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Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden
Kommunhuset, Sessionssalen

Plats:

Datum och tid: 2015-02-05 kl 09.00 – 09.10, 09.20 – 11.30
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2015-02-10 kl 13.00
9 - 23

Paragrafer:

Sekreterare:
Christina Bejerfjord
Ordförande:
Magnus Grönberg
Justerare:
Ola Lindberg

Annemon Piper

ANSLAG / BEVIS
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag på kommunens officiella anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2015-02-05
2015-02-12
2015-03-06

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2015-02-05

Beslutande
Ledamöter
Magnus Grönberg (S)
Ulf Öman (V)
Annika Forsberg (S)
Gunvor Lugnfors (S)
Sven-Olof Melin (S)
Ola Lindberg (MP)
Bo Janzon (M)
Roger Petrini (M)
Annemon Piper (KV)
Kurt Törnblom (SD)
Sandra Andersson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Björn Larsson (S)
Hannele Kumpulainen (S)
Roger Wilund (S)
Jan-Erik Molander (S)
Mats Tegelberg (S)
Börje Knapp (V)
Birgitta Thunholm (C)
Kristina Freerks (C)
Lage Karlsson (KV)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Rolf Sundström (SD)
Övriga deltagare
Bert-Ola Dahlgren
Christina Bejerfjord
Malin Lidow Heneryd
Tommy Jansson
Camilla Forslund
Monica Frisk
Jessica Lindegren

Ordförandens
signatur

§ 15 - 16
§ 17 - 23
§ 17 - 23
§ 17 - 23
§ 19 - 21

Justerarens
signatur

Förvaltningschef
Utredningssekreterare
Bygg- och miljöchef
Driftchef
Teknisk chef
Ekonom
Kultur- och fritidschef

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Samhällsbyggnadsnämnden
2015-02-05

Sbn § 9

Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen.
Ärende

1. Närvaro och val av justerare
2. Godkännande av dagordning
Miljö

3. Vitesföreläggande avseende omhändertagande av kvarlämnade
kemikalier och avfall i och i anslutning till fd Lj Kem AB industriverksamhet – Direktjusterad paragraf
Föredragande: Karin Tydrén
Administration

4. Delgivning av
• arbetsutskottets protokoll 2015-01-15
• föreningsutskottets protokoll 2015-01-21
5. Redovisning av delegationsbeslut
6. Redovisning av inkomna meddelanden
7. Uppföljningslistan
8. Rapporter/information från verksamheten
Föredragande: Bert-Ola Dahlgren
9. Revidering av delegationsordningen
Föredragande: Malin Lidow Heneryd kl 09.55
Miljö

10. Svar till Livsmedelverket
Föredragande: Malin Lidow Heneryd
Tekniska

11. Information från park/väg
Föredragande: Tommy Jansson kl 10.15
12. Järnvägsundergången vid Skutskärs station
Föredragande: Camilla Forslund kl 10.45
Kultur & fritid

13. Ansökan om årligt driftbidrag från Älvkarleby Ridklubb
Föredragande: Jessica Lindegren kl 11.00
Administration

14. Mål 2015 med delmål och aktiviteter
Föredragande: Bert-Ola Dahlgren
15. Val av ordförande och vice ordförande i föreningsutskottet
16. Information angående ”Lokalutredningen”
Föredragande: Bert-Ola Dahlgren
17. Information angående ”Utredning om försäljning av tomterna på
Folketshusområdet”
Föredragande: Bert-Ola Dahlgren
Övriga frågor

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Samhällsbyggnadsnämnden
2015-02-05

Sbn § 10

Sida
4

Delgivning av protokoll
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag

•
•

Sbn § 11

Arbetsutskottets protokoll 2015-01-15
Föreningsutskottets protokoll 2015-01-21

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut
enligt redovisningen daterad från 28 november 2014 till 26 januari 2015.
Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän i enlighet med delegationsordningen. Dessa beslut ska
redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att
samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegationsbeslutet.

