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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-12-13 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Magnus Grönberg (S)  
Mats Tegelberg (S)  
Gunvor Lugnfors (S)  
Paul Wisén (C)  
Ulf Öman (V)  
Ola Lindberg (MP)  
Kenneth Lundström (M)  
Hans Henriksson (KV)  
Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Frida Larsson (M)  Mats Skoglund (M) 
Georges Alsawiri (KD)  Sandra Andersson (SD) 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jan-Erik Molander (S)  
Klas-Göran Johansson (S)  
Birgitta Thunholm (C)  
Kristina Freerks (C)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Bert-Ola Dahlgren  Förvaltningschef 
Gunvor Pettersson  Nämndsekreterare 
Raul Johnson  Bygg- och miljöchef 
Tommie Vilhelmsson 149-152 Byggnadsinspektör 
Nina Engevi 154-155 Miljöinspektör 
Anneli Lindbergh Öquist 159 Lokalsamordnare 
Jessica Lindegren 160-161 Kultur- och fritidschef 
Monica Frisk 162-163 Ekonom 
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Utdragsbestyrkande 

SBN § 143 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg: 
 
 Information om vildsvinsprojektet 
 Samhällsbyggnadsnämndens mål för 2022 
 
____________________ 
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Justerarens 
signatur 
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SBN § 144 Delgivning av protokoll 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av arbetsutskottets 
protokoll 2021-11-29. 
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signatur 
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SBN § 145 Uppföljningslistan 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av uppföljningslistan. 
 
Beslutsunderlag 
 Uppföljningslista 2021-12-13 
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 2021-12-13  
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signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 146 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut 2021-10-01 – 2021-12-03 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-12-13  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 147 Meddelanden - enbart som information till nämnden 
Diarienr 
SBN2021/6 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 Meddelanden 2021-10-01 – 2021-12-03 
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signatur 
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signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 148 Föreläggande om underhållsåtgärder och ovårdad tomt 
Diarienr 
2020/1110 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 19 § plan- och 
bygglagen (2010:900), samt 2 § lagen om viten (1985:206), förelägga 
fastighetsägaren av fastighet XXX, att vid vite om 300 000 kr 
(trehundratusen kronor), senast 2022-12-30 utföra underhållsåtgärder samt se 
till att tomten är i vårdat skick genom att utföra åtgärder enligt följande 
punktlista: 

  Lagning av skador i putsen på byggnadens sydvästra fasad 
  Montering av takfotsbrädor där sådana saknas 
  Målning av den putsade fasaden i en och samma kulör 
  Montering av ny underlagspapp vid behov (tak) 
  Montering av ny ströläkt samt bärläkt (tak) 
  Montering av tegelpannor där sådana saknas 
  Avlägsna lastpallar från tomten 
  Avlägsna kundvagnar samt vagn för förflyttning av varor från tomten 
  Avlägsna flakkåpa från tomten 
  Avlägsna krossat lertegel från tomten 
  Avlägsna liten tvättmaskin från tomten 
  Avlägsna snöslunga samt plaströr från tomten 
  Avlägsna oljefat, barnvagn och blå soptunna från tomten 
  Avlägsna markis, rostigt oljefat samt krossat lertegel från tomten 
  Avlägsna stor tvättmaskin från tomten 

  
Sammanfattning av ärendet 
Anmälan om klagomål på eftersatt skötsel och underhåll inkom till bygg- 
och miljökontoret 2020-11-26. Klagomålet kommunicerades med 
fastighetsägaren där vi bad de komma in med en skriftlig redogörelse över 
skicket på byggnaden och tomten samt hur de ska åtgärda ev bristerna. 
 
Svar inkom från fastighetsägaren 2021-10-30 och av skrivelsen framgår att 
fastighetsägaren har bestämt att göra allt för att förbättra fastigheten. 
Fastighetsägare skriver även att de som jobbar inom kommunen inte borde ta 
sig in olovligt på fastigheten. 
 
Möte på plats ägde rum 2021-10-29. Vid platsbesöket konstaterades de att 
byggnaden har ett eftersatt underhåll samt att tomten anses vara i ovårdat 
skick. Fastighetsägaren informerades på plats om klagomålet vi fått in samt 
att en byggnad ska hållas i vårdat skick enlig plan- och bygglagen.  
 
Fastighetsägaren påpekade att det är hans fastighet och att det är han som 
avgör hur byggnaden och fastigheten ska se ut. Han meddelade även att han 
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signatur 
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Utdragsbestyrkande 

har försökt underhålla byggnaden men att de saknas ekonomiska medel för 
detta. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att byggnadens befintliga skick är sådant 
att det strider mot plan- och bygglagens förkortad, PBL, krav på att en 
byggnad ska hållas i vårdat skick och underhållas så dess utformning och 
tekniska egenskapskrav bevaras. Underhåll ska ske för att en byggnads 
utformning och de tekniska egenskapskraven (bärförmåga, stadga och 
beständighet samt säkerhet vid användning) i huvudsak ska kunna ses som 
bevarade.  
 
Vid syn på plats konstaterades att byggnaden är i betydande behov av 
utvändigt underhåll då enkupigt lertegel helt har tagits bort på byggnadens 
sydvästra sida, vid byggnadens nordöstra sida har lerteglet delvis gått sönder 
med risk att falla ned.   
 
Byggnadens sydvästra fasad har skador i den putsade fasaden. På 
byggnadens nordöstra fasad har nedre delen målats i en röd kulör med en 
färg som inte är anpassad till underlaget och därmed börjat släppa.  
 
