1(11)

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden
Kommunhuset Sessionssalen

Plats:

Datum och tid: 2013-06-12 kl 09.00 – 11.30
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-06-17 kl 11.00
422 - 434

Paragrafer:

Sekreterare:
Christina Bejerfjord
Ordförande:
Tommy Jakobsson
Justerare:
Kurt L Andersson

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

2013-06-12
2013-06-17
2013-07-09

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-06-12

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)
Clarrie Leim (C)
Kenneth Holmgren (M)
Tjänstgörande ersättare
Ordinarie ledamot
Bo Janzon (M)

Roger Petrini (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Björn Karlsson (S)
Annika Forsberg (S)
Anita Selander-Knapp (V)
Torbjörn Löfgren (KV)
Kristina Freerks (C)
Övriga deltagare
Mikael Elmersjö
Christina Bejerfjord
Jessica Lindegren
Patrik Österbring
Monica Frisk
Sofie Åberg

Ordförandens
signatur

§ 422 - 426
§ 422 - 428
§ 433

Justerarens
signatur

Bygg- och miljöchef
Utredningssekreterare
Kultur- och fritidschef
Teknisk chef
Ekonom
Kommunarkitekt

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-06-12

Sbn § 422

Sida
3

Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen.
Ärende

Dagordning
1. Närvaro och val av justerare
2. Godkännande av dagordning
3. Delgivning av arbetsutskottets protokoll 2013-05-29
4. Redovisning av delegationsbeslut
5. Redovisning av inkomna meddelanden
6. Uppföljningslistan
7. Svar på revisionsrapport från revisorerna (PWC)
8. Ekonomisk rapport
9. Rapporter/information från verksamheten
10. Ansökan från SISU Idrottsutbildarna
11. Öppettider på Träffen
12. Revidering av delegationsordningen
13. Information om hur planerna ligger till
Övriga frågor

Sbn § 423

Delgivning av protokoll
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Ärendegång under sammanträdet

I samband med genomgången av arbetsutskottets protokoll kom frågan upp
om vem som står för kostnaden för flytt av ledningarna på de nya tomterna
inom sandområdet. Patrik Österbring får i uppdrag att ta fram kostnaderna
till nästa nämnd och svara på det under övriga frågor.
Beslutsunderlag

•

Ordförandens
signatur

Arbetsutskottets protokoll 2013-05-29

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-06-12

Sbn § 424

Sida
4

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut
enligt redovisningen daterad från 1 maj till 31 maj 2013.
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 § 425

Redovisning av inkomna meddelanden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna
meddelanden enligt redovisningen daterad från 1 maj till 31 maj 2013.
Ärendet

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

Sbn § 426

Uppföljningslistan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Ärendet

Patrik Österbring, teknisk chef förklarade att vem som är huvudman för
vägar styrs av stads-, bygg- eller detaljplaner.
Beslutsunderlag

•

Ordförandens
signatur

Uppföljningslistan

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-06-12

Sbn § 427

Diarienr
2013/sbn017

Sida
5

Svar på revisionsrapport ”Styrning, uppföljning och
kontroll av verksamheten samt ny politisk
organisation”
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar yttrandet som sitt eget.
Ärendet

Revisorerna har valt att granska nämndernas och kommunstyrelsens
styrning och uppföljning och kontroll av verksamheten samt om den nya
politiska organisationen inneburit de effekter som önskats.
Revisorerna har önskat få svar på hur Samhällsbyggnadsnämnden avser att
åtgärda de brister och förbättringsområden som rapporten påvisar.
Beslutsunderlag

•
•

Samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapport /Anna-Karin
Jakobsson, 2013-05-07
Styrning, uppföljning och kontroll / Louise Cedermar, 2013-03-28

Beslutet lämnas till

•
•

Revisorerna
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-06-12

Sbn § 428
Diarienr
2013/001

Sida
6

Ekonomisk rapport
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Ärendet

Monica Frisk, ekonom redovisade en enkel uppföljning t.o.m. maj månad
som inte innehåll några större avvikelser mot tidigare uppföljningar.

Sbn § 429

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

Jessica Lindegren, kultur- och fritidschef informerade om sin verksamhet
med inriktning mot bibliotekets verksamheter och ungdomsgårdarna Oasen
och Träffen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-06-12

Sbn § 430
Diarienr
2013/sbn025

Sida
7

Ansökan från SISU Idrottsutbildarna
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ansökan med 11 000 kr som avser lokal
variant på Olympic day och två föreläsningskvällar. Övriga planerade
insatser bekostas med föreningsstödsmedel.
Ärendet

SISU Idrottsutbildarna ansöker om 29 500 kr i ekonomiskt bidrag för att
bedriva verksamhet i Älvkarleby kommun under hösten 2013. Planering av
dessa aktiviteter är framtagen av kommunen och SISU Idrottsutbildarna
gemensamt.
Beslutsunderlag

•

Ansökan om ekonomiskt bidrag / Jörgen Pettersson, SISU
Idrottsutbildarna 20130513

