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Plats och tid 

Kommunhuset 2021-05-10, 09:00-13:50 

Ajournering 12:00 -12:45 
 
Beslutande Carl-Johan Pettersson (S), ordförande 

Ove Lindström (S) 

Ewa Marie Westerlund (S)  

Erland Robertsson (C), v ordförande 

Marie Viberg (C)  

 

 

 

 

 

 
 

Övriga deltagare  
  

Carin Elofsson, samhällsbyggnadschef  

Ulrika Lindström, sekreterare 

Urban Eriksson, Trafikverket (§ 50) 

Sara Forsberg, Bygglovshandläggare (§§ 39-50) 

Eva Glaas, Administratör GVA(§ 52) 

Sara-Mi Liljeholm (S), närvarande ersättare (§§ 39-52, §§ 54-62) 

 

 

 

 

 

Utses att justera Erland Robertsson 

Marie Viberg (§ 53) 
 

  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 39-62 

 Ulrika Lindström  
 

 Ordförande   

 Carl-Johan Pettersson  
 

 Justerare   

 Erland Robertsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 
 

Sammanträdesdatum 2021-05-10 
 

Datum för anslags uppsättande                 2021-05-18 Datum för anslags nedtagande  2021-06-09 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Ulrika Lindström 
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Föredragningslista 
 
§ 39 Val av justerare 

§ 40 God kännande av föredragningslista 

§ 41 Upphävande av lokala trafikföreskrifter 

§ 42 Ansökan om ändring av lokala trafikföreskrifter - väg 742  

§ 43 Rickleå 10:20 – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 

av fritidshus 

§ 44 Fröjden 4 - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 

§ 45 Åkaren 7 - Ansökan om köp av kommunal mark 

§ 46 Detaljplan Lillberget 1  

§ 46 Detaljplan Gumboda 33:1 

§ 48 Ansökan om uppsättning av tilläggsskylt nedsatt hörsel 

§ 49 Månadsrapport  

§ 50 Information om länstransportplanen 

§ 51 Ekonomirapport 1 

§ 52 Information plockanalys  

§ 53 Individärende 

§ 54 Verksamhetsplan Samhällsbyggnad 

§ 55 Arbetsmiljörapport Samhällsbyggnad 2020 

§ 56 Flytt av Fagerliden ÅVC 

§ 57 Motion 5/2018: Mobila samt lokala återvinningsstationer i 

kommunen  

§ 58 Köksutredning  

§ 59 Uppföljning av motioner och medborgarförslag 

§ 60 Övriga frågor 

§ 61 Information från Samhällsbyggnadschefen 

§ 62 Delgivningar 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 
SHBU § 39   Dnr: 

Val av justerare 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Marie Viberg (C) utses till justerare av § 53. Erland Robertsson 

utses till justerare av övriga paragrafer. 
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SHBU § 40   Dnr:  

Godkännande av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Samhällsbyggandsutskottet godkänner föredragningslistan. 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Trafikverket 

Polismyndigheten 

 

 

 

 
SHBU § 41   Dnr: SHBK-2021-463 

Upphävande av lokala trafikföreskrifter 

Samhällsbyggnadsutkottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av trafikförordningen 

(1998:1276) att föreskriva att följande lokala trafikföreskrifter ska 

upphöra att gälla från och med 1 juli 2021: 

2409-2010-0058 Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om 

högsta tillåten hastighet på väg 670 i Robertsfors (Jomarksvägen) 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

Ärendesammanfattning 
Polisen i Robertsfors har uppmärksammat att en äldre 

trafikföreskrift inom Robertsfors samhälle inte upphävdes när 

beslut togs om en generell hastighetsbegränsning på 40 km/h inom 

det tättbebyggda området. Det innebär att det finns två föreskrifter 

för samma sträcka, den äldre som anger tillåten hastighet till 50 

km/h och den nya som anger 40 km/h. Förslaget är därför att 

upphäva den äldre föreskriften om 50 km/h 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-04-28 

- 2409-2014-0002 Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter 

om högsta tillåten hastighet inom tättbebyggt område i 

Robertsfors 

- 2409-2010-0058 Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter 

om högsta tillåten hastighet på väg 670 i Robertsfors 

(Jomarksvägen. 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Sökande 

Trafikverket 

Polismyndigheten 

 

 

 

 
SHBU § 42   Dnr: SHBK-2021-445 

Ändring av lokala trafikföreskrifter – ny 
hastighetsbegränsning väg 742 i Ånäset 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Ärendet återremitteras. 