Byggnaden är belägen vid Älvkarleby kommuns huvudväg (riksväg 76) i 
anslutning till villabebyggelse och dess bristfälliga underhåll utgör en 
betydande negativ påverkan på stadsbilden. Redan utförda fasadändringar 
bedöms inte ha genomförts på ett varsamt sätt då man inte anses ha tagit 
hänsyn till byggnadens karaktär i enlighet med 2 kap 6 § samt 8 kap. 14 och 
17 §§ PBL.  
 
Med anledning av ovanstående gör Samhällsbyggnadsnämnden 
bedömningen att åtgärderna behövs för att byggnaden ska anses vara i vårdat 
skick samt att de tekniska egenskapskraven ska uppfyllas.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser även att tomtens skick strider mot plan- 
och bygglagens krav enligt 8 kap 15 § på att en tomt ska hållas i vårdat skick 
och skötas så att olycksfall begränsas och betydande olägenhet för 
omgivningen inte uppkommer.  
 
 Inom fastigheten finns mängder av krossat tegel, kundvagnar, tvättmaskiner 
och lastpallar m.m utspridda vilket ger ett ovårdat intryck med risk för att 
olycksfall förekommer samt att tomten bedöms utgöra en betydande 
olägenhet för omgivningen. Detta förstärks då intilliggande villatomter 
överlag anses vara i vårdat skick.  
Med anledning av ovanstående gör Samhällsbyggnadsnämnden 
bedömningen att åtgärderna enligt punktlistan behövs för att tomten ska 
anses vara i vårdat skick där risken för olycksfall begränsas och inga 
olägenheter för omgivningen förekommer. 
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Fastighetsägaren hävdar i skrivelsen att tjänstemän inom Älvkarleby 
kommun har tagit sig in olovligt på rubricerad fastighet.  
 
Det som framgår av 11 kap 8 § plan- och bygglagen är följande. För att 
fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har byggnadsnämnden samt den som 
på nämndens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter och 
byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet 
enligt. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden behövde tillträde till fastigheten för att utföra 
arbete enligt plan- och bygglagen. Kommunicering av klagomålet skickade 
brevledes till fastighetsägaren med information om kommande tillsynsbesök 
med datum och tid samt att fastighetsägaren även gavs möjlighet att 
medverka under platsbesöket.  
 
Upplysningar 
Föremålen som tas bort från tomten ska tas om hand på ett ur miljösynpunkt 
godtagbart sätt. 
 
Val av färg ska vara anpassad till de putsade fasadmaterialet och därmed 
utförs på ett varsamt sätt. Val av kulör ska anpassas till byggnadens ålder 
samt karaktärsdrag. 
 
Hur beslut överklagas 
Om du vill överklaga detta beslut ska det göras skriftligt. Din överklagan ska 
ha inkommit till Älvkarleby kommun senast tre veckor efter att du har tagit 
del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas genom att hänvisa till 
diarienummer eller paragrafen i protokollet. Ange vilken del av beslutet du 
anser är oriktig och vilken ändring du vill ha.  
 
Det är viktigt att du motiverar varför du anser att beslutet är oriktigt, bifoga 
gärna handlingar eller annat som stöder din uppfattning. Överklagan ska 
även innehålla namn, adress, person-/org.nummer, telefonnummer och 
underskrift. Överklagan skickas till Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby 
kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från byggnadsinspektör Tommie 
 Vilhelmsson, daterad 2021-11-02. 
 Bilaga 1-10 

 
Beslutet lämnas till 
 Fastighetsägare (delgivningsbeslut) 
 Inskrivningsmyndigheten 
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SBN § 149 Byggsanktionsavgift för nybyggnad av spiketält (Hus 1)  
Diarienr 
2021/637 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 5 och 51 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900) samt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen 
(2011:338) att påföra byggnadens ägare av spiketält (hus1) inom fastigheten 
XXX med personnummer XXX en byggsanktionsavgift på en summa av  
12 206 kr (tolvtusen tvåhundrasex kronor) för att utan bygglov och startbeske
d påbörjat byggnation av spiketält. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Magnus Grönberg (S) anmäler sig jävig och deltar inte i handläggningen och 

Paul Wisén (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

 

beslutet av ärendet. 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av två spiketält inkom till bygg- och 
miljöavdelningen 2021-08-02. Kontoret uppmärksammade att det inom 
fastigheten XXX redan hade uppförts byggnation av två spiketält men av olika 
aktörer. 

 
Informationsbrev om byggsanktionens omfattning, möjlighet till att vidta 
rättelse samt möjlighet att yttra sig över detta skickades ut till byggnadsverkets 
(hus 1) ägare 2021-09-24. 

