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Samhällsbyggnadsutskottet 

Plats och tid Nämndrummet, 2022-02-23 klockan 15:27–16:00 

Beslutande Jörgen Persson (S), ordförande 

 Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande 

  Johan Loock (M) 

Ej tjänstgörande ersättare Crister Leandersson (S) 

Övriga deltagare Bengt Flykt, kommundirektör  

 Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen

 Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justering 2022-03-11 

Paragrafer 14–16 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Jörgen Persson 

Justerande 

Ingrid Kjelsson 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-03-14 

Anslaget tas ned 2022-04-05 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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Ärendelista 

§ 14 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning 5 

§ 15 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 6 

§ 16 Lägenhetsbeståndet, nuläget 7 
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§ 14 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Samhällsbyggnadsutskottet utser en ledamot som tillsammans med 

ordförande ska justera protokollet. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Ingrid Kjelsson (C). 

2.  Upprop 

Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. Övriga deltagare framgår av 

närvarolistan. 

3.  Fastställande av dagordning 

Samhällsbyggnadsutskottet fastställer den utsända dagordningen.  
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§ 15 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen kap 6 §§ 28–32 får en förtroendevald som är jävig i 

ett ärende hos en nämnd inte delta eller närvara vid handläggningen av det 

ärendet. Med nämnd likställs arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande: 

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, 

sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller 

om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för 

den förtroendevalde själv eller någon närstående, 

2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som 

saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada 

av ärendets utgång, 

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon 

själv är knuten till, 

4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt 

någon i saken, eller 

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

Ordföranden informerar om att den som känner till något som kan antas 

göra att man är jävig ska självmant ge det till känna. Den som jävet gäller 

får delta i prövningen av jävsfrågan bara om nämnden annars inte är 

beslutsför och någon ersättare inte kan tillkallas utan förseningar. Jäv kan 

anmälas i anslutning till denna informationspunkt eller under mötets gång. 
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§ 16 Lägenhetsbeståndet, nuläget 

Diarienummer KSK 2019/84 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen och förordar att 

ekonomiutskottet låter göra utförligare beräkningar enligt alternativet  

Haren 3. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet har gett teknik- och infrastrukturavdelningen i 

uppdrag att ta fram ett underlag till ekonomiutskottet den 3 mars för 

ansökan till Kommundelegationen med angivande av rivningskostnader och 

driftkostnadsbesparingar för de av kommunens hyresfastigheter som kan 

vara aktuella för åtgärder. Avdelningen har fått ett öppet mandat med 

möjlighet att återkomma om det behövs någon form av inriktningsbeslut.   

Göran Bengtsson, chef för teknik- och infrastrukturavdelningen, presenterar 

en kostnadsmatris baserad på de urvalskriterier som använts:  

skick/investeringsbehov, vakansgrad, attraktivitet, driftkostnader, bokfört 

värde, påverkan på kommunens verksamhet och alternativ användning av 

tomten. Målet är att nå 5 % vakansgrad. Ansökan till kommundelegationen 

kan göras om åtgärderna leder till sänkta driftkostnader. 

Avdelningen har valt ut tre av elva hyresfastigheter i Bräcke samhälle, som 

anses vara mest lämpliga att riva. Hyresgästerna kan erbjudas andra 

lägenheter i beståndet.  

De tre hyreshusen är belägna på Bräcke 6:17 (Ö Kungsvägen 10-12), Illern 

8 (Riksvägen 15) och Haren 3 (Hantverksgatan 21). Byggåren för fastig-

heterna är 1968, 1962 respektive 1954. Antalet lägenheter i husen varierar 

mellan 27 och 36. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 8, 2022-02-15 

Muntlig och skriftlig redovisning av Göran Bengtsson 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ekonomiutskott 

 

 


