
Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Efter ett initiativ från fyra fastighetsägare i Sikhall beslutade en enig byggnadsnämnd den 19 maj 2015 att
upprätta en detaljplan för Sikhallsviken. Det var för snart 7 år sedan och fortfarande kan vi inte se någon färdig
detaljplan framför oss.

Arbetet med planen har egentligen gått långsamt hela tiden, men just mellan februari 2018 och oktober 2020
verkade det inte ha hänt särskilt mycket i kommunen, arbetet tycks ha stått i det närmaste still i 2,5 år. Och med
tanke på den interpellation som jag ställde förra fullmäktigesammanträdet till byggnadsnämndens ordförande,
och de kompletterande pappersdokument som jag erhöll från byggnadsförvaltningen några dagar senare,
verkade det inte bero på byggnadsförvaltningen utan på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Byggnadsförvaltningen har bland annat skrivit - “det tog lång tid innan samhällsbyggnadsnämnden i höstas till
slut fattade beslut om att gå vidare” och “Så fort avtal [mellan samhällsbyggnadsnämnden och
fastighetsägarna] finns på plats kommer planarbetet att återupptas…”

För att komma vidare med detaljplanen krävdes, och krävs, fastighetsrättsliga lösningar av olika slag. Det var
också något som fastighetsägarna hade flaggat för redan 2015. Det krävs rådighet över en fastighet för att utföra
vattenverksamhet. Det handlar t ex om att få till stånd ett avtal kring nyttjande av vattenområden för vågbrytare
och småbåtshamn. Fastighetsägarna måste också komma till lösningar och avtal innan de kan bekosta alla de
utredningar som är kvar att göra innan en detaljplan kan bli verklighet. De måste ju veta att detaljplanen kan
upprättas innan de lägger ut stora pengar på utredningar. Bara en arkeologisk undersökning kostade 388.600 kr
exkl moms år 2018.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skrev i ett underlag till nämnden i okt 2020:

“Fastighetsrättsliga åtgärder och avtal behöver ingås för att kunna föra utvecklingsprocessen framåt.
Åtgärderna behöver genomföras i förhållande till varandra för att nå eftersträvat resultat och därmed kan
planarbetet fortlöpa.”

På våren 2020 behandlades ärendet i samhällsbyggnadsnämndens presidium. Vad jag förstår så fanns det då ett
förslag på fastighetsrättsliga lösningar. Ärendet skickades tillbaka till förvaltningen. Den 17 september skulle
ärendet behandlas i samhällsbyggnadsnämnden, men bordlades. På sammanträdet den 8 oktober förelåg ett
beslutsförslag från förvaltningen. Förslaget gick fastighetsägarna till mötes. Ordförande hade då ett annat
yrkande, som gick emot förvaltningen. Ordförandes förslag blev också nämndens beslut. Det var ett förslag till
lösning som fastighetsägarna inte kunde acceptera. Sedan har det inte hänt något mer. Det finns fortfarande
inget avtal med fastighetsrättsliga lösningar.

Frågor:

● Varför har ärendet tagit så lång tid i samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen?
● Vad hände mellan våren 2018 och oktober 2020?
● Varför skickades ärendet tillbaka till förvaltningen i maj 2020?
● Varför bordlades ärendet på sammanträdet i september 2020?
● Vad var det som föranledde ordförande att lägga ett beslutsförslag i oktober 2020 som gick mot den egna

förvaltningen - efter att förvaltningen hade “ägt” ärendet i över 2 år?
● Vad har hänt under 2021?
● Hur lång tid ytterligare kommer det att ta innan ni tillsammans med fastighetsägarna hittar

fastighetsrättsliga lösningar i Sikhall?
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