 
Svar från fastighetsägaren kom in 2021-10-04 där de framförde att de vill ha o
mprövning av beslut gällande XXX. 
De anser att ett Spiketält ej ska vara byggnadslovpliktigt då campingägaren 
godkänt byggnation av spiketält och att spiketält byggts i andra delar av 

bygglov på Spiketält på vad ni skrivit gällande vad bygglovs krävs till. Då det 
ej står något där ni kräver bygglov hos er samt godkännande av 
campingägaren och att det byggts Spiketält i Rullsand. Med handen på hjärtat 
skulle jag ej påbörjat byggnation i slutet av Maj, i slutet av sommaren har även 

information som mig XXX. Undrar även vad summorna ni 
uppvisat vad det avser, om det skulle krävas bygglov skulle den kostnad delas 
på varderna parter detta enligt av personal från er. Så enligt den information vi 
erhållit anser vi åter igen att bygglov och sanktionsavgift ej ska behövas.  

kommunen. Ytterligare så framhäver de att det inte står något om att det krävs 

andra inom området påbörjat byggnation där personen har haft lika 

 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden har valt att lyfta frågan om byggsanktionsavgift 
för vardera av byggnadernas ägare. 
Byggnadens ägare(hus 1) har i yttrande framfört att de vill ha omprövning av 
beslut gällande XXX. 
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Nämnden vill framhålla att överklagning av beslut får ske efter det att beslut 
har fattats. Tidigare så har kontoret endast skickats en kommunicering av 
byggsanktionsavgiften. 
 
De anser vidare att ett spiketält ej ska vara byggnadslovpliktigt då 
campingägaren godkänt byggnation av spiketält och spiketält byggts i andra 
delar av kommunen. Ytterligare så framhäver de att de står inget om att det 
krävs bygglov på spiketält på vad ni skrivit gällande vad bygglovs krävs till. 
Då det ej står något där ni kräver bygglov hos er samt godkännande av 
campingägaren och att det byggts spiketält i Rullsand.  
 
Enligt 9 kap, 2 §, punkt 1 Plan- och bygglagen, förkortad PBL, krävs 
bygglov för nybyggnad. Då det inte finns några undantag från krav på 
bygglov i PBL samt bestämmelse om undantag i detaljplanen för 
uppförande av ny byggnad inom campingområden så bedöms åtgärden vara 
en bygglovpliktig åtgärd.  
 
Att en enskild verksamhetsutövare godkänt byggnation samt att de utförts 
eventuella likvärdiga olovliga byggnationer i andra delar av kommunen kan 
inte anses stå över plan- och bygglagens bestämmelser om lovplikt.  
Av skrivelse på kommunens hemsida framgår följande: ”När du ska bygga 
nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov”. 
 
Jag undrar även vad summorna ni uppvisat vad det avser, om det skulle krävas 
bygglov skulle den kostnad delas på vardera parter detta enligt av personal 
från er. Så enligt den information vi erhållit anser vi åter igen att bygglov och 
sanktionsavgift ej ska behövas. 
 
Sanktionsavgiften är en avgift för att påbörjat en lovpliktig åtgärd innan beslut 
om startbesked. Bygglovavgiften är till för granskning samt handläggning av 
ärendet och avgiften skickas till personen som står angiven vid inlämnad 
ansökningsblankett. 
Om inte särskild information framgår av ansökningsblanketten och de finns 
flera sökande får fakturan delas upp privat emellan sökande i efterhand. 
 
Åtgärder som kräver bygglov eller anmälan får enligt 10 kap 3 § PBL inte 
påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.  
 
Finns det anledning att anta att någon inte har följt bestämmelserna i plan- 
och bygglagen ska tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för att och 
behovet av att ingripa eller besluta om påföljd enligt 11 kap 5 § PBL. 
Bryter någon mot lagen ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap 51 
§ PBL.  
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen, förkortad PBF, ska en 
byggsanktionsavgift enligt 11 kap PBL tas ut för de överträdelser och med 
det belopp som följer av 9 kap PBF. Avgiften fastställs med tillämpning av 
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det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. 
Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Under 2021 uppgår 
prisbasbeloppet till 47 600 kronor. 
 
Av 11 kap 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver 
dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till  
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller 
 genom någon annan fullgöra sin skyldighet, 
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte 
 har kunnat eller bort förutse eller kunna påverka, eller 
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse ska 
 inträffa. 

En byggsanktionsavgift får enligt 11 kap 53 a § PBL i ett enskilt fall sättas ned 
om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 
Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövning ska det 
särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre 
allvarlig art.  

 
Enligt 11 kap 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker 
innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning vid 
ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 
 
Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av  
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
 byggnadsverk som överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som fått fördel av överträdelsen. 

Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den 
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig enligt 11 kap 58 § PBL. En 
byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte 
har getts möjlighet att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

 
Enligt 9 kap 6 § PBF är byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat en 
bygglovspliktig annan liten byggnad än komplementbyggnad eller ett 
komplementbostadshus 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.  
 
Med sanktionsarea avses den lovpliktiga åtgärdens brutto- och öppenarea 
minskad med 15 m2. 
I det berörda fallet bedöms byggnaden ha en bruttoarea om 23.7m2. 
Åtgärden får därför en sanktionsarea om 8.7m2. Detta gör att 
byggsanktionsavgiften för byggnaden uppgår till 13 970 kronor.  
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Enligt lagkommentarerna till 11 kap 53 § PBL (Plan- och bygglagen, en 
kommentar, del II, Didón m.fl.) kan situationer så som exempelvis 
försumlighet hos uppdragstagare, dålig ekonomi, okunskap om gällande 
regler, glömska, tidsbrist, bristande rutiner eller att ett förtag är nystartat inte 
anses motivera avgiftsbefrielse.  

 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer inte att det framkommit någon 
information som talar för en nedsättning av byggsanktionsavgiften och att 
byggsanktionsavgiften därmed ska tas ut i sin helhet. 
 
