 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att bygg- och miljönämnden beslutar  
anta detaljplan för del av Åkersjön 1:370. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra hopbyggnad av vägar som i 
gällande detaljplan avgränsas med parkmark med en bredd på ca 30-40 
meter. 
Området ligger längs en sydvästsluttning mot sjön på vägen till Åkersjön. 
Gällande detaljplans syfte är att hålla släppet mellan vägarna öppet så att den 
öppna ytan mellan tomterna som ligger norr om tänkt vägbyggnad har 
kontakt med strandområdet. Hopbyggnad av vägarna bedöms inte begränsa 
människors möjlighet att ta sig till nedanförliggande naturmark. Intill 
planområdet är det övervägande skog- och naturmark och möjligheterna att 
ta sig till och röra sig i naturområdet är i övrigt väldigt stora. 
Detaljplanen hanteras med begränsat standardförfarande vilket innebär att 
den kan antas direkt efter samrådet om berörda har godkänt planförslaget. 
Alla har godkänt planförslaget. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 26 mars 2020 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om samråd 28 februari 2020, § 11 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked 5 december 2019, § 119 
Detaljplan för Åkersjöns samhälle, Åkersjön 1:370, del av 1:137 m.fl., 
Föllinge, Krokoms kommun 2 juni1986 
Områdesplan för Åkersjön 1981 
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Saby § 33 forts Dnr 2019-000142  

Åkersjön 1:370, detaljplan 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden beslutar föreslå bygg- och miljönämnden att anta detaljplanen för 
del av Åkersjön 1:370.  
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
 
Planarkitekt Simon Östberg redogör för ärendet. 
_____ 
 

Kopia till 
Bygg- och miljönämnden 
Sökande 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 34 Dnr 2018-000071  

Änge 1:128, planbesked 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avsluta uppdraget att ändra detaljplanen 
på fastigheten Änge 1:128. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge plan- och fastighetsavdelningen i 
uppdrag att projektera för ny idrottshall på fastigheten Offerdals-Ede 1:99, 
hockeyplanen norr om skolan, när frågan om vattentäkten är löst. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 28 november 2018 § 121 om 
positivt planbesked att ändra detaljplanen på fastigheten Änge 1:128, för att 
kunna uppföra en idrottshall. Gällande detaljplan medger bostäder och 
parkområde.  
Bedömningen görs att det är bättre att förlägga idrottshallen samlat kring 
skolverksamhet och idrottsanläggningar. Änge 1:128 ligger i direkt 
anslutning till bostadsområden. Risk finns för olägenhet i samband med 
aktiviteter i idrottshallen gällande buller och trafikrörelser. 
Markförhållandena på hockeyplanen är sådana att en byggnad inte kan 
uppföras innan frågan om vattentäkten är löst, men läget är mer fördelaktig 
än på fastigheten Änge 1:128. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 25 mars 2020 
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Saby § 34 Dnr 2018-000071  

Änge 1:128, planbesked 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden beslutar avsluta uppdraget att ändra detaljplanen på fastigheten 
Änge 1:128. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge plan- och fastighetsavdelningen i 
uppdrag att projektera för ny idrottshall på fastigheten Offerdals-Ede 1:99, 
hockeyplanen norr om skolan, när frågan om vattentäkten är löst. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
Verksamhetschef plan och fastighet Tomas Nilsson redogör för ärendet. 
_____ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Saby § 35 Dnr 2019-000091  

Motion - Kommunalt ägande Offerdalsvägen i Krokom 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen avslås med motiveringen 
att nämnden inte anser att kommunen ska ta på sig de stora kostnaderna och 
det ansvar som ett övertagande innebär. 

Ett övertagande av Offerdalsvägen är inte en förutsättning för att möjliggöra 
en utveckling, modernisering eller expansion av Krokoms centrum. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna har inkommit med en motion där det föreslås att 
kommunen inleder förhandlingar med Trafikverket med syfte att överta 
Offerdalsvägen. Detta för att möjliggöra fortsatt utveckling, modernisering 
och expansion i Krokom.  
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen 
beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden. Motionen ska beslutas i kommunfullmäktige i 
maj 2020. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 23 mars 2020 
Motionen 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
 
Verksamhetschef plan och fastighet Tomas Nilsson redogör för ärendet. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Saby § 36 Dnr 2019-000090  

