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KROKOMS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum   Sida 1              
Samhällsbyggnadsnämnden   7 september  2017 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
Plats och tid: Röda rummet, nya kontoret, Krokom  
 7 september 2017, kl 10.00-17.15 
 
Beslutande:  Cristine Persson, C, ordförande 
 Eva Ljungdahl, MP, 1:e vice ordförande 
 Stefan Fax, S, 2:e vice ordförande 
 Örjan Ernehed, C 
 Astrid Lönn Jern, C 
 Björn Hammarberg, M, §§ 106-119  
 Jonas Gabrielsson, C, tjg ersättare §§ 102-105 
 Leif Jonsson, S 
 Gabriella Carlsson, S 
 Mona Puttick, V 
  
     
Övriga  Ulla Schill, samhällsbyggnadschef 
deltagande: Birgitha Olsson, sekreterare 
 Jonas Gabrielsson, C, ej tjg ersättare §§ 106-119 
 I övrigt, se respektive paragraf  
 
Utses att justera: Stefan Fax  
 
Justeringens  
plats och tid:   19 september 2017  
 
 
Underskrifter Sekreterare: …………………………………………… Paragrafer:  102-119
  Birgitha Olsson   
 
 Ordförande: ……………………………………………   
  Cristine Persson    
 
 Justerande: ………………………………………………………………………………………………………… 
  Stefan Fax 
 
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:   Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanträdes 
datum:    7 september 2017 
 
Datum för anslags   Sista dag för  
uppsättande:   20 september 2017 överklagande:  11 oktober 2017 
   
Förvaringsplats    
för protokollet:   Samhällsbyggnadsförvaltningen, Frisörvägen 6, Krokom  
 
 
Underskrift:  ………………………………………………….. 
  Birgitha Olsson 

 
 



KROKOMS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum   Sida 2              
Samhällsbyggnadsnämnden   7 september  2017 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
Saby § 102 
 
Godkännande/förändringar av ärendelistan 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Informationsärendet, detaljplan för Hissmoböle 2:335, 2:336, 2:346, 
Krokomsporten tas upp som beslutsärende. 
 
Ett nytt ärende tas upp för beslut 
- Tillsättande av styrgrupp för VA-planen och Avfallsplanen 
 
Tre nya informationspunkter tas upp 
- Lokalutredning kontorsplatser 
- Huvudmannaskap Hissmofors 
- Resultatenheten Torsta/Rösta 
 
I övrigt godkänns ärendelistan. 
_____



KROKOMS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum   Sida 3              
Samhällsbyggnadsnämnden   7 september  2017 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
Saby § 103 

 
 Uppföljning av internkontrollplan för första halvåret 2017 
 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner internkontrollarbetet för första 
 halvåret 2017. 
 _________________________________________________________ 
 
 Bakgrund 
 
 Enligt nämndens internkontrollplan ska internkontrollen omfatta 
 verksamhetskontroller, kontroller i system och rutiner, kontroll av 
 efterlevnad av regler, policyer och beslut samt finansiell kontroll. 
 
 Samhällsbyggnadschef Ulla Schill redogör för ärendet. 
 
 Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson, vatten- och renhållningschef 
 Christer Thand, kost- och lokalvårdschef Lena Träskvik samt ekonom 
 Christine Månsson närvar vid ärendets handläggning. 
 _____ 
 
 Kopia till: Kommunstyrelsen 
 
 



KROKOMS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum   Sida 4              
Samhällsbyggnadsnämnden   7 september  2017 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
Saby § 104 
 
Delårsrapport juni 2017 inkl uppföljning mål och prognos RI-mål 
 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
 Delårsrapporten godkänns. 
 _________________________________________________________ 
 
 Bakgrund 
 
 Delårsrapporten för januari-juni 2017 redovisas. 
 
 Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson, vatten- och renhållningschef 
 Christer Thand, kost- och lokalvårdschef Lena Träskvik samt ekonom 
 Christine Månsson närvar vid ärendets handläggning. 
 _____ 
 
 Kopia till: Kommunfullmäktige 
  Ekonomikontoret 
  
 



KROKOMS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum   Sida 5              
Samhällsbyggnadsnämnden   7 september  2017 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
 Saby § 105 
 
 Detaljbudget 2018 
 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslutar anta detaljbudgeten med 
 föreslagna ändringar.  
 