Ärendesammanfattning 
En ansökan har inkommit från en boende längs väg 742 

(Flarkvägen) i Ånäset. Sökande önskar en hastighetsbegränsning 

till 40 km/h på en sträcka inom tättbebyggt område där tillåten 

hastighet idag är 80 km/h. Samhällsbyggnadskontoret föreslår en 

hastighetsbegränsning till 60 km/h. 

Yrkande 
Erland Robertsson (C): Yrkar på att ärendet återremitteras. Med 

anledning av att det är ett tätbebyggt område bör förslaget vara en 

hastighetsbegränsning till 40 km/h plus en tilläggsskylt 200 m 

innan om att sänkningen kommer.  

Beslutsordning 
Ordförande ställer Erland Robertssons (C) yrkande till acklamation 

och finner att yrkandet vinner bifall. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-04-30 

- Ansökan 

- 2409 2020:011 Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter 

om högsta tillåten hastighet på väg 742 i Ånäset 

- 2409 2021:xx Robertsfors kommuns lokala trafikföreskrifter om 

högsta tillåten hastighet på väg 742 i Ånäset 

- Yttrande från Trafikverket 

- Yttrande från Polismyndigheten 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Sökande 
 

 

 
SHBU § 43   Dnr: SHBK-2021-365 

Rickleå 10:20 – Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1 och med stöd av 9 kap 17 § plan- 

och bygglagen (2010:900) PBL att lämna ett positivt 

förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten 

Rickleå 10:20 på plats markerad i bifogad karta. 

 

Sökande uppmärksammas på att åtgärden även kräver bygglov. 

 

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en kommande 

bygglovsprövning om ansökan om bygglov görs inom två år från 

den dag förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan 

om bygglov inom den tiden upphör beslutet att gälla.  

 

Detta beslut kan överklagas via besvär. 

Ärendesammanfattning 
Ärendet avser en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 

fritidshus om ca 100 kvm i ett plan på en del av fastigheten Rickleå 

10:20. Lantmäteriet kommer efter att ett positivt förhandsbesked 

beviljats stycka av en för ändamålet lämplig fastighet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-04-28 

- Ritning på exempelbyggnad 

- Situationsplan 

- Översiktskarta
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Sökande 
 

 

 

 

SHBU § 44   Dnr: SHBK-2021-458 

Fröjden 4 – Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1 och med stöd av plan- och 

bygglagen (2010:900) PBL 9 kap 30 § att bevilja bygglov för 

nybyggnad av ett flerbostadshus med fem lägenheter inom 

fastigheten Fröjden 4. Fastigheten avviker från detaljplanen men 

avvikelsen har godtagits vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § 

fastighetsbildningslagen. Nybyggnationen är en ersättningsbyggnad 

för ett nedbrunnet hus och har i princip samma storlek och 

utformning som det ursprungliga. 

 

Magnus Säfsten är utsedd till kontrollansvarig för projektet. 

 

Sökande uppmärksammas på att byggnadsarbetet inte får påbörjas 

innan startbesked beviljats. 

 

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetena påbörjats inom två år 

och avslutats inom fem år från dagen detta beslut vann laga kraft. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

Ärendesammanfattning 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med 

fem lägenheter om ca 242 kvm byggnadsyta på fastigheten Fröjden 

4. Det är en återuppbyggnad av huset som brann ner förra året. 

Fastigheten överensstämmer inte med gällande detaljplan. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-04-29 

- Planritningar 

- Fasadritningar 

- Situationsplan 

- Detaljplan 

- Karta 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Sökande 
 

 

 
SHBU § 45   Dnr: SHBK-2021-446 

Åkaren 7 – ansökan om köp av kommunal mark 

Samhällsbyggnadsutkottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Åkaren 7 till Dexter 

Sahlén för 21 240 kr. 

 

Köparen står för alla kostnader som uppstår med anledning av 

köparens förvärv. 

Ärendesammanfattning 
Dexter Sahlén har ansökt om att få köpa fastigheten Åkaren 7 av 

Robertsfors kommun. Fastigheten ligger på Skolgatan i 

Robertsfors. Sökande äger den angränsande fastigheten Åkaren 8. 

Han har initialt inte tänkt bygga något på tomten utan tänker nyttja 

den för odling och uteplats samt utöka gräsmattan. Det kan bli 

aktuellt att bygga ett garage i framtiden. 

Enligt riktlinjer för försäljning av kommunal mark från 2011, 

kostar mark som är detaljplanerad för bostäder 20 kr per 

kvadratmeter. 

Fastighetens areal: 1062 kvm 

Taxeringsvärdet är 59 000 kr. 