Motion - Bygg en strandpark i Krokom 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen besvaras enligt följande 
I det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Älvområdet, samt 
kommande planprogram för Krokoms centrum, kommer en plats för 
strandpark att utpekas. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna har inkommit med en motion där det föreslås att 
kommunen i nära samarbete med lokala intressegrupper, exempelvis lokala 
byföreningen, ungdomskulturrådet och invånarna anlägger en strandpark i 
Krokoms tätort.  
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
Motionen ska beslutas i kommunfullmäktige i maj 2020. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 23 mars 2020 
Motionen 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med: I det 
pågående arbetet med fördjupad översiktsplan Älvområdet, samt kommande 
planprogram för Krokoms centrum, kommer en plats för strandpark att 
utpekas. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
 
Verksamhetschef plan och fastighet Tomas Nilsson redogör för ärendet. 
_____ 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Saby § 37 Dnr 2019-000073  

Motion - Solceller på kommunens fastigheter 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen besvaras enligt följande 

Kommunen har inte personella resurser att utreda frågan om solceller på 
nuvarande fastigheter men frågan om solceller utreds i möjligaste mån för 
kommande nybyggnadsprojekt. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Miljöpartiet har inkommit med en motion där det föreslås att kommunen 
utreder möjligheten och kostnaden för att sätta upp 16 000 kvadratmeter 
solceller på kommunens fastigheter till 2030.  
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
för svar i kommunfullmäktige i maj 2020. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 23 mars 2020 
Motionen 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med: 
Kommunen har inte personella resurser att utreda frågan om solceller på 
nuvarande fastigheter men frågan om solceller utreds i möjligaste mån för 
kommande nybyggnadsprojekt. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
 
Verksamhetschef plan och fastighet Tomas Nilsson redogör för ärendet. 
_____ 

 
Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Saby § 38 Dnr 2019-000071  

Medborgarförslag - Miniramp för skateboard m m Ås 
skola 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget då de ekonomiska 
ramarna för närvarande inte räcker till. 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit det föreslås att en miniramp för 
skateboard, inlines och kickbike byggs bredvid Ås skola. De årligt anslagna 
investeringsmedel som finns för upprustning av skolors och förskolors 
utemiljö nyttjas i samplanering med barn- och utbildningsförvaltningen. 
Prioriteringar görs årligen utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska 
ramarna.   
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
för besvarande. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 23 mars 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden avslår medborgarförslaget. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
 
Verksamhetschef plan och fastighet Tomas Nilsson redogör för ärendet. 
_____ 

Kopia till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
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Saby § 39 Dnr 2019-000124  

Medborgarförslag - Detaljplan av kommunens 
utredning "Fördjupad översiktsplan över Åsbygden" 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget  med motiveringen att 
kommunen har en antagen fördjupad översiktsplan, Åsbygden antagen 28 
februari 2018 som kommer att aktualitetsprövas någon gång under 
innevarande mandatperiod.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag där det föreslås att kommunen 
utreder revidering av fördjupad översiktsplan för Åsbygden. 
Översiktsplanerna ska uttrycka kommunens vilja och fungera som viktiga 
styrdokument för markanvändning och bebyggelseutveckling. Det är därför 
viktigt att de är aktuella. Att en gång under mandatperioden pröva om den 
kommunomfattande översiktsplanen är aktuell är också ett krav enligt plan- 
och bygglagen. Eftersom översiktsplanerna ska visa kommunens långsiktiga 
inriktning är det normala att de stora dragen gäller under flera mandat-
perioder. 
 
Avseende Ås båthamn har planarbete inletts med syfte att skapa bostäder, 
strandpark samt utökning av hamn.  
 
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för besvarande. 
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Saby § 39 forts Dnr 2019-000124  

Medborgarförslag - Detaljplan av kommunens 
utredning "Fördjupad översiktsplan över Åsbygden" 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 23 mars 2020 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att samhällsbyggnads-
nämnden avslår medborgarförslaget. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
 
Planarkitekt Simon Östberg redogör för ärendet. 
_____ 
 

Kopia till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
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Saby § 40 Dnr 2020-000046  

Flyttning av fordon 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 
följande 

Området med kommunal parkeringsövervakning enligt 2 § lag (1987:24) om 
kommunal parkeringsövervakning m.m. utvidgas så att det omfattar hela det 
geografiska området Krokoms kommun. Parkeringsövervakningen ska 
fullgöras med minst en parkeringsvakt. 
Bygg- och miljönämnden bemyndigas att besluta om flyttning av fordon i 
enlighet med 16 § och 18 § förordning (1982:198) om flyttning av fordon i 
vissa fall, och får uppdrag att ansvara för handläggningen inför sådana 
beslut. 
 