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 
 en utökning av nämndens ram för 2018 med 1 127 000 kronor enligt 
 nedan för att uppnå detaljbudget i balans 
  
 Återtagande av bemanningspool     500 000 
 Försäljning/uthyrning av fastigheter     188 000 
 Kostenheten neddragning av 2,5 tjänster 1 000 000 
 Prisjustering matabonnemang äldreboenden    500 000 
 Prisjustering matlådor via hemtjänsten    130 000 
 Minska matsvinnet                         265 000 
 Lokalvårdsenheten neddragning av 2,0 tjänster    650 000 
 Generell besparing enligt ”farmorsprincipen”    350 000 
 Summa    3 583 000 
  
 Sänkning av bidrag till väglysen till 40 %    790 000 
 Summa    4 373 000  
 
 Kommunfullmäktiges beslut om ramminskning 5 500 000  
 
 Differens    1 127 000 
 __________________________________________________________ 
 
 Reservation  
 Stefan Fax, S, Leif Jonsson, S, Gabriella Carlsson, S och Mona Puttick, 
 V, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 _____  
 
 Bakgrund 
  
 Nämnden och förvaltningen har målmedvetet arbetat för att finna optimal 
 och mest resurseffektiv organisation för nämndens verksamheter. 
 
 Samhällsbyggnadsnämnden är en nämnd som ska planera och skapa 
 förutsättningar för att kommunens invånare ska kunna bo och leva i hela 
 kommunen. Under flera år har nämnden haft bidrag (energibidrag) till 
 vägföreningar för att kunna byta armaturer/lampor i väglysen, från 
 kvicksilver till något energisnålare alternativ. Likaså har bidrag utbetalats 
 för driften av väglysen. Förvaltningens förslag är att ta bort båda  



KROKOMS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum   Sida 6              
Samhällsbyggnadsnämnden   7 september  2017 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
 Saby § 105 forts 
 
 bidragen till  väglyse. I majoritetens förslag till detaljbudget tas 
 energibidraget bort eftersom de flesta föreningarna har bytt till energi-
 snålare lampor och hänvisas i fortsättningen till att ansöka om bygde-
 medel. Bytet från kvicksilverlampor har lett till minskad driftskostnad, 
 varför majoriteten ser en möjlighet att minska driftsbidraget från 60 till  
 40 %. 
 
 Förvaltningen har även föreslagit att bidraget till enskilda vägar tas bort. 
 Majoriteten vill ha kvar det bidraget. 
 
 Majoritetens förslag möjliggör att kommuninnevånare kan uppleva 
 tryggheten att få åka på enskilda vägar som underhålls av föreningar och 
 väglysen som lyser under mörka kvällar. För att kunna uppnå detta 
 ansöker samhällsbyggnadsnämnden om utökning av budgetramen. 
 
 Underlag för beslut 
 Samhällsbyggnadschefen redovisar samhällsbyggnadsförvaltningens 
 förslag till detaljbudget för 2018. 
 
 Ram 2018 enligt 2017 års nivå     - 139500 
 
 Förslag till åtgärder för att komma in i ram 2018 tjänstemannaförslag 
 Återtagande av bemanningspool      500 
 Försäljning av fastigheter (Landön,Syttpigan,Brandstn Skärvången) 
 drift och kapitaltjänstkostnader   188 
 Stängning Vikebo förskola  - hyra    0 
 (Beroende av barn- o utbildningsnämndens beslut 180) 
 Stängning Vikebo förskola  - kost 50%, lokalvård 25%  0 
 (Beroende av barn- o utbildningsnämndens beslut 325) 
 Avskaffa bidrag till väglyse  och enskilda vägar  1917 
 Kost neddragning av 2,5 tjänst   1000 
 Matabonnemang äldreomsorgen prishöjning från 3100 till 3400 kr/mån 500 
 Matlådor äldreomsorgen prishöjning från 53 till 56 kr/st  130 
 Lokalvård neddragning av lite mindre än 2,0 tjänst  650 
 Minska livsmedelskostnaden    265 
 Generell besparing enligt farmorsprincipen   100 
 SABYadm anslag till omflyttning 2017   250 
 Summa besparingar    5500 
 Ram totalt     - 134000 
 Fastställd ram 2018 (Kf 201606)   - 134000 
 Differens     0 
  
  
 
 
 
 



KROKOMS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum   Sida 7              
Samhällsbyggnadsnämnden   7 september  2017 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
  
 
 
 Saby § 105 forts 
 
 Yrkanden/förslag 
 Stefan Fax, S, yrkar på återremiss för att förvaltningen ska ta fram ett 
 budgetförslag utan personalminskningar för kost och lokalvård. 
  