Enligt riktlinjerna skulle priset för fastigheten vara 1062 x 20 kr = 

21 240 kr 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-04-29 

- Karta 

- Fastighetsrapport 

- Protokollsutdrag KF 2011-06-15, Riktlinjer markköp 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Länsstyrelsen 

Lantmäteriet 

Region Västerbotten 

 

 

 
SHBU § 46   Dnr: SHBK-2020-1319 

Lillberget 1 - Antagande av ny detaljplan 

Samhällsbyggnadsutkottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 

27 § att anta ny detaljplan för fastigheten Lillberget 1 enligt 

framtagna antagandehandlingar. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet har 2020-09-21 beviljat ett positivt 

planbesked för att ändra detaljplanen för Lillberget 1 så att den kan 

tillåta bostäder, vårdbostäder och icke störande verksamheter. Nu 

är det aktuellt med antagande av detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Antagandehandlingar: 

- Plankarta 

- Planbeskrivning 

- Samrådsutlåtande 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Sökande 

Fastighetsägaren 

Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Region Västerbotten 

 

 

 
SHBU § 47   Dnr: SHBK-2020-1284 

Gumboda 33:1 - Antagande av ny detaljplan 

Samhällsbyggnadsutkottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 

27 § att anta ny detaljplan för del av fastigheten Gumboda 33:1 

enligt framtagna antagandehandlingar. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet har 2020-10-28 beviljat ett positivt 

planbesked för att ändra detaljplanen för del av fastigheten 

Gumboda 33:1 så att det på nuvarande parkmark kan tillåtas 

bostäder. Nu är det aktuellt med antagande av detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Antagandehandlingar: 

- Plankarta 

- Planbeskrivning 

- Samrådsutlåtande 
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   Samhällsbyggnadskontoret/Bygg 

Sökande 

 

 

 

 
SHBU § 48   Dnr: SHBK-2021-471 

Förfrågan om uppsättande av tilläggsskylten 
nedsatt hörsel utanför förskolan i Bygdeå  

Samhällsbyggnadsutkottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar 

att avslå ansökan om att sätta upp tilläggsskylten nedsatt hörsel 

utanför förskolan i Bygdeå. 

Detta beslut kan överklagas genom besvär.  

Ärendesammanfattning 
Ärendet avser önskemål om uppsättning av tilläggsskylten nedsatt 

hörsel utanför förskolan Fyrklövern i Bygdeå. En ansökan har 

inkommit från en förälder till ett barn på förskolan som har en 

hörselnedsättning.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2021-04-30 

- Ansökan 

- Utdrag ur handboken Utmärkt utmärkning – handbok om 

vägmärkens användning 
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SHBU § 49   Dnr: 

 
Månadsrapport 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen 

Ärendesammanfattning 

Samhällsbyggnadschef redovisar månadsrapport för 

Samhällsbyggnadssektorn. 

Beslutsunderlag 

- Månadsrapport 
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SHBU § 50   Dnr:  

Information Länstransportplanen 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen 

Ärendesammanfattning 
Urban Eriksson från Trafikverket informerar om 

Länstransportplanen 
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   Kommunchef 

GVA-chef 
Kostchef 

Städchef, Fastighetschef 

 

 

 
SHBU § 51   Dnr: SHBK-2021-477 

Ekonomirapport 1 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner ekonomirapport 1 och 

överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendesammanfattning 

För sektor samhällsbyggnad prognosticerar totalt med ett 

underskott på 593 tkr. De verksamheter som prognosticeras gå med 

underskott är fastighet till följd av mycket höga kostnader för 

takskottning/snöröjning, VA utifrån försiktighetsprincipen p g a 

stor vattenläcka till följd av E4-bygget och osäker om ersättning 

föreligger samt bilpoolen p g a minskat nyttjande till följd av 

pandemin. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse ekonomirapport 1 2021-04-26 

- Ekonomirapport 1: SHB 2021-04-26 

- Bilaga 1: Analys av verksamheter med avvikelse: SHB 

- Ekonomirapport 1 Robertsfors kommun 
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SHBU § 52   Dnr: SHBK- 

Information plockanalys 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Ärendesammanfattning 
Under perioden vecka 40 till och med vecka 48 hösten 2020 har 

mat- och restavfall, från Västerbotten samlats in i totalt 50 stycken 

plockanalysprov. 25 stycken prov av hushållens restavfall från 

villahushåll, 13 stycken prov av hushållens restavfall från 

flerfamiljsbostäder, 8 stycken prov av hushållens matavfall från 

villahushåll och 4 stycken prov från hushållens matavfall från 

flerfamiljsbostäder. Resultatet från dessa plockanalyser redovisas i 

rapporten ”Plockanalyser av mat- och restavfall från 

Västerbotten”  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse plockanalys 2021-04-26 