Upplysningar 
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. I 
överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på vilket 
sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del av 
beslutet. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Kommunicering med byggnadsverkets ägare, inkommen 2021-10-04 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Wisén (C) föreslår att byggsanktionsavgiften sänks med 25 %. 
Ulf Öman (V) föreslår Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Öman ställer besluten mot varandra och finner att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Votering begärs och ska nu genomföras. De som vill rösta för arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar JA och de som vill rösta för Paul Wiséns (C) förslag 
röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 
Med 8 st JA-röster mot 2 st NEJ-röster har Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

 
Beslutet lämnas till 
 Byggnadsverkets ägare, hus 1 (Delgivningsrutin) 
 Fastighetsägare 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 150 Byggsanktionsavgift för nybyggnad av spiketält (Hus 2) 
Diarienr 
2021/637 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 5 och 51 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900) samt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen 
(2011:338) att påföra byggnadens ägare av spiketält (hus2) inom fastigheten 
XXX med personnummer XXX en byggsanktionsavgift på en summa av  
14 518 kr (fjortontusen femhundraarton kronor) för att utan bygglov och start
besked påbörjat byggnation av spiketält. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Magnus Grönberg (S) anmäler sig jävig och deltar inte i handläggningen och 
beslutet av ärendet.  
Paul Wisén (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två spiketält inkom till bygg- och 
miljöavdelningen 2021-08-02. Information har framkommit att det inom 
fastigheten XXX redan hade uppförts byggnation av spiketält. 
 
Informationsbrev om byggsanktionens omfattning, möjlighet till att vidta 
rättelse samt möjlighet att yttra sig över detta skickades ut till byggnads- 
verkets ägare 2021-10-12. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden har valt att lyfta frågan om byggsanktionsavgift 
för vardera av byggnadernas ägare. 
 
Enligt 9 kap, 2 §, punkt 1 Plan- och bygglagen, förkortad PBL, krävs 
bygglov för nybyggnad. 
 
Åtgärder som kräver bygglov eller anmälan får enligt 10 kap 3 § PBL inte 
påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.  
 
Finns det anledning att anta att någon inte har följt bestämmelserna i plan- 
och bygglagen ska tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för att och 
behovet av att ingripa eller besluta om påföljd enligt 11 kap 5 § PBL. 
Bryter någon mot lagen ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap 51 
§ PBL.  
 
Enligt 9 kap 1 § plan- och byggförordningen, förkortad PBF, ska en 
byggsanktionsavgift enligt 11 kap PBL tas ut för de överträdelser och med 
det belopp som följer av 9 kap PBF. Avgiften fastställs med tillämpning 
av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. 
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Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Under 2021 uppgår 
prisbasbeloppet till 47 600 kronor. 

 
Av 11 kap 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften 
behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till:  
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller 
 genom någon annan fullgöra sin skyldighet, 
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte 
 har kunnat eller bort förutse eller kunna påverka, eller 
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse ska 
 inträffa. 
En byggsanktionsavgift får enligt 11 kap 53 a § PBL i ett enskilt fall sättas 
ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövning 
ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre 
allvarlig art.  
 
Enligt 11 kap 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse 
sker innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till 
överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 
 
Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av:  
1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 
 byggnadsverk som överträdelsen avser, 
2. den som begick överträdelsen, eller 
3. den som fått fördel av överträdelsen. 
 
Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den 
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig enligt 11 kap 58 § PBL. En 
byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte 
har getts möjlighet att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 

 
Enligt 9 kap 6 § PBF är byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat en 
bygglovspliktig annan liten byggnad än komplementbyggnad eller ett 
komplementbostadshus 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.  
 
Med sanktionsarea avses den lovpliktiga åtgärdens brutto- och öppenarea 
minskad med 15 m2. 
 
I det berörda fallet bedöms byggnaden ha en bruttoarea om 26m2. 
Åtgärden får därför en sanktionsarea om 11m2. Detta gör att bygg-
sanktionsavgiften för byggnaden uppgår till 14 518 kronor.  
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Enligt lagkommentarerna till 11 kap 53 § PBL (Plan- och bygglagen, en 
kommentar, del II, Didón m.fl.) kan situationer så som exempelvis 
försumlighet hos uppdragstagare, dålig ekonomi, okunskap om gällande 
regler, glömska, tidsbrist, bristande rutiner eller att ett förtag är nystartat inte 
anses motivera avgiftsbefrielse.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer inte att det framkommit någon 
information som talar för en nedsättning av byggsanktionsavgiften och att 
byggsanktionsavgiften därmed ska tas ut i sin helhet.  
 
Upplysningar 
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby Kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. I 
överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse  
 Kommunicering med byggnadsverkets ägare, inkommen 2021-10-04 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Paul Wisén (C) föreslår att byggsanktionsavgiften sänks med 25 %. 
Ulf Öman (V) föreslår Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Öman ställer besluten mot varandra och finner att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Votering begärs och ska nu genomföras. De som vill rösta för 
arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA och de som vill rösta för Paul 
Wiséns (C) förslag röstar NEJ. 

Omröstningsresultat 
Med 8 st JA-röster mot 2 st NEJ-röster har Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

 
Beslutet lämnas till 
 Byggnadsverkets ägare, hus 2 (Delgivningsrutin) 
 Fastighetsägare 
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SBN § 151  Bygglov och startbesked gällande nybyggnad av två 
spiketält 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av två 
spiketält inom fastigheten XXX, enligt ansökan.  
 
Då åtgärderna redan har påbörjats så hanteras frågan om byggsanktions- 
avgifter i separata beslut. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar meddela startbesked för nybyggnad av 
två spiketält. 
 
