
Några rader utifrån samhällsbyggnadsnämnd 2020-10-08. 

Vi i nämnden har en stående punkt på dagordningen som heter Övriga frågor som jag kan 
önska också skulle finnas på samtliga nämnders och styrelsers dagordningar. Det finns i 
fullmäktige möjlighet att ställa en enkel fråga men hur den får ställas och besvaras är hårt 
styrd av reglemente. I samhällsbyggnadsnämnden är det mycket spontanare, friare och 
flexiblare former där fler får delta kring ämnet. 

Jag lyfte in en övrig fråga utifrån kommunstyrelsens behandling av Penséen 14 om hur vi som 
säljande tänker se till att donatorerna Petrés vilja med donationen efterföljs i säljprocessen, så 
att köparen också ska bevaka makarna Petrés önskan i framtiden. Ordförande ville mena att 
stiftelsen (tillika kommunstyrelsen) inga invändningar hade mot försäljningen. Andra vice 
ordförande nämnde att nuvarande hyresgäster har besittningsrätt. Dessa saker kände jag till 
men menade att det inte ändrar min inställning att jag kommer att bevaka syftet med 
donationen under den kommande försäljningsprocessen. 

Under ordförandes information gavs en liknande information som i kommunstyrelsen om 
delegationsbeslut och isbana i Plantaget. Förvaltningschefen berättade under sin information 
att vi tar vårt samhällsansvar och lagar en rörlig del i Gropbron för 1,3 mkr trots att vi som 
kommun anser att de rörliga dealarna är statens ansvar. Tvisteprocessen pågår kring de rörliga 
delarna. 

I ärendena hade jag annat yrkande i Sikhallsärendet som majoriteten hade bordlagt från förra 
gången. Jag ville gå längre än majoritetens förslag att sälja viss del av vattenområdet till en 
köpare. Jag ville istället följa förvaltningens förslag då jag anser att det hade störst möjlighet 
till att snabbast se till att köparens tankar med småbåtshamn och sjöbodar i Sikhall kunde 
genomföras. Jag blev också förvånad att få höra från en tjänsteman från 
byggnadsförvaltningen hur lång tid planprocessen har tagit. Till vår nämnds försvar ville 
ordförande mena att vi bara hade haft det sedan förra månaden. Föredragande tjänsteman sade 
att hon hade haft ärendet sedan förra sommaren och att det funnits många aspekter att reda ut 
men också att presidiet hade fått ärendet till sig i våras. Det skulle också komma fram att hon 
hade fått det tillbaka från presidiet i maj. Och med dessa uppgifter lät jag nämnden få veta vad 
jag tyckte om presidiets hantering och ordförandens mening att vi i nämnden bara hade haft 
det under senaste månad. Min matte: över ett års beredning, sedan återremiss från presidiet, 
sedan en bordläggning. Oh boy! 

Och där slutade inte det roliga då nästa ärende var Ursand där jag med min övriga fråga från 
förra nämnden fått upp en egen punkt på dagordningen på detta nämndmöte. Det blev en 
redogörelse av gällande arrendeavtal och tidslinje över tilläggsavtalen plus en redogörelse av 
detaljplanen och vad det innebar för arrendeavtalet. Angående min syn på vad som hänt på 
allmän platsmark och min fråga från förra nämnden om hur förvaltningen hade skött 
kommunikationen blev det information. Under ärendet betonade jag att tillsynsmyndigheten (i 
detta fall byggnadsförvaltningen) har en skyldighet att anmäla misstänkta brott mot 
strandskyddsbestämmelserna till åklagare och att det är synd om arrendatorn inte tänker på 
detta.  Förslag till beslut var att notera information. Jag yrkade på ett tillägg, ”att 
förvaltningen försäkrar sig att byggnadsförvaltningen har kännedom om arrendatorns intrång 
på allmän platsmark och de eventuella brott mot strandskyddet som råder på området.”  Kors i 
taket, en enig nämnd ställde sig bakom ett yrkande från mig. Bollen rullar nu in på 
byggnadsnämndens konstgräsplan om den inte redan hade hunnit rulla dit. 
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