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Information
SBU § 1
Förvaltningsinformation
Information från Bygg och Miljö, angående va-anslutningar i ett område i Hmd
och Kommunens enskilda avloppsärenden.
Omorganisation av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Återkoppling:
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SBU § 2

Dnr KS 2019/958

Övertagande av underhåll och inspektion på
gatubelysning i Bispgården
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att Ragunda kommun övertar underhållet och
inspektionen på gatubelysning i Bispgården och underhållet och inspektionen
handlas upp enligt lagen om offentlig upphandling.
Sammanfattning av ärendet

Fyrfasen Härjeåns har meddelat att de inte kommer att underhålla och inspektera
gatubelysningen from januari år 2020 och framåt.
De har även gett indikationer på att de inte vill ha kvar gatubelysningen i sin ägo.
Bilagor

Härjeån Fyrfasen 2018 kostnad
Förslag till beslut

Att Ragunda kommun övertar underhållet och inspektionen på gatubelysning i
Bispgården.
Att underhållet och inspektionen handlas upp enligt lagen om offentlig
upphandling.

Beredande tjänsteman
Lars Gefvert
Beslut skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.
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SBU § 3

Dnr KS 2019/960

Drift, underhåll gatubelysning Ragunda kommun
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

tt gatubelysningen är släckt i hela kommunen under årets ljusaste period, lyset
släcks den 11:e maj och tänds igen den 1:a augusti, Och att gatubelysningen under
perioden 1:a augusti till 10:e maj är tänd under dygnets mörka period. I Stugun,
Hammarstrand och Bispgården lyser det hela natten och på övriga orter är
gatubelysningen släckt mellan 00:30 och 05:30. Samt att service och underhåll av
gatubelysningen sker tre gånger per år och att övrig felavhjälpning sker enligt
följande prioriteringstabell
Tidpunkt för felavhjälpning

Typ av fel

Åtgärd snarast

Fel som utgör fara för liv och egendom.
Exempelvis vid fara för elsäkerhet eller
trafiksäkerhet.

Åtgärd inom en vecka

Gruppfel, ex mörklagd gata. Mörk
vägkorsning. Omfattande vandalisering.

Åtgärd inom en månad

Fel som omfattar två eller fler
ljuspunkter i följd eller enstaka
ljuspunkter av betydelse för säkerhet.

Åtgärd vid nästa servicetillfälle

Fel som omfattar enstaka ljuspunkter.
Slocknad lampa som ej felrapporterats.

Sammanfattning av ärendet

I Ragunda Kommunen finns det idag 3 062 belysningspunkter där kommunen
ansvarar för drift och underhåll. Av dessa belysningspunkter äger kommunen 2
238 stycken och 824 stycken ägs av Fyrfasen Härjeån. Dessutom finns 501
belysningspunkter som Trafikverket äger, dessa ligger framförallt efter Riskväg 87
genom Stugun och Bispgården samt väg 323 genom Hammarstrand. Det finns
även efter några vägar privata belysningspunkter. Historiskt så är det flera byar
som byggt gatubelysningen själva genom ideella krafter och Ragunda kommun tog
över gatubelysningen
Idag är gatubelysningen släckt ungefär 3 månader under den ljusaste perioden
under sommaren i hela kommunen. Under den mörka perioden så är
gatubelysningen tänd hela natten i Stugun, Hammarstrand och Bispgården.
Tändning och släckning sker på flera ställen via ljusrelä. Ute i byarna så släcks
gatubelysningen 00:30 och tänds igen 05:30. Dygns och sommarsläckningen har
inneburit en sänkning av kostnaden för gatubelysningen med ca 1 MKR/år.
Ragunda kommun har serviceavtal med entreprenörer som sköter underhållet av
gatubelysningen. Det är många medborgare som hör av sig och har synpunkter
om gatulyset. Om varför kommunen inte kommer ut och lagar om en lampa gått
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sönder om varför gatlyset är släckt på natten och om varför det släcks under
sommaren. Därför vill samhällsbyggnadsförvaltningen få till en tydlighet i vad
som gäller så att en tydlig information kan ges ut till våra medborgare.

Bilagor

Klicka eller tryck här för att ange text.
Förslag till beslut

Att gatubelysningen är släckt i hela kommunen under årets ljusaste period, lyset
släcks den 11:e maj och tänds igen den 1:a augusti, Och att gatubelysningen under
perioden 1:a augusti till 10:e maj är tänd under dygnets mörka period. I Stugun,
Hammarstrand och Bispgården lyser det hela natten och på övriga orter är
gatubelysningen släckt mellan 00:30 och 05:30. Samt att service och underhåll av
gatubelysningen sker tre gånger per år och att övrig felavhjälpning sker enligt
följande prioriteringstabell
Tidpunkt för felavhjälpning

Typ av fel

Åtgärd snarast

Fel som utgör fara för liv och egendom.
Exempelvis vid fara för elsäkerhet eller
trafiksäkerhet.