- Protokoll matavfall landsbygd Robertsfors 

- Protokoll matavfall tätort Robertsfors 

- Protokoll restavfall landsbygd Robertsfors 

- Protokoll restavfall tätort Robertsfors 

- Plockanalyser av mat- och restavfall från västerbotten, EcoRetur 

2020-02-22 
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SHBU § 53    

 

 

Individärende 
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   Kommunchef 

GVA-chef 

Kostchef  

Fastighetschef, Städchef,  

 

 

 
SHBU § 54   Dnr: SHBK-2021-478 

Verksamhetsplan Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet fastställer verksamhetsplan 2021 enligt 

förslag. 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen antog 2020-09-22 (§110) verksamhetsplan för år 

2021 och verksamhetsplan för sektor samhällsbyggnad är en 

nedbrytning av denna till sektorsnivå. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse verksamhetsplan Samhällsbyggnad 2021-04-26 

- Verksamhetsplan Samhällsbyggnad 2021 
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   Kommunchef  

GVA-chef 
Kostchef 

Städchef, Fastighetschef 

 

 

 
SHBU § 55   Dnr: SHBK-2021-479 

Arbetsmiljörapport Samhällsbyggnad 2020 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner sektor samhällsbyggnads 

arbetsmiljörapport för år 2020. 

Ärendesammanfattning 
En genomgång av rapporter från verksamheterna inom sektor 

samhällsbyggnad visar att det finns en del gemensamma punkter 

som lyfts som delvis eller inte alls genomförda: 

 

 Alla medarbetare har kännedom om ”Policy och riktlinje för 

arbetsmiljöarbetet” samt ”Rutin för SAM” 

 Alla medarbetare har kännedom om ”Alkohol och 

drogpolicy” 

 Säkert brandskyddsarbete 

 Arbetsmiljöuppgifter är skriftligt fördelade 

 Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete bedrivs på organisations-, 

grupp- och individnivå 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse arbetsmiljörapport 2021-04-26 

- Uppföljning SAM Arbetsmiljörapport 
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   GVA-chef 

Administratör GVA f 
 

 

 

 

SHBU § 56   Dnr: SHBK-2021-480 

Flytt av Fagerliden ÅVC 

Samhällsbyggnadsutkottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

 ge igångsättningstillstånd för flytt av Fagerlidens ÅVC. 

 ny lokalisering av ÅVC blir på fastigheterna Sikeå 37:2 

respektive Sikeå 37:3 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-08 (§135) att fastställa 

sluttäckningsplanen för Fagerlidens deponi. Arbetet med 

sluttäckningen innebär att återvinningscentralen (ÅVC) måste 

flyttas till ny plats. Verksamheten har gjort en översyn av möjliga 

platser och bäst lämpad bedöms fastigheterna Sikeå 37:2 resp 37:3 

vara. Dessa ligger inom detaljplaneområde som industrimark och 

andra fördelar är närheten till väg E4 samt minskad trafik med 

tunga transporter genom tätbebyggt område. 

Beslutsunderlag 

- ÅVC-utredning (ca 2007) 

- Protokollsutdrag AU 2017-09-19 §128 (utredning ny ÅVC) 

- Protokollsutdrag KS 2020-06-08 §135 (sluttäckning) 

- Protokollsutdrag KF 2020-11-02 §113 (investeringsbudget/-plan) 

- Förslagsskiss bussvändhållplats 

- Tjänsteskrivelse Flytt av Fagerlidens ÅVC 2020-04-21) 
. 
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   GVA-administratör 
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Arbetsledare GVA 

  

 

 

 
SHBU § 57   Dnr: SHBK 2021-481 

    Dnr: 9020/351.109 

Motion 5/2018: Mobila samt lokala 
återvinningsstationer i kommunen 

Samhällsbyggnadsutkottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad. 