 Stefan Fax, S, yrkar på att nämnden ska besluta att föreslå 
 kommunfullmäktige att skjuta till en miljon kronor till nämndens 
 verksamhet samt i övrigt antas tjänstemannaförslaget till detaljbudget 
 2018. 
 
 Propositionsordning 
 Ordföranden börjar med att ställa proposition på yrkandet om återremiss 
 och finner att samhällsbyggnadsnämnden avslår det. 
 
 Ordföranden ställer sedan proposition på yrkandet att nämnden ska 
 besluta att föreslå kommunfullmäktige att skjuta till en miljon kronor till 
 nämndens verksamhet samt i övrigt antas tjänstemannaförslaget till 
 detaljbudget 2018 och finner att samhällsbyggnadsnämnden avslår det. 
 
 Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson, vatten- och renhållningschef 
 Christer Thand, kost- och lokalvårdschef Lena Träskvik samt ekonom 
 Christine Månsson närvar vid ärendets handläggning. 
 _____ 
 
 Kopia till: Kommunfullmäktige 
  Ekonomikontoret 
 
 
 
  
 



KROKOMS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum   Sida 8              
Samhällsbyggnadsnämnden   7 september  2017 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

 Saby § 106 
 
 Planbesked för Täng 2:33 och 2:28 m fl, Ås 
 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela positivt planbesked 
 med hänvisning till plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap, 5§. 
 __________________________________________________________ 
  
 Bakgrund 
 
 Fastighetsägarna till fastigheten Täng 2:33, 2:28 och 2:46 ansöker om 
 att göra en ny detaljplan för fastigheterna för att på så sätt skapa 
 möjlighet att uppföra ytterligare tre bostadshus på fastigheterna. Den 
 tidigare detaljplanen för området, Täng 1:12, 2:33 m fl, Ås socken, 
 Krokoms kommun fastställt 27 februari 1986, reglerade större delen av 
 fastigheternas användning till prickmark som inte får bebyggas. 
 Planområdena är belägna vid Vikingabacken i Ås. 
  
 Planbeskedet avser två standardförfaranden. På fastigheten Täng 2:33 
 upprättas detaljplan för två bostadshus samt komplementbyggnader. På 
 fastigheten Täng 2:46 och 2:28 upprättas detaljplan för ett bostadshus 
 samt komplementbyggnad.     
 
 Planområdet Täng 2:33 är redan planlagt sedan 1985 och det tänkta 
 planområdet omfattar ca 2 900 m² och sluttar i sydvästlig riktning. Den 
 nya detaljplanen möjliggör två byggrätter avseende bostad med en 
 nyttjandegrad på ca 180 m² vardera  och våningsantalet föreslås till två 
 våningar i byggrätt. Vidare önskas två ytterligare byggrätter avseende 
 kryssmark för uthus/garage med 60 m² vardera. Lämplig placering av 
 byggnaderna föreslås vara i östliga och sydöstliga delen av de två 
 tilltänkta fastigheterna. En tillfart till området föreslås via befintlig 
 vändplan. 
 
 Planområdet Täng 2:28 och Täng 2:46 är redan planlagt sedan 1985 och 
 det tänkta planområdet omfattar ca 2 850 m² och gränsar till Spel Olas 
 väg. Den nya detaljplanen möjliggör en byggrätt för bostad och 
 våningsantalet föreslås till två våningar. Vidare önskas ytterligare 
 byggrätt avseende kryssmark för uthus/garage i anlutning till bostaden. 
 Lämplig placering av byggnaderna föreslås vara nordöstlig riktning.         
   
 Underlag för beslut 
 Tjänsteutlåtande daterat 29 augusti 2017 
 Ansökan om planbesked inkommen 7 juni 2017  
 Översiktplan för Krokoms kommun antagen 28 januari 2015 



KROKOMS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum   Sida 9              
Samhällsbyggnadsnämnden   7 september  2017 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 Saby § 106  forts 
 
 Översiktplan Åsbygden 1997 reviderad 1988 
 Detaljplan ”Täng 1:12, 2:33 m fl, Ås socken, fastställd 27 februari 1986. 
 