Med startbeskedet beslutar nämnden att:  
  Byggnadsarbetena får påbörjas när beslut om lov får verkställas. 
  Kontrollplanen fastställs. 
  Åtgärderna kräver ingen kontrollansvarig.  
  Ansökta åtgärder får inte tas i bruk innan slutbesked lämnats.  

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

Diarienr 
2021/637 

 
Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-10 kap. plan- och bygglagen, förkortad 
PBL. 
 
Avgift för bygglov och startbesked: 15 800 kronor (faktura skickas separat). 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Magnus Grönberg (S) anmäler sig jävig och deltar inte i handläggningen och 
beslutet av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande: XXX och XXX 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av två spiketält inom fastigheten 
XXX, Älvkarleby Kommun. 
 
Fastigheten används idag som fiskecamping samt har gjort de i överskådlig 
tid. 
 
Nybyggnaden (hus1) uppförs i form av ett spiketält med en byggnads- och 
bruttoarea om 23,7 m2. Byggnaden uppförs i en våning med en nockhöjd om 
2,8 m. Byggnaden kommer att förses med taktäckningsmaterial av svart plåt. 
Fasaden består av liggande träpanel som färgas svart. 
 
Nybyggnaden (hus2) uppförs i form av ett spiketält med en byggnads- och 
bruttoarea om 26 m2. Byggnaden uppförs i en våning med en nockhöjd om  
2,6 m. 
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Byggnaden kommer att förses med taktäckningsmaterial av svart plåt. Fasaden 
består av liggande träpanel som färgas svart. 
 
XXXÖstanån 1:7 Med Flera, Delplan 1, med aktbeteckning 03-ÄLV-1716,  
som vann laga kraft 1967-03-20. 
 
Enligt den gällande detaljplanen ska markanvändningssättet utgöras av 
friluftsbad och därmed samhörigt ändamål. 
 
Kommunicering av ansökan har inte skickats till berörda sakägare då 
ansökan bedöms vara planenlig. 
 
Underrättelse om inkommen ansökan har skickats till berörda fastighets- 
ägare. Fastighetsägare har lämnat in en skrivelse enligt följande. 
”Vad gäller byggloven för spiketält på XXX motsätter sig XXX som fastighets
ägare att bygglov ges. Fastigheten är 
utarrenderad och vi saknar möjlighet att bevilja uppförande av byggnad på 
fastigheten till annan än arrendator då detta regleras i arrendeavtalet. 
Bygglovskostnaden är bortkastad så länge inte arrendator kontaktat oss och tar 
ansvar för byggnationen inom ramen för arrendeavtalet. Dessutom anser 
styrelsen att spiketält inte hör hemma på platsen då denna enskilda egendom är 
begränsande för områdets i detaljplanen utpekade användningsområde.” 
 
Skrivelsen har kommunicerats med sökande.  
 
Motivering 
Av 9 kap 30 § PBL framgår bland annat att bygglov ska ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som 
åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen. Efter granskning av ärendet 
görs bedömningen att sökt åtgärd överensstämmer med gällande detaljplan. 
 
Åtgärden bedöms uppfylla lämplighetskraven i 2 och 8 kap PBL. Kraven 
innebär bland annat att ett byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden och natur- och kultur-värdena på 
platsen, intresset av en god helhetsverkan samt bland annat behovet av en god 
trafikmiljö. Bebyggelseområdets särskilda kultur-historiska, miljömässiga och 
konstnärliga värden ska skyddas och ändringar och tillägg i bebyggelsen ska 
göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
Utformning eller placering får inte heller medföra någon betydande olägenhet 
för omgivningen. 
 
Åtgärderna bedöms vara förenlig med detaljplanen vad avser samhörigt 
ändamål med friluftsbad, åtgärderna bedöms kunna likställas med bod för 
omklädning samt att användningen gällande fiskecamping har funnits på 
området sedan tidigare. 
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Byggnadens färg och form anpassas till området samt anses inte utgöra en 
betydande olägenhet för omgivningen i plan- och bygglagens mening. 
 
Den ansökta åtgärden bedöms även uppfylla lämplighetskraven i 2 och 8 kap 
PBL, varvid bygglov kan beviljas. 

Anmälningar 
Följande anmälningar skall göras till bygg- och miljökontoret: 
 När arbetet slutförts – begäran om slutbesked 

Förutsättningar för slutbesked 
Slutsamråd krävs inte i aktuellt ärende. Följande handlingar som skall 
inlämnas vid avslutad byggnation för att slutbesked skall kunna utfärdas: 
 
 Ifylld och signerad kontrollplan 
 
Upplysningar 
Frågan om byggsanktionsavgifter hanteras i separata beslut. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.  
 
Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att 
gälla.  
 
Sökande uppmärksammas att beslutet får verkställas först fyra veckor efter det 
att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Beslutet bör ej heller 
påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. Att påbörja åtgärder innan beslutet 
vunnit laga kraft sker på egen risk.  
 
Åtgärden kräver tillstånd från samtliga delägare till fastigheten. 
 
Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning.  
 
Innan grävningsarbeten påbörjas ska kabelvisning (elkabel, telekabel m.m.) ha 
utförts. Detta kan göras via www.ledningskollen.se. 
 
Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta kommer 
utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att byggnationen är klar). 
 