Ärendet

SISU Idrottsutbildarna Uppland ansöker om 29 500 kr för att anordna 5
föreningskvällar, 2 temakvällar med föreläsare, utbildning och support till
enskilda föreningar, 2 frukostträffar med föreningar, ordförande/kassör träff,
projektet ”unga nya organisationsledare” och lokal variant på Olympic day.
Allt detta kommer att äga rum i kommunen. Dessa aktiviter är framtagna
och planerade tillsammans med kultur och fritid.
Under 2012 och våren 2013 har temakvällar anordnats. Konsulent från SISU
Idrottsutbildarna och kommunens fritidskonsulent har funnits tillgängliga
varannan onsdagkväll kl.16.00 -19.00. Det har varit mycket uppskattat av
föreningarna som kommit och fått hjälp med diverse frågor. Vid dessa
träffar har ledare efterfrågat föreläsningar i varierande teman. Under hösten
planerar vi för två föreläsningstillfällen. Under våren hölls en frukostträff
som blev mycket uppskattad. Så till hösten planeraras för två frukostträffar.
En gemensam träff med ordföranden och kassörer är planerad där rollerna
tydliggörs och de blir stärka i sina roller.
Arrangemanget ”Olympic day” där barn fick prova på olika
idrottsaktiviteter under en dag var mycket uppskattat bland barnen, föräldrar
och deltagande föreningar. Föreningarna önskar göra ett liknande
arrangemang fast i mindre skala. Detta planeras ske under höstlovet.
Många föreningar har svårt att rekrytera nya ledare. SISUs utbildning UNO
(unga nya organisationsledare) som riktar sig till unga organisationsledare
planerar vi genomföra i höst.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-06-12

Sida
8

SISU Idrottsutbildarna Uppland får inte föreningsbidrag eller andra bidrag
från Älvkarleby kommun.
Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

SISU Idrottsutbildarna, Jörgen Pettersson
Jessica Lindegren
Maria Hedberg

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-06-12

Sbn § 431
Diarienr
2013/sbn032

Sida
9

Öppettider på Träffen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ändra öppettiderna på Träffen så att
fritidsgården öppnar kl. 15.00 och stänger kl. 21.00 tisdag -torsdag.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen önskar justera fritidsgården Träffens öppettider till att bättre
passa fritidsgårdens besökare.
Ärendet

Under hösten och vintern har ungdomarna på Träffen önskat att
ungdomsgården skulle öppna tidigare. Vilket skulle göra det möjligt för
elever som bor i Älvkarleby eller andra kommundelar kan besöka
fritidsgården i direkt anslutning till att de slutar skoldagen. Under
vårterminen gjordes ett test och fritidsgården öppnade kl. 15.00 på
torsdagar. Besöksantalet har varit lågt men ungdomarna har sagt att det var
”fel” dag samt att det är svårt att komma ihåg vilken dag som man öppnar
tidigare.
Stängningstiden bör också justeras till att Fritidsgården stänger kl. 21.00
istället för som idag kl. 21.30. Under läsåret har det varit väldigt få besökare
som är kvar till stängning. De flesta går hem någon gång kl. 20.00 - 21.00.
Fritidsgårdens besökare är främst i de lägre åldrarna, årskurs 6 och 7.
Behovet av att öppna tidigare på eftermiddagen upplevs större än att ha
öppet till kl. 21.30. Öppettiderna på fredagar bör vara oförändrade, kl. 17.00
- 23.00.
Att öppna kl. 15.00 tis -tor innebär endast 30 minuter i veckan i ökad
personalkostnad om fritidsgårdens stängningstid justeras till kl. 21.00.
Personaltimmar flyttas samt att 4,5 timmar administrativ tid flyttas till
öppen verksamhet. Kostnaden kan finansieras inom befintlig budget.
Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Jessica Lindegren

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-06-12

Sbn § 432
Diarienr
2013/sbn001

Sida
10

Revidering av delegationsordningen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna ändringen och tillägget i
delegationsordningen.
Ärendet

Tekniska avdelningen föreslår ändring av delegationsordning gällande punkt
25.9 att det delegeras till Mark- och exploateringsingenjör med ersättare
Teknisk chef.
Tillägg till delegationsordningen med punkt 25.11 där frågan har legat under
kommunstyrelsen men flyttas till tekniska avdelningen som handlägger
ärenden gällande kommunens mark- och fastighetsfrågor.
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår tillägg till delegationsordningen med
punkt 29.1.
Beslutsunderlag

•

Förslag till revidering och tillägg av delegationsordning, 2013-05-29

Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

Patrik Österbring, tekniska avdelningen
Camilla Forslund, tekniska avdelningen
Jessica Lindegren, kultur- och fritidsavdelningen

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-06-12

Sbn § 433

Sida
11

Information om hur planerna ligger till
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Ärendet

Sofie Åberg, kommunarkitekt gjorde en lägesrapport för tillägget till
översiktsplanen, ”LIS-område i strandnära lägen” där hjälp kommer att
behövas för att göra en fältinventering. Processen för att utse
landsbygdsutvecklingsområden har kommit så långt att det går att påbörja
detaljplaneprocesserna för områdena Tegelbruket och Fråganbo. I
detaljplanearbetet går man mer på djupet med naturvärdesinventering och
skyddsvärda områden.
Utredningen för Skutskärs centrum är nu ute på remiss till polismyndigheten
för att sedan kunna fatta beslut om lokala trafikföreskrifter.

Sbn § 434

Övriga frågor
Annemon Piper (KV) undrade över personalläget på bygg- och
miljökontoret?
Mikael Elmersjö, bygg- och miljöchef svarade på frågan att nya
byggnadsinspektören börjar 24 juni. Livsmedelsinspektören som varit
tjänstledig har nu sagt upp sig och man ska rekrytera en ny. Bygg- och
miljöchefen har också sagt upp sig och slutar sin tjänst i slutet på augusti.
Informerade även om att bygg- och miljökontoret kommer att flytta under
hösten till polisens gamla lokaler vid kommunhuset.
Nya samhällsbyggnadsförvaltningschefen Bert-Ola Dahlgren kommer att
börja sin tjänst 24 juni.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