 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 hanteras enligt plan-och bygglagens bestämmelser för 
 standardförfarande (2010:900), det vill säga att detaljplanen ska skickas 
 ut på samråd och granskning innan detaljplanen kan godkännas inför 
 beslut om antagande i bygg- och miljönämnden. 
 
 Planingenjör Simon Östberg redogör för ärendet. 
 _____ 
 
 Kopia till: Sökanden 
 
 



KROKOMS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum   Sida 10              
Samhällsbyggnadsnämnden   7 september  2017 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
Saby § 107 

 
 Planbesked Täng 1:51, Täng 1:52 och Täng 1:53, Ås 
 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela positivt planbesked 
 med hänvisning till plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap, 5§. 
 __________________________________________________________ 
 
 Bakgrund 
 
 Fastighetsägaren till de tre fastigheterna som ansökan avser önskar att 
 ändra befintlig detaljplan så att tillfart kan skapas från ”Västra 
 Birkavägen” som kan ansluta mot fastigheterna Täng 1:51 och Täng 
 1:52. 
 Gällande detaljplan ”Täng 1:12, 2:33 m fl, Ås socken, fastställd 27 
 februari 1986 redogör för angörning till Täng 1:51 från ”Västa 
 Birkavägen” samt angöring till Täng 1:52 via ”Björks väg”. Utifrån att 
 enbostadhus år 2000 uppfördes på fastigheten Täng 1:53 i nära 
 anslutning till mark för underjordiska ledningar som även skulle fungera 
 som tillfartväg till 1:53 så möjliggörs inte längre denna angöring. 
 Ansökan avser att göra om del av befintlig detaljplan så att båda 
 fastigheterna 1:51 och 1:52 angör från Västa Birkavägen. 
 
 Underlag för beslut 
 Tjänsteutlåtande daterat 25 augusti 2017 
 Ansökan om planbesked inkommen 31 maj 2017  
 Översiktplan för Krokoms Kommun antagen 28 januari 2015 
 Översiktplan Åsbygden 1997 reviderad 1988 
 Detaljplan ”Täng 1:12, 2:33 m fl, Ås socken, fastställd 27 februari 1986. 
 
 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 hanteras enligt begränsat standardförfarande enligt PBL 
 (2010:900) 
  
 Förslag till beslut om antagande av den nya detaljplanen för 
 fastigheterna enligt ovan bedöms kunna vara bygg- och miljönämnden 
 tillhanda första kvartalet 2018. 
 
 Planingenjör Mikael Edström redogör för ärendet. 
 _____ 
 
 Kopia till: Sökanden 



KROKOMS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum   Sida 11              
Samhällsbyggnadsnämnden   7 september  2017 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
Saby § 108 
 

 Detaljplan för Hissmoböle 2:21, Krokom 
 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
  
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka planförslaget på  
 granskning. 
 __________________________________________________________ 
 
 Bakgrund 
 
 Fastighetsägarna till fastigheten Hissmoböle 2:21 önskar att göra en ny 
 detaljplan för fastigheten för att på så sätt skapa möjlighet att uppföra 
 ytterligare garagebyggnad på fastigheten. Den tidigare detaljplanen för 
 området  "Del av Krokoms samhälle (Hissmoböle  2:21 m fl), Rödön, 
 antagen 3 maj 1973, reglerade större delen av fastighetens användning 
 till parkmark som inte får bebyggas. Den nya detaljplanen för fastigheten 
 medför att komplementbyggnader får uppföras på avgränsad del samt 
 inom befintlig byggrätt. Den nya byggrätten för komplementbyggnad 
 regleras av "kryssprickad mark", det vill säga mark som endast får 
 bebyggas med komplementbyggnad, byggnadsytan regleras till max 120 
 m2 byggnadsyta, byggnadshöjden regleras till 3,5 meter samt 
 takvinkel får inte givas större lutning än 27 grader. Utformning regleras 
 till att fasader ska vara av trä och målas i röd färg. Byggrätten för 
 bostadsändamål justeras enligt befintlig bebyggelse.  
 
