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Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden
Kommunhuset, Sessionssalen

Plats:

Datum och tid: 2013-11-13 kl 09.00 – 10.40
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2013-11-18 kl 10.00
466 - 477

Paragrafer:

Sekreterare:
Christina Bejerfjord
Ordförande:
Tommy Jakobsson
Justerare:
Jan-Erik Molander

Clarrie Leim

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

2013-11-13
2013-11-20
2013-12-12

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-11-13

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

Jan-Erik Molander (S)
Kalle Forsberg (S)
Birgitta Thunholm (C)

Övriga närvarande
Ersättare
Torbjörn Löfgren (KV)
Roger Petrini (M)
Kristina Freerks (C)
Övriga deltagare
Bert-Ola Dahlgren
Christina Bejerfjord
Monica Frisk
Pirjo Isaksson

Ordförandens
signatur

§ 466 - 474
§ 466 - 468

Justerarens
signatur

Förvaltningschef
Utredningssekreterare
Ekonom
Chef för Arbetsmarknad och Integration

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-11-13

Sbn § 466

Sida
3

Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen med ett extra ärende
angående programsamråd för Tegelbruket.
Ärende

1. Närvaro och val av justerare
2. Godkännande av dagordning
3. Besluta om övriga närvarande på sammanträdet
4. Information från verksamheten kl 09.00 – 09.30
5. Delgivning av föreningsutskottets protokoll 2013-10-09 och
arbetsutskottets protokoll 2013-10-23
6. Redovisning av delegationsbeslut
7. Redovisning av inkomna och utgående meddelanden
8. Uppföljningslistan
9. Rapporter/information från verksamheten
10. Ekonomisk uppföljning t.o.m. september
11. Ansökan från ABF i Uppsala län
12. Svar på motion angående fristad för författare
Övriga frågor

Sbn § 467

Övriga närvarande på sammanträdet
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att personalen från Arbetsmarkan och
Integration får närvara under sammanträdet vid punkt 4.

Sbn § 468

Information från verksamheten
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Ärendet

Pirjo Isaksson, chef för Arbetsmarknad och Integration presenterade sin
verksamhet och gick igenom avdelningens uppdrag och målsättning.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-11-13

Sbn § 469

Sida
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Delgivning av protokoll
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag

•
•

Sbn § 470

Föreningsutskottets protokoll 2013-10-09
Arbetsutskottets protokoll 2013-10-23

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut
enligt redovisningen daterad från 1 till 31 oktober.
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 § 471

Redovisning av inkomna och utgående meddelanden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna och
utgående meddelanden enligt redovisningen daterad från 1 till 31 oktober.
Ärendet

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

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Sbn § 472
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Uppföljningslistan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Ärendet

Tommy Jakobsson, ordförande gjorde en genomgång av förändringarna på
listan från förra sammanträdet.
Beslutsunderlag

•

Sbn § 473

Uppföljningslistan

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

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om
• Tekniska avdelningen har gjort ett utkast till förteckning över
kommunens fastigheter.
• Gällande Älvkarleby camping så finns det två seriösa intressenter
och en tredje som är på väg in.
• Hyttö skola ligger ute för försäljning.
• Gällande tomterna på Sandområdet så är lantmäteriförrättningen på
gång. VA-ledningarna är flyttade och kostnaden fördelas mellan
kommunen och Gästrike vatten, men oklart hur stor fördelningen är.
Bert-Ola återkommer med den uppgiften. Försäljning planeras till
våren 2014.
• Utredningen för Dragmossen är klar och en rapport är på gång. Det
kommer upp som ett ärende i december.
• Marma sportklubb vill inte köpa slöjdlokalen utan fortsätta hyra den.
Camilla Forslund, mark- och exploateringsingenjör håller på att ta
fram ett förslag på marknadsmässig hyra för lokalen.
• Älvkarleö förskolas lokaler kommer att sägas upp av utbildningsoch omsorgsnämnden och då med 6 månaders uppsägningstid. Då
ska det även finnas ett beslut på vad som ska ske med den lokalen.
• Det finns ett förbud mot nyttjande av Holmarnas dansbana på grund
av att takstolarna är i dåligt skick. Utredning pågår om vems ansvar
det är, arrendatorn eller kommunen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden
2013-11-13

Sbn § 474
Diarienr
2013/sbn001

Ekonomisk uppföljning t.o.m. september
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Ärendet

Monica Frisk, ekonom informerade om det ekonomiska läget t.o.m.
september månad.
Beslutsunderlag

•

Ordförandens
signatur

Budgetuppföljning

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
2013-11-13

Sbn § 475
Diarienr
2013/sbn057

Sida
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Ansökan från ABF i Uppsala län
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå ansökan på grund av att mycket
av ansökans innehåll görs av AMI (kommunens Arbetsmarknad och
Integrationsavdelning). ABF uppmanas kontakta AMI för att diskutera
samverkan och behovet av studieförbundsverksamhet i integrationsfrågor.
Ärendet

ABF i Uppsala län ansöker om 54 000 kr i studieförbundsbidrag för
integrationsverksamhet under 2014. Integrationsverksamhet riktas till
målgruppen nya invandrare i Sverige och sker i samverkan mellan
studieförbundet ABF i Uppsala län och föreningen Afarvänner i Sverige.
Cirka 200 personer beräknas vara delaktiga i projektet.
Målet är att stimulera till ökad delaktighet i det svenska samhället. För att
nå målet planeras folkbildningsinsatser såsom olika studiecirklar,
studiebesök samt föreläsningar.
ABF i Uppsala län kommer att arbeta mot målgruppen genom att:
• Arbeta utifrån ABF:s värdegrund och människosyn.
• Anordna föreläsningar/studiebesök i ämnena svenska, demokrati,
historia, religion, folkhälsa och data.
• Arbeta med att skaffa fram värdfamiljer till nyanlända.
• Utökad satsning på svenska som andra språk. För att förbättra
möjligheterna för deltagarna att komma ut på arbetsmarknaden.
Budget för 2014
Verksamhetslokal Tebogatan 6, Skutskär
Verksamhetskostnader
Statsbidrag folkbildning
Totalt:

