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Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden
Kommunhuset Sessionssalen

Plats:

Datum och tid: 2013-03-20 kl 08.30 – 11.45, 11.55 - 12.15
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-03-22 kl 11.00
374 - 391

Paragrafer:

Sekreterare:
Christina Bejerfjord
Ordförande:
Tommy Jakobsson
Justerare:
Gunvor Lugnfors

Ola Lindberg

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

2013-03-20
2013-03-22
2013-04-15

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-03-20

Beslutande
Ledamöter
Tommy Jakobsson (S)
Magnus Grönberg (S)
Hannele Kumpulainen (S)
Gunvor Lugnfors (S)
Kurt L Andersson (S)
Börje Knapp (V)
Annemon Piper (KV)
Ola Lindberg (MP)
Bo Janzon (M)
Clarrie Leim (C)
Kenneth Holmgren (M)

§ 374 - 389

Tjänstgörande ersättare
Roger Petrini (M)

§ 390 - 391

Ordinarie ledamot
Bo Janzon (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Roger Wilund (S)
Jan-Erik Molander (S)
Kalle Forsberg (S)
Björn Karlsson (S)
Annika Forsberg (S)
Torbjörn Löfgren (KV)
Roger Petrini (M)
Birgitta Thunholm (C)
Kristina Freerks (C)

§ 374 - 389

Övriga deltagare
Mikael Elmersjö
Christina Bejerfjord
Anna-Karin Jakobsson
Monica Frisk
Louise Cedemar

Bygg- och miljöchef
Utredningssekreterare
§ 375
Kommunchef
§ 375, 382 - 389 Ekonom
§ 376
PwC Sverige

Ordförandens
signatur

§ 374 - 389

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
2013-03-20

Irene Strid
Patrik Österbring
Jessica Lindegren
Sofie Åberg

Ordförandens
signatur

§ 376
§ 381 - 387
§ 382 - 389
§ 390

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Intern revisor
Teknisk chef
Kultur- och fritidschef
Kommunarkitekt

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
2013-03-20

Sbn § 374

Sida
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Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen med tillägget av två
övriga frågor angående trafiksäkerheten vid nya bussgaraget och hur går det
med g/c-vägen från Prästgårdsvägen till Ridskolan vid Ytterboda.
Ärende

Dagordning
1. Närvaro och val av justerare
2. Godkännande av dagordning
3. Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning 2013
Föredragande: Marie Hjort kl 08.35
4. Delgivning av arbetsutskottets protokoll 2013-03-06 och
föreningsutskottets protokoll 2013-02-26
5. Redovisning av delegationsbeslut
6. Redovisning av inkomna meddelanden
7. Uppföljningslistan
8. Rapporter/information från verksamheten
9. Information från Louise Cedemar, PwC Sverige kl 09.00 – 10.00
10. Verksamhetsberättelse 2012
11. Budget 2014
12. Personuppgiftsombud
13. Dragmossen
14. Idrottshallar i Älvkarleby kommun
15. PRO-lokalen i Älvkarleby
16. NBV Uppsala län Gotland
17. Skutskärs Bandyklubb
18. Medborgarförslag om Centralgatan i Skutskär
19. Behovsbedömning för förskolan vid Furuvägen
Paragrafen justeras omedelbart
20. Dp XXX del av, förskola vid Furuvägen
Paragrafen justeras omedelbart
Övriga frågor

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-03-20

Sbn § 375
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Budget 2014
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att framtaget underlag ska presenteras
på budgetdagen den 9 april 2013.
Ärendet

Förvaltningen presenterade förslaget till beräkning inför budgetåren 20142016.
Beslutsunderlag

•

Beräkning med volymförändringar inför budgetåren 2014-2016

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att godkänna budgeten för 2014.
Förslag till beslut på sammanträdet

Förvaltningen upplyser om arbetsutskottets förslag till beslut inte är korrekt
utan föreslår istället ”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att framtaget
underlag ska presenteras på budgetdagen den 9 april 2013”.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Information från PwC
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Ärendet

Louise Cedemar från PwC Sverige presenterade rapporten gällande
Ansvarsutövande samhällsbyggnadsnämnden.