 Under samrådstiden har synpunkter inkommit och detaljplan övergår 
 därför till standardförfarande enligt PBL 2010:900. Synpunkter är 
 sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
 Underlag för beslut 
 Tjänsteutlåtande daterat 8 augusti 2017 
 Samrådsredogörelse daterad 7 augusti 2017 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om samråd § 85/17 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om positivt planbesked § 37/17 
 Ansökan om planbesked daterad 17 januari 2017 
 Översiktplan för Krokoms Kommun, antagen 28 januari 2015 
 Detaljplan för del av Krokoms Samhälle, Hissmoböle 2:21 m fl, 3 maj 
 1973 
 Områdesplan för Krokom-Dvärsätt antagen 5 september 1980 
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 Saby § 108 forts 
 
 
 Upplysningar 
 Detaljplanen hanteras enligt plan-och bygglagens bestämmelser för 
 standardförfarande (2010:900), det vill säga detaljplanen ska skickas ut 
 på samråd och granskning innan detaljplanen kan godkännas inför 
 beslut om antagande i bygg- och miljönämnden. 
 
 Planingenjör Mikael Edström redogör för ärendet. 
 _____ 
 
 Kopia till: Sökanden 
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    Sammanträdesdatum   Sida 13              
Samhällsbyggnadsnämnden   7 september  2017 
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 Saby § 109 
 
 Detaljplan, Hissmoböle 2:335, 2:336, 2:346, Krokomsporten 
 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt ordföranden att ta 
 beslut på nämndens vägnar om att skicka ut detaljplanen på samråd. 
 __________________________________________________________ 
 
 Bakgrund 
 
 EnerPro AB önskar att ändra befintlig detaljplan så att handel med 
 livsmedel samt restaurang- och caféverksamhet kan tillåtas. Ansökan 
 avser även utökande av byggrätten, utökande av parkeringsytor samt 
 tillbyggnad av befintlig byggnad med ytterligare våning.  
 Enligt gällande detaljplan för området ”Detaljplan för Krokoms samhälle, 
 Hissmoböle 2:334, Rödön, Krokoms kommun” laga kraft 16 juni 1989 är 
 endast handel med ”Lokala produkter med turistiskt intresse” tillåtet. 
 Byggnadshöjden är reglerad till 6 meter och medför en våning.  
 I planförslaget som är framtaget och ligger som grund för beslut om 
 samråd har byggrätten inom planområdet utökats från att tidigare tillåta 
 3 000 m² byggnadsyta till 4 500 m². Byggnadshöjden har justerats till att 
 tillåta 12 meter totalhöjd från tidigare 6 meter byggnadshöjd. 
 Totalhöjden 12 meter gör gällande över hela byggrätten. Vidare har 
 naturmark lagts in över befintligt damm och över öppna dagvetten diken 
 som är av vikt för framtida dagvattenhantering. Detaljplanen hanteras 
 enligt plan-och bygglagens standardförfarande. 
 
 Underlag för beslut 
 Tjänsteutlåtande daterat 4 augusti 2017 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planbesked § 50/2017
 Ansökan om planbesked daterad 7 mars 2017  
 Översiktplan för Krokoms kommun antagen 28 januari 2015 
 Detaljplan ”Detaljplan för varuhus, Krokoms samhälle, Hissmoböle 2:224 
 m fl  Rödön, Krokoms Kommun”, lagakraft 16 juni 1989 
 
 Upplysningar 
 Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt PBL (2010:900) 
 Förslag till beslut om antagande av den nya detaljplanen för 
 fastigheterna enligt ovan bedöms kunna vara bygg- och miljönämnden 
 tillhanda första kvartalet 2018.  
 
 Planingenjör Mikael Edström redogör för ärendet. 
 _____ 
  
 Kopia till: Sökanden
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 Saby § 110 
 
 Kommunal garanti för sanering och återställning av mark 
 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslut  
 
 Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna preliminärt upprättat 
 arrendeavtal avseende mark för depåområde i anslutning till Granbo 
 motocrossbana. 
 __________________________________________________________ 
 
 Bakgrund 
 
 Inför anläggande av motocrossbanan i Granbo i mitten av 90-talet 
 tecknade motorklubben arrendeavtal med berörda markägare. Krokoms 
 kommun har i arrendeavtalen garanterat motorklubbens åtagande 
 beträffande bland annat städning och sanering samt återställning av 
 marken om avtalet upphör att gälla. 
 