Sbn § 12

Redovisning av inkomna meddelanden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna
meddelanden enligt redovisningen daterad från 28 november 2014 till 26
januari 2015.
Ärendet

Redovisning av alla beslut från andra myndigheter som har kommit in till
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2015-02-05

Sbn § 13

Sida
5

Uppföljningslistan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Ärendet

Inget nytt har tillkommit på uppföljningslistan sedan förra sammanträdet.
Beslutsunderlag

•

Sbn § 14

Uppföljningslistan, 2015-01-26

Rapport/information från verksamheten
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Ärendet

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om
• Bokslutet som preliminärt är klart och visar på ett överskott.
Kommer som ett eget ärende på nästa nämnd.
• Tekniska avdelningen håller på och ser över fastighetsunderhållet.
• Kultur- och fritidsavdelningen har anlitat ”Utvärderingsringen” för
att bland annat gå igenom hur föreningsstödet fördelas. Behovet av
driftbidrag? Hur kan vi stötta våra föreningar?
• Arbetsmarknad och Integration jobbar mycket med ”En väg in” och
en del av jobbet är att kartlägga arbetslösheten.
• Bert-Ola själv jobbar med den stora frågan Lokalutredningen och
alla förvaltningars behov.
• Älvkarleby camping är nu utarrenderat på 3 år till Pinnen & Kattis
allservice. Kattis var den som drev campingen åt kommunen under
2014.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2015-02-05

Sbn § 15

Diarienr
2014/549

Sida
6

Åtgärdsplan för korrigerande och förebyggande
åtgärder inom livsmedelskontrollen i Älvkarleby
kommun
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna bifogad åtgärdsplan till
livsmedelsverket som svar på de brister inom livsmedelskontrollen som
livsmedelsverket påtalat vid revisionen den 29 oktober 2014.
Ärendet

Livsmedelsverket genomförde den 29 oktober 2014 en revision av
Älvkarleby kommuns livsmedelskontroll med fokus på butiksområdet.
Livsmedelsverket sammanfattade i sin rapport, daterad 2014-11-20,
resultatet från revisionen enligt följande:
Myndigheten uppvisade betydande brister i förhållande till lagstiftningens
krav på offentlig kontroll. Livsmedelsverket ser särskilt allvarligt på att;
- Kontroll inte utförts i tillräcklig omfattning
- Tillräcklig finansiering saknats
- Tillräckliga personalla resurser saknats
Vidare innefattade revisionsrapporten en redogörelse för avvikelser i åtta
punkter. Älvkarleby kommun uppmanades att redogöra för en åtgärdsplan
för hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att vidtas med
hänsyn till avvikelserna.
Beslutsunderlag

•
•

Revisionsrapport från livsmedelsverket daterad 2014-11-20
Åtgärdsplan daterad 2014-12-17

Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

Livsmedelsverket, Utvärderingsenheten Att: Göran Engström,
Box 622, 75126 UPPSALA
Malin Lidow Heneryd, bygg- och miljöchef
Maria Marklin, livsmedelsinspektör

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2015-02-05

Sbn § 16
Diarienr
Sbn 2015/2

Sida
7

Delegationsordning för bygg- och miljöverksamheten
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget till revidering av
delegationsordningen för bygg- och miljöverksamheten.
Ärendet

En översyn av delegationsordningen har gjorts.
Revideringen har inneburit att delegationsordningen har anpassats till
gällande ansvarsområden och lagstiftning, vilket inneburit att punkter och
områden både kommit till och fallit bort. Förslaget till delegationsordning är
sorterat enligt lagrum för att underlätta sökbarheten för handläggarna och
förenkla vid uppdateringar. Enligt förslaget ges även ärenden en möjlighet
att lyftas till överordnad chef i de fall det anses nödvändigt.
Delegationsordningen omfattar självständiga beslut, som utan delegering skulle
ha fattats av den samlade nämnden. Befogenheter som självklart följer av
tjänsteställning, eller sådant som är att betrakta som rena
verkställighetsåtgärder, behöver inte tas upp i delegationsordningen.
Beslutsunderlag

•

Förslag till delegationsordning, 2015-01-16

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Malin Lidow Heneryd, bygg- och miljöchef

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2015-02-05

Sbn § 17

Sida
8

Information från tekniska avdelningen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Ärendet

Tommy Jansson, driftchef informerade om sin verksamhet inom gator och
vägar.

