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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-09-07 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Magnus Grönberg (S)  
Paul Wisén (C)  
Ulf Öman (V)  
Ola Lindberg (MP)  
Mats Skoglund (M)  
Kenneth Lundström (M)  
Sandra Andersson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Klas-Göran Johansson (S)  Mats Tegelberg (S) 
Håkan Thörnell (V)  Gunvor Lugnfors (S) 
Hans Henriksson (KV)  Annemon Piper (KV) 
Kristina Freerks (C)  Maj-Britt Jakobsson (SD) 

Övriga närvarande 
Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Bert-Ola Dahlgren  Förvaltningschef 
Christina Bejerfjord  Utredningssekreterare 
Raul Johnson  Bygg- och miljöchef 
Camilla Forslund 101 - 109 Teknisk chef 
Maj-Britt Lundberg 101 Mark- och exploateringsingenjör 
Anna Karlsdotter 102 - 104 Gatuingenjör 
Caroline Persson 106 Bygglovshandläggare 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-09-07  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 96 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen efter tillägg av ett 
extra ärende gällande yttrande till kommunstyrelsen över yttrande för 
Utvecklingsstrategin Uppsala län samt två frågor till tekniska avdelningen 
gällande övergångsställen och Rotskärsbroprojektet. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-09-07  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 97 Delgivning av protokoll 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Föreningsutskott 200616 
 Arbetsutskott 200706 
 Arbetsutskott 200824 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-09-07  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 98  Uppföljningslistan 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Uppföljningslistan 200817 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-09-07  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 99  Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut 200601 - 200828 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-09-07  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 100  Meddelanden 2020 - information till nämnden 
Diarienr 
SBN2020/6 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 
 

Beslutsunderlag 
 Meddelanden 200601 - 200828 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-09-07  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 101  Information om Dragmossen 
Diarienr 
SBN2019/102 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maj-Britt Lundberg, mark- och exploateringsingenjör lämnade en 
lägesrapport för driften av Dragmossen och EU-projektet med 
Salixodlingen. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-09-07  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 102  Medborgarförslag om hastighetsdämpning av 
Långgatan från korsningen Rosengatan till 
Näsbodavägen 

Diarienr 
SBN2019/104 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå 
medborgarförslaget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget gäller önskemål om hastighetsdämpning på Långgatan, på 
sträckningen mellan korsningen Rosengatan och Näsbodavägen. 
 
Älvkarleby kommuns antagna hastighetsplan innebär en justering av 
hastigheter på vägar inom kommunen. 
 
Älvkarleby kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastigheter 
på Långgatan är föreslagen till 40 km/h mellan Ordensgatan och 
Näsbodavägen. Vägar inom bostadsområdena västra Älvboda och mellersta 
Älvboda som delvis har sina utfarter på Långgatan kommer att föreslås ha 
högsta hastigheten 30 km/h. 
 
Ny skyltning utifrån kommunens föreskrifter om högsta tillåtna hastigheter 
kommer att ske under 2020-2021. Det kommer därför inte att anläggas fler 
vägbulor eller andra hastighetsdämpande åtgärder på Långgatan innan 
trafikföreskrifterna har vunnit laga kraft och omskyltningen är klar. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Medborgarförslag 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-09-07  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 103  Medborgarförslag om att märka upp parkeringsytor vid 
båtiläggningsplatsen vid Rotskärsbron 

Diarienr 
SBN2019/127 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå 
medborgarförslaget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget gäller att anordna parkeringsytor på området nedanför 
Rotskärsbrons brofäste, intill iläggningsplatsen för båtar. 
 
Gällande detaljplan anger allmän platsmark/park eller plantering. För att 
anlägga en parkering måste det göras en detaljplaneändring först. 
 