Sökande uppmärksammas på att i de fall en fornlämning påträffas under 
grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del 
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla 
förhållandet till Länsstyrelsen i Uppsala län.  
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Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. I 
överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara Samhälls-
byggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del av beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
 Ansökan, inkommen 2021-08-02 
 Situationsplan, inkommen 2021-08-17 
 Planritning(hus 1), inkommen 2021-08-17  
 Planritning(hus 2), inkommen 2021-08-02  
 Fasadritning(hus 1), inkommen 2021-08-17 
 Fasadritning(hus 2), inkommen 2021-08-02 
 Förslag till kontrollplan(hus 1), inkommen 2021-08-24 
 Förslag till kontrollplan(hus 2), inkommen 2021-08-24 
 Tjänsteskrivelse 
 
Bilagor till beslut 
  Situationsplan 
  Planritningar 
  Fasadritningar 
  Fastställd kontrollplan 

Beslutet lämnas till 
  Sökande 
  Fastighetsägare 
Bilagor till beslut 

  Situationsplan 
  Planritningar 
  Fasadritningar 
  Fastställd kontrollplan 

Underrättas 
Berörda sakägare enligt 9 kap 41 b § PBL: 
XXX 
 
Beslutet meddelas 
  Post- och Inrikes tidningar 
  GIS (kartan) 
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SBN § 152 Beslut om avslut gällande åtgärdsföreläggande om 
utförande av ny kontroll av ventilationssystem 

Diarienr 
2019/1006 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta ärendet utan vidare åtgärd 
då byggnaden efter brand inte längre bedöms omfattas av krav på 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut 2021-02-08, SBN § 15, om 
åtgärdsföreläggande om utförande av ny kontroll av ventilationssystem.  
Något protokoll inkom inte inom förutsatt tid och beslut om ansökan om 
utdömande av vite skickades till Mark- och miljödomstolen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-10-11, SBN § 125, ett nytt beslut 
om åtgärdsföreläggande om utförande av ny kontroll av ventilationssystem.  
Under denna tid har byggnaden som omfattas av föreläggandet brunnit ned.  
 
Motivering 
Enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen, förkortad PBF, ska en 
byggnads ägare se till att funktionen hos ventilationssystemet i 
byggnaden kontrolleras innan systemet tas i bruk för första gången (första 
besiktning) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen 
(återkommande besiktning).  
 
Då åtgärdsföreläggande, SBN § 15 inte efterlevdes görs bedömningen att 
utdömande av vite fortsättningsvis ska prövas av Mark- och 
miljödomstolen.  
 
Då byggnaden och ventilationssystemet inte lägre finns kvar görs 
bedömningen att beslut om åtgärdsföreläggande, SBN § 125 saknar syfte 
och någon ventilationskontroll behöver därmed inte utföras.   
 
Upplysningar 
Beslut skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsboken. 
 
Ärendet arkiveras efter att Mark- och miljödomstolens beslut om utdömande 
av vite har vunnit laga kraft. 
 
Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos 
Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär. 
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I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på 
vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagan ska vara 
Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del 
av beslutet. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från byggnadsinspektör Tommie 

Vilhelmsson, daterad 2021-11-18. 

 
Beslutet lämnas till 
 Byggnadens ägare 
 Mark- och miljödomstolen 
Beslutet meddelas 
 Inskrivningsmyndigheten 
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SBN § 154 Lokala föreskrifter och förordningar 
Diarienr 
2021/559 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare 
beredning och redovisa detta på arbetsutskottets sammanträde 2022-01-24. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Då de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö inte 
reviderats sedan år 2003 och det sedan dess skett lagändringar som gör att 
delar av föreskrifterna blivit inaktuella är en revidering motiverad. 
 
Lagstiftning 
9 kapitlet Miljöbalken (1998:808), 39, 40, 42, 43, 44 §§ Förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Miljöinspektör Nina Engevi redovisar förslag revidering av Lokala 
föreskrifter och förordningar. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Förslag på ändring av Lokala föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljö 

 
Beslutet lämnas till 
 Bygg- och miljöavdelningen 
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SBN § 155  Information om vildsvinsprojektet 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nina Engevi, miljöinspektör informerade om resultatet från  samordnings-
jakten med Tierp och Östhammars kommun för vildsvin den 27-28 
november. 
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SBN § 156 Medborgarförslag om bättre belysning vid den lilla 
parkeringen, Rotskärsskolan F-6 

Diarienr 
SBN2021/18 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget med hänvisning till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
svar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021-02-17 § 5 beslutat att överlämna ett 
medborgarförslag om förbättrad belysning vid Rotskärsskolan F-6 till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Förslagsställaren föreslår att belysningen vid Rotskärsskolan F-6, vid den 
lilla parkeringen invid bussfilen förbättras omgående, till exempel med en 
provisorisk strålkastare. Förslagsställaren menar att bättre belysning kan 
förbättra situationen avsevärt. 
 
Förvaltningschef Bert-Ola Dahlgren informerar om att arbete pågår med att 
utföra förbättringsåtgärder vid föreslagen plats. 

 
Beslutsunderlag 
 Remiss från kommunstyrelsen gällande medborgarförslag om bättre 

belysning vid Rotskärsskolan F-6, daterad 2021-02-23 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
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SBN § 157 Remiss gällande medborgarförslag om rensning av 
vatten runt Holmarna 

Diarienr 
SBN2021/44 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021-04-28 § 21 beslutat att överlämna ett 
medborgarförslag om rensning av vattnet runt Holmarna till Samhälls-
byggnadsnämnden för beredning. 
 