 Motorklubben har nu behov av att utöka området med två mindre delar. 
 Berörd markägare är positiv till att upplåta dessa områden till föreningen 
 under förutsättning att kommunen även för denna upplåtelse garanterar 
 föreningens åtagande på likartat sätt avseende städning och sanering 
 samt återställning av mark.  
  
 Underlag för beslut 
 Tjänsteutlåtande daterat 5 september 2017 
 
 Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson redogör för ärendet. 
 _____ 
 
 Kopia till: Kommunstyrelsen 
  Motorklubben 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 Saby § 111 
 
 Medborgarförslag - Utegym vid el-ljusspåret i Ås 
 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget men 
 tar frågan vidare till de idrottsföreningar som verkar i området. 
 Kommunen är positiv till att upplåta mark för ändamålet. 
 __________________________________________________________ 
 
 Bakgrund 
 
 Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 
 kommunen att placera ett utegym i anslutning till elljusspåret i Ås. 
 Idrottsanläggningen i området med eljusspår, skidlek och fotbollsplaner 
 drivs i dag av föreningslivet i Ås. 
 
 Frågan kommer att ställas till Ås IF om de är villiga att uppföra och sköta 
 ett utegym i anslutning till befintlig anläggning.  
 
 Underlag för beslut 
 Tjänsteutlåtande daterat 5 september 2017 
 
 Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson redogör för ärendet. 
 _____ 
 
 Kopia till: Förslagsställaren 
  Kommunfullmäktige 
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 Saby § 112 
 
 Medborgarförslag - Hundrastgård 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Kommunen avslår förslaget om iordningställande av hundrastgård. 
 
Kommunen föreslår förslagsställaren att istället bilda en ideell förening 
(hundklubb) och iordningställa ett område för hundsport. En ideell 
förening kan söka finansieringsstöd för iordningställandet. 
 
Kommunen är villig att upplåta mark vederlagsfritt på lämpligt ställe inom 
Krokom i det fall en förening bildas och föreningen beviljats finansierings-
stöd. 
__________________________________________________________ 
 
Bakgrund 
 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagställaren föreslår 
kommunen om iordningställande av en hundrastgård i Krokom. 
 
Förslaget om iordningsställa ett område som hundrastgård ogillas av 
nämnden då nämndens budget inte medger ett utökat driftansvar, vidare 
ser nämnden att det kan bli ett arbetsmiljöproblem om kommunens 
personal skall hålla rent i rastgården. 
 
Nämnden föreslår istället att förslagsställaren bildar en ideell förening 
som iordningställer ett markområde som huvudman för hundsport. I 
Krokom finns kommunal mark som kan användas för ändamålet.  
 

 Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson redogör för ärendet. 
 _____ 
 
 Kopia till: Förslagsställaren 
  Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 Saby § 113 
 
 Gatunamn i Änge 
 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslut  
 
 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att del av väg 676 får namnet 
 Stavrevägen.  
 __________________________________________________________ 
 
 Bakgrund 
  
 För att förbereda adressättning vid eventuell nybyggnation bör del av väg 
 676 få ett gatunamn. 
 Namnförslaget har varit ute på remiss till SOS-Alarm, Räddningstjänsten 
 Jämtland, Polisen, PostNord, Trafikverket och Änge vägförening. 
  
 Underlag för beslut 
 Tjänsteutlåtande daterat 15 augusti 2017. 
 _____ 
 
 Kopia till: SOS-Alarm 
  Räddningstjänsten Jämtland 
  Polisen 
  PostNord 
  Trafikverket 
  Änge vägförening 
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Saby § 114 
 
Logglista, uppdrag från nämnden som ej återrapporterats 
 
Logglistan som visar ej återrapporterade uppdrag från nämnden till 
samhällsbyggnadsförvaltningen gås igenom. 
_____ 
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 Saby § 115  

 
Meddelande om ej behandlade motioner och medborgarförslag 
 
Motion - Ordna temavecka med traditionell och lokalproducerad mat i 
förskola, skola och äldreomsorg. 
Motionen inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 22 juni 2017 och 
ska besvaras av kommunfullmäktige senast i maj 2018. 
 