Tekniska avdelningen tar med sig förslaget för fortsatt dialog inom 
Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunen har för ambition att utveckla och 
förbättra möjligheter för båtlivet så förslaget är värt att undersöka närmare. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Medborgarförslag 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-09-07  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 104 Övriga frågor till tekniska avdelningen 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Paul Wisén (c) har en fråga gällande dåligt uppmålade övergångställen, när 
ska det förbättras? Anna Karlsdotter, gatuingenjör informerade om att nu 
när alla gator och vägar som ska få ny asfalt är färdigställt ska alla 
övergångställen och andra linjemålningar uppmålas/förbättras och det sker 
nu under hösten. Arbetet är redan beställt. 
 
Magnus Grönberg (S) undrade om projektet gällande ombyggnad av 
Rotskärsbron samt infarten till Kopphusvägen är klart? Anna Karlsdotter 
informerade om att projektet fortfarande pågår. I år ska arbetet som ska 
göras under bron samt förbättra bropelarna först färdigställas. Sedan 
inväntas att arbetet med att färdigställa vägarna inom området Liljebacken 
innan jobbet med infarten till Kopphusvägen kan göras klart. 
 
Sandra Andersson (SD) informerade om att de nyasfalterade gång- och 
cykelvägen i Älvkarleby mellan infartsvägen till Sörgärdets skola och fram 
till kraftverket redan har spruckit. Anna Karlsdotter tar detta med sig den 
informationen. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
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signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 105  Information och beslut kring bildande av 
naturreservatet Häcksören 

Diarienr 
SBN2020/54 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar delegera till arbetsutskottet att fatta 
beslut om yttrande på beslutsförslaget rörande bildandet av naturreservatet 
Häcksören. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen tillsammans med Älvkarleby kommun har arbetat fram ett 
förslag till beslut och skötselplan för det blivande naturreservatet Häcksören 
i Älvkarleby kommun. 
 
Syfte med reservatet är att bevara biologisk mångfald och att vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer samt att tillgodose behovet av områden för 
friluftslivet.  
 
Innan Länsstyrelsen fattar beslut om bildande av naturreservat ska 
länsstyrelsen enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken 
att inom en viss tid yttra sig över förslaget.  
 
Kommunen förväntas inkomma med yttrande till Länsstyrelsen senast den 
30 september. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Förslag till beslut, bildande av naturreservatet Häcksören 
 Förslag till skötselplan för Häcksören 

 
Beslutet lämnas till 

 Bygg- och miljöavdelningen 
 Tekniska avdelningen 
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Utdragsbestyrkande 

SBN § 106  Tillbyggnad av enbostadshus 
Diarienr 
2020/638 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus inom fastigheten XXX, enligt ansökan. 
 
Kontrollansvarig för åtgärden är: XXX 
 
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-9 kap. plan- och bygglagen, förkortad 
PBL. 
 
Avgift för bygglov: 12 400 kronor (faktura skickas separat)  

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XXX  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten  
XXX, Älvkarleby kommun. 
 
Inom den 1 459 m2 stora fastigheten finns idag ett bostadshus och en 

 

komplementbyggnad. Den totala befintliga byggnadsarean är ca 151 m2. 
 
Tillbyggnaden uppförs med en byggnads- och bruttoarea om 45 m2. 
 
Tillbyggnaden uppförs i en våning och kommer att förses med 
taktäckningsmaterial av svart falsad plåt med en taklutning om 16-17 o. 
Fasaden består av träpanel som färgas i samma gröna kulör som befintligt 
bostadshus. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan för XXX m.fl., fastigheter i XXX, med  
aktbeteckning 03-P95/64, som vann laga kraft  
1995-09-25. 
 
Enligt den gällande detaljplanen får fastigheten bebyggas för 
bostadsändamål med hantverk, som ej är störande, i förrådsbyggnad. 
Fastigheten får bebyggas med friliggande bostadshus i två våningar, 
därutöver får inte vind inredas eller sluttningsvåning anordnas. Högst två 
lägenheter får inredas, varav den andra inte får ha en större bruttoarea än 65 
m2. Byggnad ska placeras minst 4 m från tomtgräns. Garage/förråd kan 
placeras minst 2 m från tomtgräns om berörd granne medger detta. Höjd till 
takfot får för huvudbyggnad vara max 6,5 m och för garage/förråd max 3 m. 
Taklutning ska vara mellan 14-38o. Byggnadsarean får totalt inte vara mer 
än 200 m2, varav byggnadsarean för bostad får vara högst 150 m2.  
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-09-07 
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Utdragsbestyrkande 

Bygglov krävs för omfärgning av byggnader. Dagvatten ska om möjligt 
omhändertas inom den egna fastigheten.  
 