Sbn § 377

Delgivning av protokoll
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag

•
•

Sbn § 378

Föreningsutskottets protokoll 2013-02-26
Arbetsutskottets protokoll 2013-03-06

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av
delegationsbeslut enligt redovisningen daterad från 1 februari till 28
februari.
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner det förenklade sättet att
redovisa delegationsbeslut som presenterades av förvaltningen.
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.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av inkomna meddelanden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna
meddelanden enligt redovisningen daterad från 1 februari till 28 februari.
Ärendet

Redovisning av alla beslut från andra myndigheter som har kommit in till
samhällsbyggnadsförvaltningen samt utgående skrivelser av betydelse från
förvaltningen.

Sbn § 380

Uppföljningslistan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag

•

Sbn § 381

Uppföljningslistan

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

Mikael Elmersjö, bygg- och miljöchef informerade om att byggnadsinspektören har sagt upp sig och rekryteringsprocessen efter en ny pågår.
Ansökningar om bygglov har generellt minskat men istället har ansökningar
om planbesked ökat. Som exempel har Älvkarlebyhus lämnat in en ansökan
om planbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Patrik Österbring, teknisk chef svarade på frågan, att en utredning pågår om
löparbanorna vid Sörgärdets skola ska rustas. Gällande Folkets Husområdet
så ska området först avverkas och sedan ska tomterna marknadsföras av
mäklare.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Sbn § 382
Diarienr
2013/sbn001

Verksamhetsberättelse 2012
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av
verksamhetsberättelse för 2012.
Ärendet

Verksamhetsberättelsen för 2012 presenterades av förvaltningen.
Beslutsunderlag

•

Verksamhetsberättelse 2012

Beslutet lämnas till

Bo Kullman

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Personuppgiftsombud
Beslut
1. Föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta Anu Sundin,
kommunsekreterare kommunstyrelsens förvaltning och Erik
Klippmark, utredare kommunstyrelsens förvaltning utses som
personuppgiftsombud (enligt Personuppgiftslagen) för
samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. Föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att entlediga Carina
Busk-Ottosson från uppdraget som PUL-ombud.

Ärendet

Kommunens nämnder/förvaltningar är personuppgiftsansvariga, var och en i
sin verksamhet.
Nämnderna ansvarar självständigt för att behandling av personuppgifter
överensstämmer med lagen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och
övervakar tillämpningen av bestämmelserna.
Personuppgiftsombud:
Personuppgiftsombudet har bland annat till uppgift att föra förteckningar
över vilka personuppgifter som förs och i vilka fall som det förs. Ombudet
har även till uppgift att hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla
lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda.
Ett personuppgiftsombud ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt
och lagligt sätt i kommunen.
Beslutet lämnas till

Maria Enarsson

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-03-20

Sbn § 384
Diarienr
2012/sbn081

Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning
2013
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Verksamhetsplan för Energi- och
klimatrådgivning 2013.
Ärendet

Energi- och klimatrådgivningen ska under 2013 fokusera framförallt på
kommunens företag och privatpersoner inom följande områden:
•
•
•

Energieffektivisering
Förnyelsebar energiproduktion
Klimatfrågan

De aktiviteter som är planerade är bl.a.
•
•
•
•

Seminarium om solenergi och småskalig vindkraft
Företagsbesök
Evenemang kring Världsnaturfondens klimatmanifestation ”Earth
Hour”
Utredning om Cykelplan

Beslutet lämnas till

Marie Hjort

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Dragmossen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
tilldela utökat anslag om 200 tkr för vidare utredning av Dragmossens
deponi.
Ärendet