Åtgärd inom en vecka

Gruppfel, ex mörklagd gata. Mörk
vägkorsning. Omfattande vandalisering.

Åtgärd inom en månad

Fel som omfattar två eller fler ljuspunkter
i följd eller enstaka ljuspunkter av
betydelse för säkerhet.

Åtgärd vid nästa servicetillfälle

Fel som omfattar enstaka ljuspunkter.
Slocknad lampa som ej felrapporterats.

Beredande tjänsteman
P-O Bengard
Beslut skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.
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SBU § 4

Dnr KS 2019/959

Sandningssand och vinterväghållning
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att kommunen tillskjuter erfoderliga medel så
att Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsätta sköta kommunens mark vintertid
där våra invånare bor och verkar.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att tillskjuta medel så att
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan tillhandahålla sandningssand till våra privata
fastighetsägare, enligt beslut från 2016 och att samhällbyggnadsförvaltningen men
ger inte uppdrag att sätta ut några sandlådor till i kommunens östra del.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade genom ett medborgarförslag, 2016-10-26 Dnr
2016-/2–101 att det skall finnas sandningssand att tillgå för medborgarna. Enligt
beslutet ska sanden finnas vid våra återvinningsstationer i Stugun, Hammarstrand,
Bispgården, Höglunda, Mårdsjön, Borgvattnet, Överammer, Krångede och
Krokvåg.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter beslutet haft sandlådor utställda vid ÅVS
stationerna och det är våra upphandlande vinterväghållare som fyller på sanden i
lådorna efter avrop. Det kommer många påringningar till kommunen om när det
inte finns sand i lådorna. Många av våra kommuninvånare uppskattar servicen
med sand. Det har även kommit förfrågan från fler byar om att erhålla
sandningssand.
I vår information kring sandningssanden uppmanar vi fastighetsägarna att det är
en till två hinkar som får hämtas/tillfälle. Tyvärr så tar en del medborgare
betydligt mer än så och har till och med förekommit att de haft med sig släpvagn.
Kostanden uppgick under vintern 18/19 till ca 50 000 kronor, tidigare vintrar har
kostnaden varit högre då det är vädret som styr om hur mycket sand det går åt.
Budgetmässigt har sandningssanden hamnat under vinterväghållning. År 2018
fanns en budget för vinterväghållning på 1 809 TKR utfallet blev 2 272 TKR, ett
underskott på 463 TKR. Innevarande år 2019 är budgeten för vinterväghållningen
1 374 TKR utfallet per den sista oktober 1 696 TKR ett underskott på 322 TKR.
Då är ej november och december är med så kommer underskottet för
vinterväghållningen landa på betydligt högre belopp. Ser även ut som att
kostnaden för entreprenörer kommer att öka i framtiden, med höjda löner och
framförallt höjda drivmedelspriser.
Anledningen till att budgeten inte håller som den ska är den minskade ramen
samhällsbyggnadsförvaltningen fått i anslag.
Våra entreprenörer sköter vinterväghållning på 146 000 m2 åt kommunen, vilket
motsvarar drygt 20 fotbollsplaner. Det är vid skolor, förskolor, äldreboenden,
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förvaltningsfastigheter, hyresfastigheter samt några vägar. I skötseln ingår
skottning, sandning, bortforsling av snö, sandupptag samt skötsel av snötipp. Den
fastighetsnära skötseln sköter kommunen själv.
Minskade anslag av budgetmedel och att samtidigt inte fatta beslut om ändring av
skötsel är en ekvation som inte går ihop.
Bilagor

Karta över befintliga sandningslådor
Förslag till beslut

Att tillskjuta medel så att Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsätta sköta
kommunens mark vintertid där våra invånare bor och verkar.
Att tillskjuta medel så att Samhällsbyggnadsförvaltningen kan tillhandahålla
sandningssand till våra privata fastighetsägare, enligt beslut från 2016 och att
samhällbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att sätta ut några sandlådor till i
kommunens östra del.
Beredande tjänsteman
P-O Bengard
Beslut skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.
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SBU § 5