Ärendesammanfattning 
Centerpartiet har i en motion från Elisabeth Tängdén, Ingrid 

Sundbom och Marie Viberg yrkat på att Robertsfors kommun 

 

- införskaffar en mobil återvinningscentral 

- upprättar en plan för hur den mobila återvinningscentralen ska 

flyttas runt i kommunen på lämpligaste sätt 

- ser till att göra uppföljningar för att utvärdera effekten av den 

mobila återvinningscentralen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-17 (§56) att motionen var 

anmäld och överlämnade denna till kommunstyrelsen 

  

Utifrån rådande förutsättningar och kommande förändringar kring 

ansvar för insamling av returpapper samt flytt av Fagerlidens ÅVC 

bedömer verksamheten inte att detta kan ses som en prioriterad 

åtgärd i nuläget. Detta hindrar dock inte att frågan kan bli aktuell i 

ett senare skede då ovan nämnda förändringar är genomförda.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse mobil återvinningsstation 2021-04-26 

- Protokollsutdrag KS 2020-06-08 p 135 Sluttäckning Fagerliden 

- Motion 5/2018: Mobila samt lokala återvinningsstationer i 

kommunen 

- Protokollsutdrag KF 2018-06-18 p56 Anmälan motion 5-2018
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Samtliga sektorschefer  
 

 

 
SHBU § 58   Dnr: SHBK-2021-27 

Köksutredning 

Samhällsbyggnadsutkottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att projektering för byggande av nytt 

centralkök/skolkök vid Jenningsskolan påbörjas. 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade på sammanträdet 2021-01-25 

(§5): 

 Samhällsbyggnadsutskottets presidium inbjuder övriga 

presidier (Bou, Soc, Tvu, KS) till samrådsträff i syfte att 

uppnå koncernövergripande samsyn.  

 Till Samhällsbyggnadschefen uppdras att innan samrådet 

sammanställa måltidsverksamhetens syn på köksfrågan 

samt synpunkter från kommunledningsgruppen.” 

En utredning utifrån måltidsverksamhetens perspektiv har gjorts 

och synpunkter har inhämtats från övriga sektorer.  

 

Utifrån måltidsverksamhetens perspektiv föreslås att ett nytt 

centralkök/skolkök byggs vid Jenningsskolan. För att säkerställa att 

investeringen genomförs så effektivt som möjligt bör en 

byggprojektering genomföras som omfattar:  

 Genomtänkt planering  

 Tekniska beräkningar  

 Ekonomisk kalkyl  

 Ev övriga utredningar  

 
En ordentlig projektering ger bättre förutsättningar för en god 

budgetplanering och en tidplan. För detta ändamål krävs att extern 

kompetens anlitas 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse köksutredning 2021-04-27 

- Köksutredning – måltidsverksamhetens perspektiv 2021-04-

08 

- Protokollsutdrag SHBU 2021-01-25 (§5) 

- PM. Köksutredning (2020-06-01) 

- Protokollsutdrag SHBU 2020-05-11 

- Delrapport utredning av skolstruktur (2020-05-03) 

- Möte 2019-11-27 

- Möte 2019-11-18 

- Möte 2019-11-11 
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Forts SHBU § 58 

 

- Protokollsutdrag SHBU 2019-11-04 

- Protokollsutdrag SHBU 2019-10-21 § 137 
- Protokollsutdrag SHBU 2019-10-21 § 120 
- Grundstruktur köksutredning 2019 
- Tjänsteskrivelse (2019-10-31) 
- Verksamhetens förslag utredning Tundals (2018-09-27) 
- SML-förslag Tundalsskolan (20180830) 

-  
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SHBU § 59   Dnr:  

Uppföljning av motioner och medborgarförslag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut  
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen 

Ärendesammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-08 §162 att samtliga utskott 

vid varje sammanträde ska ha en uppföljning av de 

medborgarförslag och motioner som berör deras utskott. 

Beslutsunderlag 

- Uppföljning av motioner och medborgarförslag    
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SHBU § 60   Dnr:  

Övriga frågor 

 Vem har ansvar för städning av snötipparna i Ånäset? 

 Vi har 5858 kvm outhyrda lokaler, vad är hyresbortfallet? 

 Vad är hyreskostnaden för externt hyrda lokaler? 

 När kan kommunen erbjuda månadsfaktura för vatten 

mm? 

 

Samtliga frågor kommer att besvaras av samhällsbyggnadschefen 

vid nästa sammanträde 
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SHBU § 61   Dnr:  

 
Information från samhällsbyggnadschefen 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för information. 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadschef informerar om: 

 Pågående personalrekryteringar 

 Pågående investeringar 

 APT fastighet om organisation och arbetssätt 

 Vatten i södra kommundelen och Vakin 
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SHBU § 62   Dnr: 

 
Delgivningar 

Samhällsbyggnadsutkottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 10 maj 2021 § 61 och 

överlämnar dessa till Kommunstyrelsen. 

Delgivningar 
Delegationsbeslut Miljö 

Delegationsbeslut Bygg 

Delegationsbeslut Färdtjänst 

Meddelanden Samhällsbyggnads 