Utredningen som gjorts gällande nuläget och vattenbalansen har bidragit till
ny fakta gällande tungmetaller som finns i ytor på området. Tekniska
avdelningen har ett föreläggande av bygg- och miljökontoret gällande
Dragmossen och det är nödvändigt med kompletterande
utredning/besiktningar av hela deponin. Ett kontrollprogram behövs för
anläggningen och åtgärdsförslag.
Ramböll, teknisk konsult, har i ett förslag beskrivit vad som behövs göras
för att nå fram till förslag på åtgärdslösning. En hel del provtagning,
kontrollprogram, förslag på åtgärder utifrån gällande förhållanden mm
behövs göras.
Tekniska avdelningen har i dagsläget 135 tkr för dessa arbeten men behöver
ca 200 tkr till för att kunna genomföra detta arbete.
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Tekniska avdelningen

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Idrottshallar i Älvkarleby kommun
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
alternativ 3 ska göras och alternativ 1 ska utredas när investeringsbudgeten
tillåter.
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Frågan om tillbyggnad av Rotskärs Idrottshall skall utredas vidare.
alt.
2. Frågan om nybyggnation av idrottshall i Skutskär skall utredas vidare.
alt.
3. Sörgärdets sporthall skall projekteras för ombyggnation.
Ärendet

Representanter för friskolan har i en skrivelse till kommunen uttryckt ett
behov av en ny idrottshall i Älvkarleby kommun för att lösa enligt Älvboda
Friskola, deras bristfälliga idrottslösning. De har presenterat ett förslag där
kommunen hyr idrottshallen och administreras av kommunen.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott gav tekniska avdelningen i
uppdrag att ta fram kostnadsförslag på att kommunen själv bygger en
idrottshall i egen regi.
Enligt ordförande och förvaltningschef för UTOM samt enligt vår skolchef
så finns det inget behov av en ny idrottshall för skolornas verksamheter. Det
finns utrymme och tider att nyttja i Rotskärsskolans idrottshall även för
friskolans elever.
Enligt vår kultur- och fritidschef finns det dock ett behov av en ny planyta
vilket kräver en ny eller utbyggd idrottshall. Detta skulle kunna möjliggöras
på Rotskär där det idag redan finns läktare och flera omklädningsrum
alternativt genom att bygga en ny fullstor idrottshall.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har även gett tekniska
avdelningen att ta fram uppgifter för en ombyggnation av Sörgärdets
sporthall med läktare och omklädningsrum.
Tillbyggnation av Rotskärs sporthall
+6 stycken omklädningsrum finns, endast två behöver byggas till
+Läktare finns
+Täcker föreningarnas och skolornas nuvarande och eventuella behov av
planyta.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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+Större evenemang kan arrangeras med två fullstora sporthallar intill
varandra
+Dubbla uppsättningar av redskap behövs ej.
-Resor till och från Älvkarleby.
-Samtliga innebandylag får rotera vid sina träningar, Rotskär och Sörgärdet.
Förråd och material behövs vid båda hallarna.
-Fritidsgårdens verksamhet påverkas då ”matchtiden” måste utökas till även
vardagskvällar. Cafeteria delas med sporthallsbesökare och fritidsgård.
-Föreningarnas chans till att få intäkter vid fikaförsäljning minskar då
cafeterian sköts av fritidsgården under vardagar.
-Ändring av detaljplanen krävs.
Tillbyggnation av Sörgärdets sporthall med läktare och omklädningsrum
+Närhet för föreningarna lokalt.
+Älvkarlebys ungdomar kan träna och spela sina matcher på hemmaplan
+Ökad säkerhet för spelar och publik mot rådande situation
-kostsam ombyggnation då det krävs läktare och fler omklädningsrum.
-Täcker ej behovet av ny planyta.
-Kommer få skolbarn till nytta.
Tillbyggnation av Sörgärdets sporthall med planyta, läktare och
omklädningsrum
+Närhet för föreningarna lokalt.
+Älvkarlebys ungdomar kan träna och spela sina matcher på hemmaplan
+Matchtid kan fortfarande begränsas till helger
+Förenigar får intäkter vid fikaförsäljning
+Ingen annan verksamhet påverkas
-kostsamt i förhållande till att bygga till Rotskär.
-kommer få skolbarn till nytta.
-Kräver ändring av detaljplan
Friskolans förslag om ny idrottshall
+Täcker föreningarnas och skolornas framtida behov av planyta
+Fyller alla krav som ställs på idrottshall
-Ny detaljplan krävs
-kostsamt
-föreningarna behöver material på flera ställen
Ny idrottshall i kommunens regi
+Täcker föreningarnas och skolornas framtida behov av planyta
+Fyller alla krav som ställs på idrottshall
-Ny detaljplan krävs
-Kostsamt i förhållande till att bygga till Rotskär.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Beslutsunderlag (senaste sist)