Förslagsställaren föreslår en rensning och eventuell muddring av ån runt 
Holmarna.  
 
Förvaltningschef Bert-Ola Dahlgren informerar om att förvaltningen ser 
positivt på förslaget. Förvaltningen avser att som en första åtgärd klippa 
vassen under sommaren 2022.  Därefter planeras rensning och annan 
uppsnyggning i området under år 2023. 

 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag, inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 210510 
 Foton från området 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
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SBN § 158 Inriktningsbeslut gällande Bodaskolans skolområde 
Diarienr 
SBN2021/93 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fatta 
ett inriktningsbeslut om nybyggnation av skolbyggnader på Boda 
skolområde. 

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Kenneth Lundström (M) och Frida Larsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska avdelningen initierade ett arbete om Boda skolområde för ungefär 
ett år sedan. Bakgrunden till detta är att både skolans och förskolans lokaler 
är i stort renoveringsbehov samt att byggnadernas livslängd närmar sig sitt 
slut. Då kostnader för renovering bedöms som höga samt att det kräver stora 
ingrepp i verksamheten, beställdes en förstudie om hur situationen bör 
hanteras. Förstudien överväger olika alternativ men förslår att byggnader 
rivs och ersätt med nya. Förstudier har föredragits i både 
Samhällsbyggnads- och Utbildningsnämnd samt i Kommunstyrelsen. 
 
Då skolan samtidigt efterfrågar fler lokaler för att alla elever/barn ska få 
plats, samt att dagens lokaler inte uppfyller kraven för modern undervisning, 
ser vi en nybyggnation som det bästa alternativet ur alla perspektiv. 
 
En styrgrupp bestående av förvaltningschefer och ordförande för samhälls-
byggnads- och utbildningsnämnd har haft förstudierapport som underlag för 
diskussion och kommit fram till ovanstående förslag. Ett inriktningsbeslut 
ger förutsättning för styrgruppen att arbeta vidare. Om ovanstående beslut 
fattas planerar styrgruppen att arbeta fram ett förslag senast vid 2022 års 
utgång. 
 
Förvaltningschef Bert-Ola Dahlgren informerar om ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Boda skolområde rapport förstudie, WSP 2020-10-29 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Kenneth Lundström (M) yrkar på återremiss till förvaltningen för ytterligare 
beredning med tydligare ekonomiskt underlag. 
Magnus Grönberg (S) yrkar besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Magnus Grönberg ställer förslaget om återremiss mot att 
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ärendet avgörs idag, och finner att Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat 
att avgöra ärendet idag. 
 
Ordföranden frågar om Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag, och finner att så är fallet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
 Utbildningsnämnden (för kännedom) 
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SBN § 159 Lokalförsörjningsplan 2021 - 2028 
Diarienr 
SBN2021/85 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna Lokalförsörjningsplan 2021-
2028. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsplanen är ett fristående strategiskt dokument och syftar till 
att peka ut överytor, effektiviseringsmöjligheter samt skapa underlag för 
framtida investeringar. Den ska även utgöra ett verktyg för planering av 
kommande lokalbehov, samt förmedla en så komplett bild av kommunens 
lokalbehov under åren 2021-2028 som möjligt. 
 
Lokalsamordnare Anneli Lindbergh Öquist redovisar Lokalförsörjningsplan 
2021-2028. 

 
Beslutsunderlag 
 Lokalförsörjningsplan 2021-2028 inklusive bilaga 

 
Beslutet lämnas till 
 Teknisk chef 
 Omsorgsnämnden  
 Utbildningsnämnden 
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SBN § 160 Medieplan för Älvkarleby kommun 2022 
Diarienr 
SBN2021/84 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna förslag till Medieplan för 
Älvkarleby kommun 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En medieplan hjälper verksamheten att bättre tillgodose låntagarnas behov 
och säkerställa ett relevant bestånd. Medieplanen gäller för folkbiblioteket 
som Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för. Planen revideras löpande och 
gås igenom grundligare i samband med revidering av Biblioteksplanen. 
 
Älvkarleby folkbibliotek har inte tidigare haft en politiskt beslutad medie-
plan. 
 
Kultur- och fritidschef Jessica Lindegren informerar om ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Förslag till Medieplan för Älvkarleby kommun 2021 

 
Beslutet lämnas till 
 Kultur- och fritidschef 
 Webben 
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SBN § 161 Val av två nya medlemmar till Stig Dagermanprisjuryn 
Diarienr 
SBN2021/95 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Dmitri Plax och Lo Dagerman 
som nya jurymedlemmar i Stig Dagermanprisjuryn. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunens möte med Stig Dagermanjuryn den 2 november meddelade 
Bengt Söderhäll att Hilda Hellwig valt att avsäga sitt deltagande i juryn. 
Juryn hade förslag på två nya jurymedlemmar som nu båda tackat ja till att 
delta i juryn och dess arbete. De två nya jurymedlemmarna är Dmitri Plax 
och Lo Dagerman. 
 
Dmitri Plax är svensk författare, konstnär och översättare. Han är även 
verksam som radio- och filmproducent samt medarbetare på Expressens 
kultursida. Han översätter från belarusiska till ryska till svenska och vice 
versa. 
Lo Dagerman är dotter till Stig Dagerman och skådespelerskan Anita Björk. 
Lo har bott och arbetat i USA i över 30 år men besöker Sverige regelbundet. 
Senast i somras då hon med sina söner besökte biblioteket och Dagerman-
avdelningen. 
 