Dnr KS 2019/961

Försäljning del av fastigheten Ragunda Stugubyn
6:81
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällbyggnadsutskottet beslutar att sälja två tomter från fastigheten Ragunda
Stugubyn 6:81, tomterna uppgår till 2 064 m2 och 1 756 m2 till ett pris av 5
kr/m2.
Sammanfattning av ärendet

På fastigheten Ragunda Stugubyn 6:81 har två familjer från Stugun haft sina
sommarstugor på kommunens mark via arrendekontrakt. Arrendatorerna har
under många år velat köpa loss de arrenderade tomterna, det har inte varit möjligt
på grund av den detaljplan som funnits inom området. Nu har en ny detaljplan
upprättats via Ragunda kommun och bolaget Arctan. Detaljplanen antogs av
Bygg- och miljönämnden 2018-03-07, Dnr 2017.0306-34. Kostnaden för den nya
detaljplanen har bekostats av arrendatorerna och har uppgått till totalt ca 100 000
kronor. Tomternas storlek i den nya detaljplanen uppgår till 2 064 m2 och 1 756
m2.
Kommunen har beslutat om att priset för tomtmark inom detaljplan i Stugun,
Hammarstrand och Bispgården ska uppgå till 80 kr/m2, KF Dnr 2015/855–2250
Upprättade av detaljplaner i våra tätorter har bekostats av kommunen, de
tomterna har möjlighet till inkoppling av vatten och avlopp. Då det aktuella
området inte ligger i någon av våra tätorter och det ej finns tillgång till kommunalt
vatten och avlopp. Så föreslås att de aktuella tomterna ska säljas för 5 kr/m2
istället. Enligt KF Dnr 2015/855–2250 skall övrig mark säljas för 5 kr/m2. Priset
på tomterna blir då 10 320 kr för den större tomten samt 8 760 kr för den mindre.
Köparen ska stå för all kostnad i samband med försäljningen såsom avstyckning,
lagfart och inskrivningskostnader.
Bilagor

Karta över fastigheten
Förslag till beslut

Att sälja två tomter från fastigheten Ragunda Stugubyn 6:81, tomterna uppgår till
2 064 m2 och 1 756 m2 till ett pris av 5 kr/m2.
Beredande tjänsteman
P-O Bengard
Beslut skickas till

Klicka eller tryck här för att ange text.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

10 (19)

Datum

2019-12-05
Samhällsbyggnadsutskottet
SBU § 6

Dnr KS 2019/745

Ansökan om projektansökan - Digital information i
Döda fallet
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att avsätta 112 400 kr ur 2019 års
investeringsbudget till Digital information i Döda Fallet
Sammanfattning av ärendet

En ansökan är inlämnad till Länsstyrelsen/Jordbruksverket gällande Digital
Information i Döda Fallet. Vid tiden för ansökningstillfället hade vi fått oklar
information gällande medfinansieringen, vi trodde det räckte med 10%
medfinansiering, så den hade vi klar, men det visade sig att en offentlig
organisation ska medfinansiera med 30% vilket nu gör att vi ansöker om 20%
medfinansiering ur 2019 års investeringsmedel. Den totala kostnaden för projektet
är 564 000kr och Ragunda kommun behöver medfinansiera totalt 162 200 vi har
ett medfinansieringsintyg på 56 400kr men behöver således ett till på 112 400kr
Bilagor

Ansökan
Förslag till beslut

Att avsätta 112 400 kr ur 2019 års investeringsbudget till Digital information i
Döda Fallet
Beredande tjänsteman
Anna-Märta Johansson, näringsliv landsbygdsutvecklare
Beslut skickas till

Anna-Märta Johansson
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SBU § 7

Dnr KS 2019/926

Strategi för kommunens kontorslokaler och
byggnader.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att bordlägga ärendet om medel för köp av
tjänst där en strategi för kommunens kontorslokaler och byggnader ska tas fram
men strategisk lokalförsörjningsplan samt planer, riktlinjer och policys för att
verkställa strategin för olika typer lokaler/fastigheter läggs i arbete
Sammanfattning av ärendet