•
•
•

Redovisning av kostnader för ny idrottshall i egen regi/ Patrik
Österbring, 2012-10-03
Kostnadsförslag idrottshall i Skutskär/Jonas Nordström, 2012-08-06
Tillbyggnad av sporthall vid Sörgärdets skola/Andreas Östblom,
2012-04-25

Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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PRO-lokalen i Älvkarleby
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det fortsätter som det är idag.
Reservationer

Bo Janzon (M) och Clarrie Leim (C) reserverar sig mot beslutet.

Utdrag ur protokoll sbn au § 132 121129
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet återremiteras
till förvaltningen som får i uppdrag att träffa föreningen PRO ÄlvkarlebyMarma för att presentera de tre olika alternativen.
Förslag till beslut

Tekniska avdelningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta
1. för en symbolisk ersättning avyttra PRO-lokalen till föreningen
PRO Älvkarleby-Marma.
alt.
2. avyttra fastigheten enligt anbudsförfarande.
alt.
3. fortsätta hyra ut lokalen till föreningen PRO Älvkarleby-Marma
med kommunen som ägare med beaktan av att hyran kommer att
öka.
Sammanfattning av ärendet

2011-11-17 drogs beslutet om avyttring av PRO-lokalen tillbaka och ett nytt
uppdrag gavs i form av att göra en konsekvensanalys för verksamheten.
PRO Älvkarleby-Marma har nu gjort en konsekvensanalys där man i korthet
beskriver att den enda möjligheten att bedriva fortsatt verksamhet är att man
får fortsätta att hyra lokalerna på det sätt man gör idag.
Tekniska avdelningen har gjort en statusbesiktning av fastigheten som visar
ett stort behov av åtgärder för att hålla lokalen i skick. Detta innebär, då vi
hyr ut med självkostnadsprincip, att hyran för lokalen kommer att öka.
Inom 3 år behövs följande åtgärder: Byte skärmtak, nya golv, nytt kök samt
nytt uppvärmningssystem. Kostnaderna för detta uppgår till ca 350 tkr.
Inom 5-10 år behövs följande åtgärder: Ny takavvattning, nya fasader, nya
fönster, nytt tak samt renovering av WC och våtutrymme. Kostnaderna för
detta uppgår till ca 850 tkr. I övrigt kommer det att vara behov av målning
invändigt. En gissning i dagsläget innebär att årshyran kommer att bli ca
140-170 tkr/år.
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Kostnaderna för lokalen har under de senaste åren varit ca 45-85 tkr/år.
PRO Älvkarleby-Marma hyr lokalerna av kultur och fritid, för 39 900 kr/år,
som i sin tur hyr av tekniska avdelningen enligt självkostnadsprincip. 2010
och 2011 subventionerade kof hyran med ca 40 000 kr och 2012 med ca
7 000 kr. PRO´s hyra räknas upp med ca 3 % årligen.
Då vi nu står inför ökande hyreskostnader så kan det bli så att kof måste
subventioner kostnaden med upp emot 130 000 kr/år. Alternativet är att
kraftigt höja hyran gentemot PRO föreningen.
Beslutsunderlag (senaste sist)