Övriga jurymedlemmar är sedan tidigare Gunilla Kindstrand, Arne Ruth, 
Stina Oscarsson, Bengt Söderhäll, Urban Forsgren och Renè Dagerman. 
(René, Stig Dagermans son, har en passiv roll i juryn.) 
 
Kultur- och fritidschef Jessica Lindegren informerar om ärendet. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Juryprotokoll 2021-11-02 

 
Beslutet lämnas till 
 Kultur- och fritidschef  
 Kultursekreterare 
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SBN § 162 Enkel budgetuppföljning för perioden jan-okt 2021 
Diarienr 
SBN2021/1 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av enkel 
budgetuppföljning för perioden januari-oktober 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonom Monica Frisk redovisar enkel budgetuppföljning för perioden 
januari-oktober 2021. 
 
Prognosen visar en avvikelse mot budget totalt med ca + 5 775 tkr. 
Exklusive försäljning mark samt Sportfiskeforum: + 1 866 tkr.  
Exklusive fastighet: + 1 395 tkr. 

 
Beslutsunderlag 
 Enkel budgetuppföljning för perioden januari-oktober 2021 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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SBN § 163 Internbudget för år 2022 
Diarienr 
SBN2021/32 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till 
internbudget för år 2022 samt förslag till investeringsäskanden 2022 och 
plan för 2023-2026. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonom Monica Frisk redovisar förvaltningens förslag till fördelning av 
internbudget mellan ansvarsområdena samt förslag till investerings-
äskanden 2022 och plan för 2023-2026. 

 
Beslutsunderlag 
 Internbudgetdokument 2022 
 Förslag till investeringsäskanden 2022 och plan för 2023-2026 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsen (för kännedom) 
 Avdelningschefer SBN 
 Ekonom SBN 
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SBN § 164 Motion med spetskrav på kostpolicy gällande fisk och 
skaldjur 

Diarienr 
SBN2021/53 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
motionen och att ge utredningsuppdraget till Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har lämnats in från Eva Sidekrans (M) om att undersöka 
möjligheten av tillägg i kostpolicyn vid upphandling av fisk och skaldjur 
som serveras i samtliga kommunala verksamheter, enligt följande: 
- vi inte serverar fisk som utfodras med fiskmjöl från Östersjön. 
- vi inte serverar fisk som odlats i kassar och behandlas med antibiotika. 
 
Måltidschef föreslår i tjänsteskrivelse att kommunfullmäktige bifaller 
motionen och att utredningsuppdraget (att se över möjligheten av tillägg i 
kostpolicyn) ges till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Motion- med spetskrav på kostpolicy gällande fisk och skaldjur 
 Tjänsteskrivelse  

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
 Måltidschef  
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SBN § 165   Information gällande kommunens efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 

Diarienr 
SBN2021/101 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2021-11-26 skrev dataskyddsombuden i kommunen en lägesrapport om 
efterlevnad av dataskyddsförordningen i kommunen. Denna information är 
från arbetsgruppen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen som svar på 
rapporten. 
 
2021-07-12 fick arbetsgruppen och förvaltningschef Bert-Ola Dahlgren 
kännedom om en personuppgiftsincident på kultur och fritid gällande ett 
dataintrång i bibliotekssystemet. Intrånget skedde i bibliotekssystemet i 
Norge och påverkade aldrig oss i kommunen. En incidentrapport skrevs och 
beslut togs av förvaltningschef om att inte lämna in incidentrapport till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) fd Datainspektionen då intrånget var 
av mindre grad. Helt enligt IMYs regler.  
 
Övrig information: 

 Vi har god ordning och bra rutiner inom Samhällsbyggnadsnämnden 
och efterlevnaden är god. 

 Vi följer Dataskyddsförordningen och uppdaterar vår 
registerförteckning varje år. 

 Under 2022 kommer en utbildningsinsats med uppdaterad 
information om dataskyddsförordningen och förhållningsregler  att 
ges till alla tjänstemän inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 En kartläggning av verksamheternas användning av amerikanska 
molntjänster har påbörjats på kommunledningens initiativ. Det är 
viktigt att denna kartläggning fullföljs. Därefter behöver någon typ 
av styrdokument tas fram som sätter ramarna för verksamheternas 
fortsatta molntjänstanvändning. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
deltar i denna kartläggning.   

 
Beslutsunderlag  
 Incidentrapport SBN 2021-07 13 
 Incidentrapport Axiel 
 Registerförteckning SBN 
 Lägesrapport 2021-11-26 efterlevnad av dataskyddsförordningen 
 Tjänsteskrivelse 
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SBN § 166 Rapport/information från verksamheten 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Bert-Ola Dahlgren informerade bland annat om 
nyrekrytering inom tekniska avdelningen. 
 
Bygg- och miljöchef Raul Johnson ger en aktuell lägesinformation gällande 
Häxörens naturreservat. 
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SBN § 167 Samhällsbyggnadsnämndens mål för 2022 
Diarienr 
SBN2021/32 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt ordförande Magnus Grönbergs 
förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Magnus Grönberg (S) föreslår att nämnden ger arbetsutskottet i 
uppdrag att tillsammans med förvaltningen ta fram förslag till mål för 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022 och att redovisa dessa för nämnden  
2022-02-07. 
 
____________________ 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef  
 Ekonom SBN 
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