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Diarienummer
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Samhällsbyggnadsutskottet
Plats och tid

Tjädern, kl. 08:15–10:15

Beslutande

Annica Lindström (C), ordförande
Susanne Söderström (Afr), Vice ordförande
Gudrun Wikén (S), andre vice ordförande

Övriga deltagande

Andrea Lindahl, Nämndsekreterare
Elin Dahlin, Tillförordnad samhällsbyggnadschef

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 11 februari 2021 klockan 12:00

Paragrafer

13–20

Sekreterare

Andrea Lindahl

Ordförande

Annica Lindström

Justerande

Annica Lindström

Gudrun Wikén

Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens
digitala anslagstavla.
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2021-02-09

Information
SBU § 13 Förvaltningsinformation

Tillförordnad samhällsbyggnadschef Elin Dahlin informerar bland annat om
tomt- och fastighetsförsäljning, status för lediga lägenheter och för
fastighetsplanen, hur rapportering av renoveringar görs, inventering av
möbelbestånd, markägare vid Strandliden, skötsel av fotbollsplaner, ett års arrende
på servering i Döda fallet, renovering av Nipängen och Bergegården samt
planerad avfallsplan som förutsätter omfördelning i budget.
Vidare informeras om personalsituationen i samhällsbyggnadsförvaltningen. Bland
annat om vakant position som driftchef, överlappning med Olof Pettersons
återgång till tjänsten som samhällsbyggnadschef och andra rekryteringsprocesser.
Sjukfrånvaron i samhällsbyggnadsförvaltningen är låg.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SBU § 14 Redovisning av delegationsbeslut
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Inget tas upp på denna punkt.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2021-02-09

Beslutande organ

Samhällsbyggnadsutskottet

SBU § 15 Förbättra tillgänglighet vid entrén
biblioteket i Stugun
Diarienummer KS 2019/924
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med
förslag 2; en fast installation av tillgängslighetsanpassning, men att åtgärdens
verkställande sker via sedvanlig beslutsprocess inför budget/investeringsbudget
2022.
Sammanfattning av ärendet

Hansåkerskolans nedre entré där biblioteket/medborgarkontoret återfinns, är i
behov av tillgänglighetsanpassning och politiskt beslut finns i att så ska ske, dock
hann detta inte verkställas under 2020.
Det finns två förslag till anpassning för att öka tillgängligheten. Tjänstemännens
förslag till beslut nu 2021 är att inrätta detta ärende i sedvanlig ärendeprocedur,
något som innebär att beslut önskas gällande vilket av anpassningsförslagen som
önskas, men att själva genomförandet hanteras via investeringsbudgeten inför
2022.
Det förslag till tillgänglighetsåtgärd som förordas är en fast installation; ett dyrare
alternativ men som blir mer estetiskt tilltalande och som samtidigt också åtgärdar
andra upprustningsbehov i anslutning. Se bilaga.
Bilagor

Bilaga utredning
Bilaga gällande bilder och kommentarer för området
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att föreslå kommunstyrelsen
att besluta i enlighet med förslag 2; en fast installation av
tillgängslighetsanpassning, men att åtgärdens verkställande sker via sedvanlig
beslutsprocess inför budget/investeringsbudget 2022.
Beredande handläggare

Elin Dahlin, enhetschef arbetsmarknad och integration
Beslut skickas till

Carina Landin
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Utdragsbestyrkande
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SBU § 16 Medborgarförslag angående Mörtsjön
Diarienummer KS 2020/769
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att avvakta den
pågående utredning som pågår om vilken bidragsnivå som ska gälla i framtiden.
Att under sommaren 2021 sköta driften av Mörtsjöbadet i kommunal regi enligt
lagd budget, alternativt om det finns någon förening som är villiga att ta på sig
uppdraget mot ett driftbidrag på 16 500 kronor. Att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att under våren 2021 se över standard
på bryggor och byggnader vid kommunens ägda badplatser. och att ta fram en
åtgärdsplan för att upprätthålla standard och föreslå ett kostnadsförslag.
Sammanfattning av ärendet

I Budget för 2021 är det avsatt 16 500 kronor för driften av badplatsen i
Mörtsjön, det är samma belopp som för år 2020. Som en jämförelse är det lika
budgetpost för Järåbadet i Bispgården. Skillnaden är att i Järåbådet utgår beloppet
som ett driftsbidrag till en förening och i Mörtsjön är det kommunen som sköter
badet, efter att Mörtsjöns sportstugeförening sagt upp avtalet med kommunen.
Ragunda kommun håller på med en översyn över bidrag till föreningar och
anläggningar som finns runt om i kommunen. Möten har hållits där företrädare
från olika föreningar har lämnat synpunkter. Utredning har blivit försenad genom
pandemin, men målet är att ett förslag ska läggas till kommunstyrelsen för beslut
under hösten 2021. Med hänsyn till ovanstående är det svårt att lämna något
förslag på hur driftbidrag ska fördelas i framtiden då det redan pågår en utredning.
Det har ej funnits pengar avsatta för investeringar i bryggor och byggnader vid
kommunens badplatser under många år.
Förslag till beslut