54 000 kr
50 000 kr
-50 000 kr
54 000 kr

Älvkarleby kommuns Arbetsmarknads- och integrationsavdelning arbetar
4 personer heltid samt chef med integration. Enligt etableringsreformen är
kommunen skyldig att erbjuda samhällsorientering omfattande minst 60
timmar. Särskilda introduktionsinsatser ges också.
Kartläggning av nyanländas och etablerades fritidsintressen är gjord och
matchning mot föreningar pågår. En central plats för träffar mellan
nyanlända, Älvkarleby kommun, näringsliv och arbetsförmedling är
mötesplatsen Centralen som nyligen öppnats.
Samhällsbyggnadsförvaltningens budget för studieförbundsverksamhet
2014 är 50 000 kr.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden
2013-11-13

Beslutsunderlag

•

Ansökan Dnr 2013/Sbn057, ABF i Uppsala län Agneta Monie,
2013-09-25

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

ABF i Uppsala län
Jessica Lindegren

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
2013-11-13

Sbn § 476
Diarienr
2013/sbn059
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Motion angående fristad för författare
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen att Älvkarleby kommuns ska gå med i International
Cities of Refuge Network (ICORN).
2. avslå förslaget om att Älvkarleby kommun ska erbjuda sig som
värdkommun för kulturarbetare som ICORN anser vara i behov av
fristad eftersom ekonomiska och personella resurser till detta saknas.
Sammanfattning av ärendet

Folkpartiet Liberalerna har i en motion föreslagit att Älvkarleby kommun
ska gå med i nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN)
samt att bli värdkommun för fristadsförfattare.
Ärendet

ICORN samarbetar med internationella Pen och hjälper författare och
journalister som de anser är i behov av en fristad. Som värdkommun står
man för bostad och uppehälle under två år samt bistår även med hjälp att
komma in i kulturella nätverk i kommunen.
Uppsala kommun är sedan 2008 fristad för förföljda författare och sedan
2010 medlem i ICORN. I länet verkar också flera andra exilförfattare,
okända i Sverige men erkända i andra delar av världen.
Älvkarleby kommun har betydligt mindre resurser till att vara en fristad i
jämförelse med Uppsala kommun. Sedan 1996 delar Stig
Dagermansällskapet och Älvkarleby kommun ut ett litterärt pris till den som
i Stig Dagermans anda ha verkat för att värna om det fria ordets betydelse
och tillgänglighet.
I den regionala kulturplanen är en av satsningarna för 2013-2014: ”att stödja
det litterära arvet i länet och erbjuda en plats där författare och litterära
förmågor kan utvecklas och mötas. Detta genom att tillsammans med bland
annat länets kommuner, bibliotek och aktörer inom folkbildningsområdet
verka för en samordnad litteratursatsning, med ett litteraturcentrum som
långsiktigt mål.”
Litteraturcentrum är ett samarbete mellan Kultur i länet, Studiefrämjandet,
Uppsala kommun, Länsbibliotek Uppsala och The Pen med stöd från
Kulturrådet och Svenska Akademien. Litterturcentrum är en part som håller
ihop de litterära satsningar som görs och skapar arenor för författare och
allmänhet.
Den 16 oktober hade Litteraturcentrum tillsammans med Älvkarleby
folkbibliotek och Stig Dagermansällskapet en lyckad samtalkväll kring det
fria ordet.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden
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Beslutsunderlag

•

Motion angående ”Fristad för författare” / Anders Edin Folkpariet
Liberalerna, 2013-07-22.

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Kommunstyrelsens kansli
Jessica Lindegren

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2013-11-13

Sbn § 477
Diarienr
2012/555
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Planprogram Tegelbruket
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tidigare beslutat (Sbn § 450
130911) planprogram får kompletteras med ytterligare ett mindre område
för möjlig exploatering samt att en konsultrapport (Temagruppen) får
bifogas samrådshandlingarna.
Ärendet

Kommunens planenhet har inte kunnat samråda om planprogrammet för
Tegelbruket, trots tidigare beslut i SBN om detta. Anledningen är att
kommunen har bytt lantmäterienhet från Uppsala lantmäteri till det statliga
lantmäteriet i Gävle, och det har inte gått att få fram en sakägarförteckning.
Kommunen har nu i dagarna fått en sakägarförteckning men under tiden
som man väntat på denna har planenheten låtit en konsult utreda
Tegelbrukets biologiska samt kulturella värden ytterligare.
Konsultrapporten har resulterat i att det ena utsedda, tänkt möjliga,
exploateringsområdet i norr, inte kan exploateras så mycket som man
tidigare trott. Därför bör ett nytt område läggas till planprogrammet.
På grund av detta vill planenheten gå ut på samråd av planprogrammet (när
det nya området är tillagt handlingarna) med den ändringen av tidigare
beslutat program, att några tomter läggs till på en plats som tidigare inte
varit med i programmet. Till planhandlingarna ska också konsultrapporten,
från Temagruppen bifogas.
Beslutsunderlag

•

Ordförandens
signatur

Konsultrapport ”Lokalisering av bebyggelse inom strandskydd”

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