Motion - Kommunala kossor på Torsta, Ås. 
Motionen inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 29 jun 2017 och 
ska besvaras av kommunfullmäktige senast i februari 2018. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KROKOMS KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum   Sida 20              
Samhällsbyggnadsnämnden   7 september  2017 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
Saby § 116 
 
Informationspunkter 
 
Planingenjör Mikael Edström informerar om 
- pågående detaljplaner 
 
Fastighetschef Tomas Nilsson informerar om 
- mark- och exploateringsfrågor 
- flyktingboenden 
 
Samhällsbyggnadschef Ulla Schill informerar om  
- personalfrågor och sjuktal 
- lokalutredning kontorsplatser 
- huvudmannaskap Hissmofors 
- resultatenheten Torsta/Rösta 
 
Enhetschefen för renhållning Oscar Aspman informerar om 
- avfall som helhet 
 
VA-ingenjör Carolina Söderberg informerar om 
- dagvattenstrategi för Krokoms kommun 
 
Vatten- och renhållningschef Christer Thand informerar om 
- avloppsverket i Skärvången 

  - vattenplan Storsjön 
  

Planingenjör Simon Östberg informerar om  
- fördjupad översiktsplan för Krokom/Hissmofors/Aspås 
_____ 
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Saby § 117 
 
Delegationsbeslut 
 
Fördjupad översiktsplan över Åsbygden, beslut 
Ordföranden  
 
Byn 1:309, försäljning villatomt 
Byn 1:321, försäljning villatomt 
Byn 1:331, försäljning villatomt 
Byn 1:329, försäljning villatomt 
Byn 1:334, försäljning villatomt 
del av Rösta 2:6, försäljning industritomt 
del av Aspåsnäset 5:11, försäljning mark 
Plan- och fastighetschef Tomas Nilsson 
 
Byn 1:324, anslutning vatten, dagvatten och avlopp 
Byn 1:327, anslutning vatten, dagvatten och avlopp 
Byn 1:328, anslutning vatten, dagvatten och avlopp 
Byn 1:330, anslutning vatten, dagvatten och avlopp 
Dvärsätt 3:3, anslutning vatten 
Hissmoböle 2:355, anslutning vatten och avlopp 
Hållskaven 2:13, anslutning vatten och avlopp 
Rödögården 1:64, anslutning vatten, dagvatten och avlopp 
Rösta 4:39, anslutning avlopp 
Vatten- och renhållningschef Christer Thand 
_____ 
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Saby § 118 
 
Delgivningar 
 
Framtidens äldreboende i Krokoms kommun 
VA-redovisning 2016 
Valärenden 
Medborgarförslag - Ny eller utbyggd idrottshall på Rödön 
Medborgarförslag - Maten i kommunala verksamheter 
Kommunfullmäktige 
 
Igångsättningstillstånd - Ny gruppbostad för vårdtunga brukare 
Kommunstyrelsen 
 
Igångsättningstillstånd - Exploatering av planområdet ”Kvarna” 
Igångsättningstillstånd - Byggnation av särskilt boende i Krokom  
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Lokal trafikföreskrift Albertinavägen 
Krokoms kommuns lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde och 
förbud mot trafik med fordon med undantag av vissa fordon 
Medborgarförslag - Bättre parkeringsmöjligheter för allmänheten i 
centrala Krokom  
Bygg- och miljönämnden 
 
Lokalförsörjningsstrategi 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
Skadegörelse Hissmoskolan 
Polisen 
 
Skrivelse angående vattenförsörjning 
Fastighetsägare 
_____ 
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Saby § 119 
 
Styrgrupp för VA-planen samt avfallsplanen 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Nämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen utser en representant 
från majoriteten i styrgruppen för VA-planen samt avfallsplanen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden utser Eva Ljungdahl (sammankallande) 
och Gabriella Carlsson som representanter i styrgruppen. 
_________________________________________________________ 
 
Bakgrund 
 
En VA-plan för Krokoms kommun ska upprättas samtidigt som 
kommunens befintliga avfallsplan behöver omarbetas. Båda planerna 
avses utföras i egen regi varför en styrgrupp behöver utses. 
_____ 
 
Kopia till:   Kommunstyrelsen 
                  Eva Ljungdahl 
                  Gabriella Carlsson  
 
 
 
 