Sbn § 18
Diarienr
Sbn 2012/3

Järnvägsundergången vid Skutskärs station
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och förvaltningen får
fortsätta utreda frågan.
Ärendet

Frågan väcktes av Bo Janzon (M) vid nämndsammanträdet 2015-01-15, om
att det bör bli en lösning för elskåpet vid järnvägsundergången vid Skutskärs
station.
Camilla Forslund, teknisk chef gjorde en lägesbeskrivning för
järnvägsundergången vid Skutskärs station. Ansvarsfrågan är inte klarlagt
och det är Trafikverket som äger elskåpet så kommunen kan inte göra något.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2015-02-05

Sbn § 19
Diarienr
Sbn 2014/107

Sida
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Ansökan om årligt driftbidrag från Älvkarleby Ridklubb
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden avslå ansökan för 2015.
2. Avdelningen planerar utreda frågan om driftbidrag ska ges i samband
med Utvärderingsringens granskning och utvärdering om kommunens
samtliga föreningsstöd.
Ärendet

Älvkarleby Ridklubb ansöker om ett årligt driftbidrag på 450 000 kr.
Älvkarleby Ridklubb har under de senaste åren vid flertalet tillfällen
påpekat vikten och behovet av ett driftbidrag. Detta för att klara
anläggningens och till viss del verksamhetens kostnader. De kommunala
bidragen till ridklubbar varierar väldigt i landet. Men i de kommuner där
driftbidrag inte ges i någon form till ridklubbar är föreningarna nära konkurs
med ca 5 års intervall. Oftast ges då ett ”akut stöd” för att rädda
verksamheten. Ridverksamheten sysselsätter många barn- och ungdomar,
främst flickor men innebär stora kostnader för anläggning, personal samt
omkostnader för hästar.
Älvkarleby ridklubb sysselsätter ca 150 barn och ungdomar per vecka.
Verksamheten bedrivs alla dagar under året och största delen av arbetet
bedrivs ideellt. Utbildad och avlönad personal krävs till lektioner. Förenigen
får föreningsbidrag för verksamheten enligt Sandvikenmodellen. En del av
bidraget baseras på anläggningskostnader men är inte ett ”regelrätt”
driftbidrag.
Kommunen har rustat och byggt om den kommunägda delen av stallet.
Kommunens kostnader för stallet under 2015 är budgeterat till 418 600 kr.
Nytt arrendeavtal ska tecknas med föreningen och tidigare var föreningens
arrendekostnad 500 kr, nu kommer den att bli ca 20 000 kr.
Under 2015 kommer Utvärderingsringen att gå igenom och granska hur
kommunen fördelar samtliga bidrag till kommunala föreningar, t e x kontant
stöd, subventioner, kommunala kostnader för anläggningar samt driftbidrag.
Beslutsunderlag

•

Ansökan, 2014-12-09

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Lars Skytt, Älvkarleby Ridklubb, Ytterboda 4, 814 93 Skutskär
Maria Hedberg, fritidsassistent

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2015-02-05

Sbn § 20
Diarienr
Sbn 2015/2

Sida
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Mål 2015 med delmål och aktiviteter
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ”Mål 2015 med delmål och
aktiviteter”.
Ärendet

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef gick igenom nämndens mål med
delmål och aktiviteter för 2015.
Beslutsunderlag

•

Mål 2015 med delmål och aktiviteter

Beslutet lämnas till

•
•
•
•

Sbn § 21
Diarienr
Sbn 2015/2

Camilla Forslund, teknisk chef
Jessica Lindegren, kultur- och fritidschef
Malin Lidow Heneryd, bygg- och miljöchef
Pirjo Isaksson, Arbetsmarkan och integrationschef

Val av ordförande och vice ordförande i
föreningsutskottet
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden utser Magnus Grönberg (S) till ordförande och
Björn Larsson (S) till vice ordförande.
Ärendet

Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-01-15 § 5 valdes
föreningsutskottet men ingen ordförande eller vice ordförande valdes.
Förslag på sammanträdet

Magnus Grönberg (S) föreslår sig själv till ordförande och Björn Larsson
(S) till vice ordförande.
Bo Janzon (M) föreslår Birgitta Thunholm (C) till vice ordförande.
Beslutsgången

Ordförande Magnus Grönberg (S) ställer frågan om nämnden föreslår Björn
Larsson eller Birgitta Thunholm till vice ordförande.
Ordförande finner att nämnden har beslutat att välja Björn Larsson (S) till
vice ordförande.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2015-02-05

Sbn § 22

Sida
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Information angående ”Lokalutredningen”
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Ärendet

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om ”Lokalutredningen”
och det kommer som ett ärende på nästa nämnd.

Sbn § 23

Information angående ”Utredning om försäljning av
tomterna på Folketshusområdet”
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Ärendet

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om ”Utredning om
försäljning av tomterna på Folketshusområdet” och det kommer som ett
ärende på nästa nämnd.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