Detaljplanen anger även att vid ny- och/eller ombyggnad ska byggnad 
utföras med hänsyn till buller från järnväg. Fasad ska utföras så att inomhus 
i boningsrum den ekvivalenta ljudnivån ej överskrider 30 dBA och maximal 
ljudnivå nattetid ej överskrider 40 dBA.  
 
Fastigheten omfattas även av riksintresse för kulturmiljö, totalförsvaret och 
totalförsvarets influensområde.   
 
Kommunicering av ansökan har inte skickats till berörda sakägare då 
ansökan bedöms vara planenlig. 
 
Ansökan har skickats på remiss till Försvarsmakten då fastigheten ligger 
inom riksintresse för totalförsvaret och totalförsvarets influensområde. 
Försvarsmakten har då framfört erinran mot ansökan. Försvarsmakten 
menar att aktuell fastighet ligger inom påverkansområde för buller eller 
annan risk för riksintresse Marma skjutfält, vilket är ett utpekat område av 
riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket 
miljöbalken.  
 
Riksintresset utgörs av skjutfältet och riksintresset värde består i fältens 
funktion för övning av Försvarsmaktens huvuduppgift väpnad strid. 
Verksamheten omfattar bland annat skjutning med skarp ammunition från 
flera olika skjutområden. För denna typ av verksamhet krävs ett 
miljötillstånd där verksamheten avvägs mot eventuella störningar som 
exempelvis buller. Påtaglig skada på riksintresset bedöms uppstå då åtgärder 
medför direkta eller indirekta begränsningar i vilken verksamhet som kan 
utföras på skjutfältet. För riksintresset är det av stor betydelse att ny 
störningskänslig eller utökad bostadsbebyggelse inte tillåts i sådan närhet av 
skjutfältet att det kan komma att begränsa Försvarsmaktens verksamhet vid 
en tillståndsprövning. 
 
Inkommen remiss avser en ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus på fastigheten XXX. Försvarsmakten bedömer att 
föreslagen tillbyggnad möjliggör för utökad bostadsarea på fastigheten.  
 
Den omgivningspåverkan från skjutfältet som påverkar aktuell fastighet är 
främst buller. En utökning av störningskänslig bebyggelse inom det område 
som beräknas utsättas för överskridande bullernivåer riskerar att på sikt 
kunna ge påtaglig skada på riksintresset Marma skjutfält. Fastigheten 
beräknas att utsättas för bullernivåer som överskrider 90 dBc Lx från 
skjutning med grovkalibrig ammunition, vilket är det rekommenderade 
riktvärdet Försvarsmakten bevakar för grovkalibrig ammunition vid 
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bostadsbebyggelse. De riktvärden som Försvarsmakten utgår ifrån för 
grovkalibrig ammunition är regeringens beslut från 1998-04-06 
(Fö98/928/MIL).  
 
Den påtagliga skadan på riksintresset består i att Försvarsmaktens 
verksamhet vid skjutfältet vid kommande tillståndsprövningar enligt 
miljöbalken riskerar att få begränsningar eller förbud, vilket då påtagligt kan 
försvåra utnyttjandet av skjutfältet. Vid en tillståndsprövning sker bland 
annat en avvägning mot de eventuella störningar som verksamheten avger. 
Antalet boende och antalet störningskänslig bebyggelse som påverkas av 
buller är en betydande faktor som kan innebära begränsningar i tillståndet. 
Det är av stor betydelse att sådana begränsningar av verksamheten inte 
tillkommer då det innebär minskade möjligheter för Försvarsmakten att 
utbilda och öva krigsförband. 
 