Reglementet för bygg- och miljönämnden kompletteras i 1 § efter nuvarande 
3 st med ett nytt stycke med följande lydelse: 
Nämnden har att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag (1982:129) och 
förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall fram till och med 
att beslut om flyttning av fordon är taget. 
Samhällsbyggnadsnämnden får uppdrag att 
a) efter beslut om flyttning av fordon ansvara för att verkställa flyttningen, 
b) ansvara för inrättande och skötsel av en särskild uppställningsplats för 
fordonen och 
c) skrota eller på annat sätt undanskaffa flyttade fordon. 

Reglementet för samhällsbyggnadsnämnden kompletteras i 1 § med en ny 
punkt med följande lydelse: 
• kommunal parkeringsövervakning och verkställande av flyttning av fordon 
samt inrättande och skötsel av en särskild uppställningsplats för dessa 
_____________________________________________________________ 
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Saby § 40 forts Dnr 2020-000046  

Flyttning av fordon 
Beskrivning av ärendet 
Vid revidering av delegationsordningen för bygg- och miljönämnden hösten 
2019 framkom att det inte finns något beslut som bemyndigar någon av 
kommunens nämnder att handlägga och fatta beslut i ärenden om flyttning 
av fordon eller att verkställa besluten. Kommunstyrelsens ordförande 
begärde i skrivelse den 24 oktober 2019 att bygg- och miljönämnden i 
samråd med samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram ett förslag om vilken 
nämnd som ska ha ansvar för tillämpningen av lag (1982:129) om flyttning 
av fordon i vissa fall och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i 
vissa fall. [Nedan benämnda lagen (1982:129) respektive förordningen 
(1982:198)] 
På oklara grunder har handläggningen tidigare utförts av bygg- och 
miljöavdelningen och trafikhandläggaren, och verkställandet av flyttning 
samt hanteringen av en särskild uppställningsplats för fordonen av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Kommunal parkeringsövervakning infördes i Krokoms kommun i juni 2019. 
Detta medförde att kommunens dittillsvarande tillstånd från Länsstyrelsen, 
om att flytta fordon, per automatik upphörde att gälla, vilket i sin tur kraftigt 
inskränkte kommunens möjlighet att vid behov flytta fordon som är 
felparkerade och/eller som utgör hinder eller fara i trafiken. Möjligheten att 
flytta dessa fordon är numera begränsad till det av kommunfullmäktige 
beslutade området för kommunal parkeringsövervakning, vilket idag innebär 
Genvägen och parkering bakom ICA i Krokom samt pendelparkering vid 
tågstation Krokom. Det nämnda området behöver utökas. Utökningen 
föreslås inte i syfte att bedriva mer intensifierad eller geografiskt utökad 
trafikövervakning, men är nödvändig för att möjliggöra flytt av fordon i 
kommunal regi även utanför nuvarande område när så bedöms nödvändigt. 

Kommunens möjlighet att flytta så kallade fordonsvrak, förändrades inte 
genom kommunfullmäktiges beslut från 2019. Dessa typer av fordon kan 
liksom tidigare flyttas inom kommunens hela geografiska område.  

Det är inte sedan tidigare reglerat vilken nämnd och organisatorisk enhet 
som ska ansvara för hanteringen av flytt av fordon i något av de ovan  
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Saby § 40 forts Dnr 2020-000046  

Flyttning av fordon 
nämnda fallen. Detta behöver klargöras genom beslut från 
kommunfullmäktige för samtliga typer av fordonsflytt som kan komma 
ifråga inom kommunens geografiska gränser.  

Fullmäktige bör besluta att utvidga området med kommunal 
parkeringsövervakning till att omfatta hela kommunen samt att ge uppdrag 
till bygg- och miljönämnden att ansvara för beslut om flyttning av fordon 
och till samhällsbyggnadsnämnden att ansvara för verkställande av besluten. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande i samråd med bygg- och miljönämnden daterat 31 mars 
2020 
Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. 
Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 
Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall 
Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår 

Området med kommunal parkeringsövervakning enligt 2 § lag (1987:24) om 
kommunal parkeringsövervakning m.m. utvidgas så att det omfattar hela det 
geografiska området Krokoms kommun. Parkeringsövervakningen ska 
fullgöras med minst en parkeringsvakt. 
Bygg- och miljönämnden bemyndigas att besluta om flyttning av fordon i 
enlighet med 16 § och 18 § förordning (1982:198) om flyttning av fordon i 
vissa fall, och får uppdrag att ansvara för handläggningen inför sådana 
beslut. 
 