Ragunda kommun saknar en strategi för att tillgodose kommande behov av
lokalförsörjning. Behovet av planer, riktlinjer och policys för att få en samsyn, ett
hållbarhetsperspektiv och att vi utnyttjar och skapar flexibla lösningar för
framtidens arbetsplatser (både internt och för externa behov) är stort. Ett köp av
extern tjänst för att ta fram strategin och andra tillhörande dokument kan vara ett
alternativ för att få en start och komma vidare i ärendet.
För att kunna skapa en hållbar lokalförsörjningsstrategi och planer för framtiden
behöver många olika parametrar vävas in: Hur ser vi på kommunens
kontorslokaler och fastigheter om 20 år? 50 år? Vilka möjligheter har vi att kunna
erbjuda digitala arbetsplatser i samverkan med andra kommuner? Vilka av våra
verksamheter arbetar i nära samarbete och kan dela lokaler? Hur ser behovet ut
bland föreningar, företag och andra myndigheter? Hur ser roller och ansvar ut i
fördelning och användning av kommunens lokaler? Vad innebär ändamålsenliga
lokaler? Hur arbetar vi med hållbarhetsperspektivet? Hälsoperspektivet?
Önskemål och behov bör identifieras och värderas mot kommunens totala
användning jämfört med den totala ekonomin
Förslag till beslut

Att besluta om medel för köp av tjänst där en strategi för kommunens
kontorslokaler och byggnader ska tas fram, strategisk lokalförsörjningsplan samt
planer, riktlinjer och policys för att verkställa strategin för olika typer
lokaler/fastigheter.
Beredande tjänsteman
Carina Landin, chef kommunikationsenheten
Beslut skickas till

Carina Landin
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SBU § 8

Dnr KS 2019/925

Tjänstemannaförslag Tillgänglighet och anpassning
av entrén i Kommunhuset
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning av ärendet

Entrén till kommunhuset är Ragunda kommuns ansikte utåt och arbetsplats för
Kundcenter. Nya arbetssätt och nya lagkrav gör att arbetsuppgifterna förändrats
och stämmer idag inte överens med arbetsmiljöns utformning. Det behov vi idag
ser behöver tydliggöras i en ny ritning och det behöver avsättas medel för att
utföra ombyggnationen.
Kundcenters arbetsmiljö har utretts av Feel Good och även i tidigare
skyddsronder har man påtalat att kontorsplatserna inte är anpassade efter arbetets
karaktär. Det som påtalats är bla. ljudkvalitén i rummet för telefonister,
luftkvalitén, inget avskilt utrymme för mottagande av medborgare/kunder, toalett
för besökare, men kanske främst tillgängligheten för handikappade. Det finns en
anpassning i trappen idag, men den lösningen är inte funktionell och väldigt
långsam. För att komma tillrätta med detta behöver en utredning göras och en
ombyggnation ske.

Bilagor

https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet-bostadsutformning/tillganglighet/
Förslag till beslut

Att besluta om investeringsmedel för en extern tjänst att ta fram nya ritningar,
kostnadsförslag och ombyggnation av entrén till kommunhuset.
Beredande tjänsteman
Carina Landin, chef kommunikationsenheten
Beslut skickas till

Carina Landin
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SBU § 9

Dnr KS 2019/924

Förbättra tillgänglighet vid entrén biblioteket i
Stugun
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att tillgängliggöra entrén till biblioteket i
Stugun för våra medborgare. Bekostar budget §
Sammanfattning av ärendet

Idag är entrén till biblioteket inte tillgänglighetsanpassad och enkelt avhjälpta
hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas. För att kunna göra
detta krävs investeringsmedel så att nya ritningar för entrén kan tas fram samt att
jobbet skall kunna utföras.
Tillgänglighet styrs i flera olika regelverk och syftet med reglerna om tillgänglighet
är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Idag är
entrén till biblioteket i Stugun ej tillgänglighetsanpassad. Detta behöver åtgärdas:







Trappsteg
Höga trösklar
Avsaknad av ledstänger
Tunga dörrar
Dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller
utformade
Dålig belysning

Bilagor

https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet-bostadsutformning/tillganglighet/enkelt-avhjalpta-hinder/
Förslag till beslut

Att besluta om att avsätta investeringsmedel för att tillgängliggöra entrén till
biblioteket i Stugun för våra medborgare.
Beredande tjänsteman
Carina Landin, chef kommunikationsenheten
Beslut skickas till

Carina Landin och Rolf Ivansen
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SBU § 10

Dnr KS 2019/859

Äskande om medel till inköp av kylskåp och
arbetsbänkar
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Sammanfattning av ärendet