•
•

Konsekvensanalys om PRO Älvkaleby-Marma inte får fortsätta sin
verksamhet i vävstugan, Älvkarleby / PRO Älvkarleby-Marma
2012-10-17 (Dnr. 2011/sbn043)
Besiktning – Statskontroll UH / Stig Nyström – Economizer AB,
2012-08-27

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att det fortsätter som det är idag.
Förslag till beslut på sammanträdet

Bo Janzon och Clarrie Leim (C) yrkar på att vi fullföljer tekniska
avdelningen förslag på att vi säljer fastigheten.
Beslutsgång

Ordförande Tommy Jakobsson (S) ställer frågan om samhällbyggnadsnämnden avser att besluta enligt au:s förslag till beslut eller enligt Bo
Janzon och Clarrie Leim (C) förslag till beslut och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt au:s förslag till beslut.
Beslutet lämnas till

PRO Älvkarleby
Patrik Österbring
Jessica Lindegren

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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NBV Uppsala län Gotland
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla ansökan med 6 000 kr.
Sammanfattning av ärendet

NBV ansöker om bidrag till kulturprogram inom äldreomsorgen i
Älvkarleby kommun.
Beslutsunderlag

•

Bidragsansökan – Kultur i vården/ Birgitta Nordqvist NBV

Ärendet

NBV Uppsala län Gotland ansöker om 6 000 kr i bidrag för två kulturevenemang under våren. Dessa sker på Fyrklövern, Tallmon och Östangård.
Planering av evenemangen sker i samarbete med boendena.
•

Ove Ros´en, Resa i fjärran östern Sydamerika och Mexico i ord, ton
och bild.
Ett program med bildvisning och berättande samt musik som
anknyter till bilderna.
NBV ansöker om 3 600kr för två visningar, en på Fyrklövern och en
på Tallmon.
NBV bekostar visningarna med 400 kr.

•

Dragspelsunderhållning med Anders Andersson.
Anders Andersson spelar välkända melodier och berättar muntra
historier.
NBV ansöker om 2 400kr för tre spelningar. Spelningar sker på
Fyrklövern, Tallmon och Östangård.

Älvkarleby kommun ger inte studieförbunden generella bidrag. De
uppmanas söka bidrag för specifik riktad verksamhet i kommunen.
Beslutet lämnas till

NBV Uppsala län Gotland
Jessica Lindegren, Kultur och fritidschef
Urban Forsgren, kultursekreterare
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Skutskärs bandyklubb
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. Bevilja Skutskärs IF bandy 250 000 kronor i driftbidrag enligt
avsiktsförklaringen.
2. Bevilja utbetalning vid ett tillfälle under 2013 istället för två som
inskrivit i avsiktsförklaringen, förslagsvis under mars månad.
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
tilldela utökat anslag om 250 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

2011-11-25 tecknades en avsiktförklaring mellan kommunen och Skutskärs
IF bandy. Kommunen avsikt var att ge ett driftbidrag på 250 000 kr per år
under åren 2013 och 2014 om föreningen investerade i ny bandypist med
tillhörande kylanläggning. För att förvaltningen ska kunna betala ut
driftbidragsstödet krävs ett politiskt beslut om beviljande av bidraget.
Beslutsunderlag