Reglementet för bygg- och miljönämnden kompletteras i 1 § efter nuvarande 
3 st med ett nytt stycke med följande lydelse: 
Nämnden har att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag (1982:129) och 
förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall fram till och med  
att beslut om flyttning av fordon är taget. 
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Saby § 40 forts Dnr 2020-000046  

Flyttning av fordon 
Samhällsbyggnadsnämnden får uppdrag att 
a) efter beslut om flyttning av fordon ansvara för att verkställa flyttningen, 
b) ansvara för inrättande och skötsel av en särskild uppställningsplats för 
fordonen och 
c) skrota eller på annat sätt undanskaffa flyttade fordon. 

Reglementet för samhällsbyggnadsnämnden kompletteras i 1 § med en ny 
punkt med följande lydelse: 
• kommunal parkeringsövervakning och verkställande av flyttning av fordon 
samt inrättande och skötsel av en särskild uppställningsplats för dessa 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 
Mark- och gatutekniker Josef Åstrand redogör för ärendet. 
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Saby § 41 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. 
 
Medborgarförslag - Cykel- och gångbro på gamla brofästena i Krokom  
Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 27 november 
2019 och ska besvaras av nämnden själv senast i maj 2020. 

 
Medborgarförslag - En trappramp till badbassängen i Krokom. 
Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 11 mars 2020 
och ska besvaras av nämnden själv senast i augusti 2020. 
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Saby § 41 forts Dnr 2020-000014  

Meddelande om ej behandlade motioner och 
medborgarförslag 

 
Medborgarförslag - Elsanera kommunens offentliga lokaler. 
Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 11 mars 2020 
och ska besvaras av nämnden själv senast i augusti 2020. 

 
Medborgarförslag - Öppet sandförråd i Nälden. 
Medborgarförslaget inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 11 mars 2020 
och ska besvaras av nämnden själv senast i augusti 2020. 
_____ 
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Saby § 42 Dnr 2020-000015  

Logglista, uppdrag från nämnden som ej 
återrapporterats 
Logglistan som visar ej återrapporterade uppdrag från nämnden till 
samhällsbyggnadsförvaltningen gås igenom.  
_____ 
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Saby § 43 Dnr 2020-000016  

Delegationsbeslut 
Beviljade bostadsanpassningsbidrag 1-29 februari 2020 
Beviljade bostadsanpassningsbidrag 1-31 mars 2020 
Byggprojektledare Jonas Bernhardsson 
  
Byn 1:366-1:371, försäljning villatomter 
Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson  
 
Beslut 20 mars 2020, begäran om att få del av allmän handling 
Beslut 27 mars 2020, begäran om att få del av allmän handling 
Mark- och gatutekniker Josef Åstrand  
 
Byn 1:338-1:341, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:350, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:351, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:354, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:356, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:362, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:364, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:366 A och B, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:367 C och D, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:368 E och F, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:369 G och H, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:370 I och J, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:371 K och L, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Byn 1:383, anslutning vatten, avlopp och dagvatten 
Föllinge-Lägden 1:51, anslutning vatten och avlopp 
Täng 2:134-2:137, anslutning vatten och avlopp 
Verksamhetschef vatten Katarina Fredriksson 
_____ 
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Saby § 44 Dnr 2020-000017  

Delgivningar 
Motion - Satsning på härproduktion 
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms kommun 2019-2035 
Renhållningstaxa 2020, taxeplan 2021-2022 
Valärenden 
Kommunfullmäktige  
 
Initiativärende - Skydda Storsjöns vatten 
Revisionsrapport - Granskning av bokslutsprocessen 
Igångsättningstillstånd - Rivning gamla matsalsbyggnaden i Föllinge 
Igångsättningstillstånd - Rivning av gula paviljongen på Nyheden,  Krokom 
Kommunstyrelsen  
 
Distansmöte 
Ytterligare åtgärder att vidta 
Krisledningsnämnden  
 
Nybyggnation Näldens skola 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Uppföljning Tillgänglighetsprogrammet 2019 
Kommunala tillgänglighetsrådet 
 
Återtagande av medborgarförslag ”Inte diskriminera äldre” 
Privatperson 
_____ 
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