Inkommit yttrande har skickats till sökande för kännedom och eventuellt 
bemötande. Sökande har då valt att bemöta yttrande och framhåller följande 
synpunkter.  
 
Försvarsmakten har främst framfört att de bedömer att föreslagen 
tillbyggnad möjliggör för utökad bostadsarea på fastigheten samt att den 
omgivningspåverkan från skjutfältet som påverkar aktuell fastighet är främst 
buller. Vidare menas att en utökning av störningskänslig bebyggelse inom 
det område som beräknas utsättas för överskridande bullernivåer riskerar att 
på sikt kunna ge påtaglig skada på riksintresset Marma skjutfält.  
 
Skälet till att inlämnad ansökan är främst avsaknaden av en regelrätt 
tvättstuga samt att köket är utrymmesmässigt otillräcklig. Därmed är 
tillbyggnadens användningsutrymmen inte bullerkänsliga och syftet är inte 
heller att fler personer ska inrymmas i bostaden. 
 
Med anledning av detta anser inte sökande att bygglovsansökan kan orsaka 
framtida skador vid tillståndsprövningar gällande riksintresset Marma 
skjutfält.  
  
Motivering 
Den berörda fastigheten är belägen mitt i samhället Marma och är idag 
bebyggd med ett bostadshus som nyttjas för permanentboende samt en 
komplementbyggnad. Ansökan avser en tillbyggnad av bostadshuset med ett 
badrum, en tvättstuga samt en matplats som sitter ihop med det befintliga 
köket. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 
 
Den gällande detaljplanen innehåller bestämmelser om bullerkrav för 
boningsrum med anledning av intilliggande järnväg. Vad som aves med 
begreppet boningsrum finns inte reglerat i plan- och bygglagen, men enligt 
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förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader menas med bostadsrum 
rum för daglig samvaro, utom kök samt rum för sömn. Enligt 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus avses med 
bostadsrum rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro 
och matrum som används som sovrum. 
 
Då tillbyggnaden utformas så matplatsen sitter ihop med köket utan 
avskiljning bedöms matplatsen som en del av köket. Tillbyggnaden anses 
därmed inte innehålla några boningsrum och detaljplanens bestämmelser om 
högsta ljudnivåer anses därför inte vara aktuell för tillbyggnaden.  
 
Den ansökta tillbyggnaden bedöms därmed också vara planenlig. 
 
Försvarsmakten har dock framfört erinran mot ansökan då de anser att  
tillbyggnaden möjliggör för utökad bostadsarea på fastigheten som på sikt 
då skulle innebära en skada på det gällande riksintressena för totalförsvaret. 
Fastigheten ligger inom omgivningspåverkan från Marma skjutfält vad 
avser buller. Fastigheten beräknas att utsättas för bullernivåer som 
överskrider 90 dBc Lx från skjutning med grovkalibrig ammunition, vilket 
är det rekommenderade riktvärdet Försvarsmakten bevakar för grovkalibrig 
ammunition vid bostadsbebyggelse.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att den ansökta tillbyggnaden 
förvisso utökar byggnadens storlek något, men anser att då förändringen 
utförs inom detaljplanelagt område och då ansökan ligger i linje med den 
gällande detaljplanen så bör tillbyggnaden ändå kunna medges. 
 
Nämnden anser att tillbyggnaden med sin yta, utformning och funktion inte 
kommer att medföra någon förändring av dagens förutsättningar vad gäller 
ökade möjligheter att vistas på fastigheten. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att berörd fastighet inte borde 
utsättas för sådana störningar att det kan komma att påverka 
Försvarsmaktens verksamhet eller skada de berörda riksintressena.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer även att ansökan i övrigt uppfyller 
berörda lämplighetskrav i 2 och 8 kap PBL.  
 
Upplysningar 
Åtgärden får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett 
startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL. Avgift debiteras separat efter det att 
beslutet fattats.  
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Upplysningar om tekniskt samråd 
bifogas. 
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Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.  
 