•

Avsiktsförklaring avseende Skutskärs IF bandy – diarienr
2011/Sbn056

Ärendet

Skutskärs IF bandy har anlagt en bandypist med tillhörande kylaggregat vid
Skutskärs IP. I avsiktförklaring ges löfte om ett driftbidrag på 250 000 kr
per år under åren 2013 och 2014 om föreningen anlägger en ny bandypist
med tillhörande kylanläggning under 2012. Vissa omständigheter gjorde att
investeringen försenades något, men i början på 2013 var allt på plats.
Föreningen har fortlöpande informerat kommunen och närliggande
verksamheter under byggnationen. Anläggningen är godkänd av
kommunens tjänstemän (teknisk chef och kultur och fritidschef). Permanent
inkoppling av elmatning till kylanläggning kommer att ske i slutet på mars.
Föreningen åtar sig
• Hålla anläggningen i drift samt bedriva barn- och
ungdomsverksamet.
• Bandybanan ska vara öppen för allmänhetens åkning minst 3 timmar
per vecka, varav ett tillfälle på en vardagkväll och ett under helgen.
• Kommunens regler om prioritering vid fördelning av tider ska
tillämpas. Det finns i dokumentet ”Reglemente för lokalbokning”.
• Föreningen ska synliggöra kommunens namn bl.a. t.ex. genom att ha
det på sina matchtröjor.
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Skutskärs IF bandy har tecknat två avtal med kommunen (arrendeavtal och
hyresavtal) som löper till 2030-03-31, där man hyr byggnader och
arrenderar mark för sin anläggning.
Förslag till beslut på sammanträdet

Tommy Jakobsson (S) yrkar på att lägga till en punkt i beslutet om att
föreslå kommunfullmäktige att tilldela utökat anslag om 250 000 kronor.
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Sören Sandström, Skutskärs IF bandy
Jessica Lindegren, Kultur och fritidschef
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Medborgarförslag om Centralgatan i Skutskär
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden svarar på medborgarförslaget enligt kontorets
förslag.
Medborgarförslaget och samhällsbyggnadsnämndens svar på detta

Ett medborgarförslag är inlämnat som syftar till att föra fram till Älvkarleby
kommun att det är av stor vikt att centrummiljön i Skutskär bör förändras
mot en behagligare och bekvämare miljö. Det ges förslag på fler
uteserveringar, trevliga parkbänkar och mer grönska. Biltrafiken upplevs
som riskfylld och förslaget uppmanar till en säkrare trafikmiljö längs
Centralgatan.
Älvkarleby kommun har sedan en tid tillbaka arbetat aktivt med
centrumfrågan, på olika nivåer. Arbetet har också bedrivits utåtriktat och
undersökningar om olika gruppers intressen och behov i centrum (även ur
barnens synvinkel) har varit föremål för undersökningar och utredningar, i
bygg- och miljökontorets regi.
Inga kommunala beslut om centrum har tagits ännu men kommunen arbetar
aktivt vidare med frågan om möjliga förbättringar i centrum tillika
förbättringar som kan leda till en bättre. trafikmiljö.
Beslutsunderlag

•

Medborgarförslaget

Beslutet lämnas till

Jill Borg
Kommunstyrelsen (För kännedom)
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Övriga frågor
Ärendet

Magnus Grönberg (S) undrar över den bristfälliga trafiksäkerheten kring
g/c-vägen och tillfartvägen till det nya bussgaraget vid Industrivägen.
Nobina hyr lokal vid f.d. Skutskärs svets & mek och bussarna korsar bl. a.
en g/c-väg som många skolbarn passerar vid infarten till fastigheten samt att
en annan g/c-väg ansluter vid fastighetens norra gräns. Frågan om det
behövs bygglov för ändrad användning kom också upp. Mikael Elmersjö,
bygg- och miljöchef svarade att han tar med sig frågorna till
planeringsgruppen och lämnar ett svar på samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde 2013-05-13.
Roger Petrini (M) undrar om fått in något förslag på lösning kring trafiksituationen från föräldrar med ridande barn på g/c-vägen mellan
Prästgårdsvägen och ridskolan i Ytterboda? Kommunen har inte fått in
något förslag på lösning men de ridande har tid på sig till sista maj 2013 på
att finna en alternativ lösning.
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