Kostavdelningen behöver ett nytt kylskåp då det befintliga är för gammalt för att
laga. Det är minst 25 år gammalt och är utdömt av kyltekniker.
Kostavdelningen behöver även nya arbetsbänkar som är höj- och sänkbara, med
tillhörande skåp och lådor. Detta för att det ska blir en bra arbetsmiljö för både de
som är korta och de som är långa. Den gamla bänken var för hög och det är svårt
att stå på en pall vid alla moment.
Den gamla köksbänken med skåp och lådor står nu i matsalen och används som
serveringsdisk vid frukost, lunch och mellanmål.
I skåp och lådor förvaras serveringsutrustning, tallrikar, bestick och torrvaror för
frukost och mellanmål till Fritids. Med den här lösningen att arbetsbänken står
kvar i matsalen kan vi frigöra mer yta i skafferiet som är mycket litet. Vi slipper
onödigt spring in i köket för att hämta torrvaror och serveringsutrustning.
Kylskåpet kan levereras inom 1-2 veckor. De nya arbetsbänkarna behöver
beställas snarast eftersom de tillverkas på beställning. Tillverkningstid och leverans
är ca 5-7 veckor. Vår förhoppning är att på kök Hansåker kunna provköra
utrustningen i köket, städa, samt flytta tillbaka utrustning på jullovet och vara
tillbaka i köket i början av vårterminen. Det är givetvis beroende av om
renoveringen av köket blir klar före jul.

Förslag till beslut

Inköp av:
Kylskåp 691246, 650 liter. Pris: 21 248 :- inkl. frakt
Arbetsbänkar höj- och sänkbara med skåp och lådor:
Pris: 46 200 :- exkl. frakt
Alla priser är exkl. moms.
Enligt offert från Kainu-Isberg kök AB.
Beredande tjänsteman
Agneta Lövefelt, kostchef

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Datum

2019-12-05
Samhällsbyggnadsutskottet
Beslut skickas till

Agneta Lövefelt

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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Datum

2019-12-05
Samhällsbyggnadsutskottet
SBU § 11

Dnr KS 2019/962

Äskande ur investeringsbudget för nya möbler till
nya Förskolan Stugun.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Att bevilja Barn- och utbildningsförvaltningen 600 000 kr ut investeringsbudget
för 2019 för inköp av förskole- och personalmöbler.
Sammanfattning av ärendet

Nya förskolan i Stugun, Skogsgläntan, är beräknad att komma i drift i början av
januari. Vid flytten har vi behov av inköp av möbler. Vi tar med mycket av det vi
har i verksamheten idag, men en del utrustning är gammal och inte anpassad för
förskola. Vi flyttar från fyra avdelningar in i fem avdelningar vilket betyder att vi
behöver utrustning till en avdelning till. Idag har vi inte några särskilda möbler för
personalutrymmena vilket gör att vi har behov av investering av detta.
Bilagor

Kostnadsberäkning Bilaga 1
Förslag till beslut

Att bevilja Barn- och utbildningsförvaltningen 600 000 kr ut investeringsbudget
för inköp av förskole- och personalmöbler.
Beredande tjänsteman
Maria Renvall, förvaltningschef
Beslut skickas till

Maria Renvall
Lie Östborg
Jenny Kriström

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

17 (19)

Datum

2019-12-05
Samhällsbyggnadsutskottet
SBU § 12

Offentliga Toaletter
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att det finns
behov av offentliga toaletter i Stugun och Hammarstrand.
I Hammarstrand pågår vägprojekt genomfart Hammarstrand där man kommer att
anlägga en park och i samband med denna uppföra en offentlig toalett.
I Stugun skulle toaletten uppföras i parken vid Okq8.
Sammanfattning av ärendet

Det finns behov av offentliga toaletter i Stugun och Hammarstrand.
I Hammarstrand pågår vägprojekt genomfart Hammarstrand där man kommer att
anlägga en park och i samband med denna uppföra en offentlig toalett.
I Stugun skulle toaletten uppföras i parken vid Okq8.
Förslag till beslut

Att föreslå kommunstyrelsen besluta att uppföra två stycken offentliga
toaletter. En i Hammarstrand och en i Stugun.
Samt ge Samhällbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram erforderliga
handlingar för uppförandet och uppföra dessa.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

18 (19)

Datum

2019-12-05
Samhällsbyggnadsutskottet
SBU § 13

Dnr KS 2019/1003

Mål-Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förvaltningsmål
enligt bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen ska revidera kommunens övergripande mål.
Samhällsbyggnadsutskottet har nu inför detta arbete kommit fram med förslag på
mål.
Bilagor

Förslag till förvaltningsmål
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förvaltningsmål
enligt bilaga.
Beslut skickas till

Rolf Ivansen

Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

19 (19)

Datum

2019-12-05
Samhällsbyggnadsutskottet
SBU § 14

Bevakningslista
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Inget att tillägga om KS § 57/12 då ny lista om fastighetsförsäljning håller på att
upprättas.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsutskottet har ärenden på bevakningslistan.
Bilagor

Bevakningslista KS 2019-11-05

Justerande

Utdragsbestyrkande