Sökande uppmärksammas att beslutet får verkställas först fyra veckor efter 
det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet bör ej heller 
påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja åtgärder innan beslutet 
vunnit laga kraft sker på egen risk.  
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga delägare till fastigheten. 
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.  
 
Innan grävningsarbeten påbörjas ska kabelvisning (elkabel, telekabel m.m.) 
ha utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se. 
 
Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta 
kommer utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att byggnationen är 
klar). 
 
Sökande uppmärksammas på att i de fall en fornlämning påträffas under 
grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del 
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla 
förhållandet till Länsstyrelsen i Uppsala län.  
 
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet. 

 
Beslutsunderlag 
 Ansökan, inkommen 2020-06-23 
 Anmälan kontrollansvarig, inkommen 2020-05-29 
 Situationsplan, inkommen 2020-05-29 
 Planritning, inkommen 2020-05-29 
 Fasadritning mot norr, inkommen 2020-05-29 
 Fasadritning mot väster, inkommen 2020-05-29 
 Fasadritning mot söder, inkommen 2020-05-29 
 Sektionsritning, inkommen 2020-05-29 
 Yttrande från sökande gällande färgsättning, inkommen 2020-08-10 
 Yttrande från sökande gällande färgsättning, inkommen 2020-08-11 
 Yttrande från Försvarsmakten, inkommen 2020-07-23 
 Bemötande från sökande, inkommen 2020-08-10 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2020-09-07 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutet lämnas till 
  Sökande 
  Fastighetsägare 
  Kontrollansvarig 
  Sakägare som framfört synpunkter (Delgivning) 
 
Bilagor till beslut 
  Situationsplan 
  Planritningar 
  Fasadritningar 
  Kallelse till tekniskt samråd  
 
Underrättas 
Berörda sakägare enligt 9 kap 41b § PBL: 
  XXX 
Beslutet meddelas 
  Post- och Inrikes Tidningar 
  GIS (kartan) 
  Skatteverket 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-09-07  
 
 
 

SBN § 107   Information XXX 
Diarienr 
2017/336 

 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Raul Johnson, bygg- och miljöchef lämnade en lägesrapport gällande 
rättelseföreläggande för att utföra underhållsåtgärder på fastigheten  
XXX. Tiden för föreläggandet var till 31 augusti.  
 
Fastigheten har varit ute för försäljning och är nu såld. Bygg- och 
miljöavdelningen kommer att kontakta den nya fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag 
  SBN § 171 191209 
  SBN § 63 200511 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-09-07  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 108 Remiss från KS gällande inspel till framtagande av 
yttrande gällande Regional utvecklingsstrategi för 
Uppsala län 

Diarienr 
SBN2020/64 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tillstyra kommunstyrelsens förslag till 
yttrande. 

 
Beslutsunderlag 
 KS förslag till yttrande om den regionala utvecklingsstrategin 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsen 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020-09-07  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN §  109 Rapport/information från verksamheten 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Camilla Forslund, teknisk chef visade förslaget på ny välkomstskylt som ska 
sitta vid Tallmons vård- och omsorgsboende. 
 
Camilla Forslund informerade även om att kommunen planerar tar över 
drift- och skötsel för Näsbodaspårets 3 km elljusspår från Korpen som sagt 
upp sitt avtal med kommunen.  
 
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om att ingen ekonomisk 
enkel uppföljning till och med juli redovisas på nämnden. På nästa nämnd 
kommer delårsrapporten som bland annat kommer belysa problemet som 
uppstår vid uteblivet fastighetsunderhåll pga. Corona. Det uppstår en 
fastighetsunderhållsskuld. 
 
Hemarbetet fortsätter för de som kan och sköts på ett bra sätt. 
Kommunstyrelsen stab fortsätter men Länsstyrelsen har gått ner till 
arbetsgrupp istället för stab. 
 
7-8 fastigheter är sålda på Liljebacken men ännu ingen vid Stationsängarna. 
 
Raul Johnson, bygg- och miljöchef informerade om att tillsynen enligt 
miljöbalken inte heller kan utföras pga. Corona.   
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