Att samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avvakta den
pågående utredning som pågår om vilken bidragsnivå som ska gälla i framtiden.
Att under sommaren 2021 sköta driften av Mörtsjöbadet i kommunal regi enligt
lagd budget, alternativt om det finns någon förening som är villiga att ta på sig
uppdraget mot ett driftbidrag på 16 500 kronor. Att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att under våren 2021 se över standard
på bryggor och byggnader vid kommunens ägda badplatser. och att ta fram en
åtgärdsplan för att upprätthålla standard och föreslå ett kostnadsförslag.
Beredande handläggare

P-O Bengard

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SBU § 17 Medborgarförslag, carport Stugun
Diarienummer KS 2020/998
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att, med hjälp av
sammanfattning av ärendet, anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslaget avser önskemål om carport för hyresgäster vid Öståkervägen i
Stugun. Kommunfullmäktige beslutade om en motion som till viss del var
likalydande den 26 november 2020. Motionen avslogs med motiveringen att
kommunen tillhandahåller ett antal olika lösningar för parkering till Ragunda
Bostads hyresgäster för att så långt som möjligt tillgodose så mångas behov som
möjligt. Tjänstemännens förslag till beslut i detta ärende är likalydande. Även om
det på just Öståkervägen saknas carport, finns möjlighet att hyra andra former av
parkeringsplats i anslutning till andra hyresråden på orten. Carport på
Öståkervägen finns inte med i planeringen avseende åtgärder och byggnationer
för de närmsta åren. Det är tacksamt att det finns ett ideellt engagemang i att vara
behjälpliga men ansvarsfrågan gällande planering och uppförande av carport, är
delar som likväl tillfaller den kommunala organisationen och som skulle ta tid och
resurser i anspråk från andra, redan beslutade byggprojekt och åtgärder.
Förslag till beslut

Att samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att, med hjälp av
sammanfattning av ärendet, anse medborgarförslaget besvarat.
Beredande handläggare

Elin Dahlin, enhetschef arbetsmarknad och integration
Beslut skickas till

Ingela Frimert

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SBU § 18 Medborgarförslag gällande
återvinningskärl för plast vid pensionärslängorna i
stugun
Diarienummer KS 2020/1193
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggandsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå förslag
till att Ragunda bostad tillhandahåller återvinningskärl för plast vid
pensionärslängorna i Stugun. Ragunda bostad har idag ingen egen insamling av
förpackningar utan hänvisar sina hyresgäster till återvinningsstationerna.
Sammanfattning av ärendet

I Sverige har vi lagstiftat producentansvar för åtta olika produktgrupper däribland plastförpackningar. Det betyder att den som tillverkar eller importerar
en förpackning också ansvarar för att förpackningen/avfallet tas om hand. Det
betyder att producenterna har ansvar för att det ska finnas system för att samla in
förpackningsavfall. I Sverige sköts insamlingssystemet (Återvinningsstationerna)
av Förpackning- och tidningsinsamlingen (FTI)
Regeringen har beslutat att insamling av förpackningar ska ske från
bostadsfastighet from 2023. Det är producenterna som ska införa detta. Men
innan detta är på plats finns en möjlighet att du som privatperson kan få hämtning
av förpackningar via insamlingssystemet TMR:s tjänst: Pick up service. Denna
tjänst gör det möjligt för privatpersoner i hela Sverige att få förpackningar av
papper, plast och metall hämtade hemma vid dörren.
En tanke är de boende i aktuellt område provar TMR:s tjänst med stöd av
hemtjänsten.
Förslag till beslut

Att samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå förslag till att
Ragunda bostad tillhandahåller återvinningskärl för plast vid pensionärslängorna i
Stugun. Ragunda bostad har idag ingen egen insamling av förpackningar utan
hänvisar sina hyresgäster till återvinningsstationerna.
Beredande handläggare

Håkan Pihl, fastighetschef

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SBU § 19 Medborgarförslag, rökförbud.
Diarienummer KS 2020/1140
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå förslag
till generellt rökförbud i kommunala bostadsområden. Med tillägget att
kommande hyresgäster ska få information om att det för dem inte är tillåtet att
röka på balkong eller uteplats.
Sammanfattning av ärendet

Införa rökförbud i kommunala bostadsområde, innefattande även balkong och
uteplats. Det är idag tillåtet att röka ute på sin egen balkong eller uteplats, ej inne i
lägenheten. Det finns inget juridiskt stöd som förbjuder detta. Däremot skulle vi
vid nytecknande av hyreskontrakt skriva in att rökförbud även gäller balkong och
uteplats för att på så vis, under tid, uppnå en rökfri miljö. Värt att beakta är att det
i hyreslagen står att; ”man som hyresgäst inte får utsätta sina grannar för
störningar som kan vara skadliga för de boendes hälsa eller försämra deras
bostadsmiljö.” Detta är fritt att tolka men behöver vara av mer än tillfällig
karaktär.
Förslag till beslut

Att samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå
förslag till generellt rökförbud i kommunala bostadsområden.
Beredande handläggare

Håkan Pihl, fastighetschef

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SBU § 20 Bevakningslistan
Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att göra förändringar i bevakningslistan.
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