
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 
Datum och tid: 2021-05-10 13.00 – 15.10 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum: 2021-05-12  
  
Paragrafer: 58-77 
  

Sekreterare:   

 Christina Bejerfjord  

Ordförande:   

 Magnus Grönberg  

Justerare:   

 Paul Wisén Kenneth Lundström 

 

 
 

ANSLAG / BEVIS 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 
 
Sammanträdesdatum 2021-05-10  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-05-10 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Magnus Grönberg (S)  
Mats Tegelberg (S) 71-77 
Gunvor Lugnfors (S)  
Paul Wisén (C)  
Ulf Öman (V)  
Ola Lindberg (MP)  
Mats Skoglund (M)  
Kenneth Lundström (M)  
Hans Henriksson (KV)  
Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Walter Löfman (SD) 58-74, 76-77 Sandra Andersson (SD) 
Jan-Erik Molander (S) 58-70 Mats Tegelberg (S) 
Börje Matsson (KV) 75 Sandra Andersson (SD) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jan-Erik Molander (S) 71-77 
Klas-Göran Johansson (S)  
Birgitta Thunholm (C)  
Börje Matsson (KV) 58-74, 76-77 
Georges Alsawiri (KD)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Bert-Ola Dahlgren  Förvaltningschef 
Christina Bejerfjord  Utredningssekreterare 
Raul Johnson  Bygg- och miljöchef 
Jessica Lindegren 64-70 Kultur- och fritidschef 
Per Lidvall 64-70 Kultursekreterare 
Linn Dahlvik 71 Fysisk planerare 
Sofie Åberg 72-73 Kommunarkitekt 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 58 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen efter att punkt 8 utgår. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 59 Delgivning av protokoll 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Föreningsutskottet 210412 
 Arbetsutskottet 210426 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 60 Uppföljningslistan 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Uppföljningslistan 210503 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 61 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut 210401-210430 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 62 Meddelanden - enbart som information till nämnden 
Diarienr 
SBN2021/6 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Beslutsunderlag 
 Meddelanden 210404-210430 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 63 Slutredovisning av investeringsprojekt 
Diarienr 
SBN2021/1 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisningen av 
investeringsprojekt. 

 
Beslutsunderlag 
 Slutredovisning för toalett o handikappramp Skutskärsbadet 
 Slutredovisning för asfaltering gator och vägar 
 Slutredovisning för renovering fasad och byte fönster Bodaskolan 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 64  Regler och riktlinjer för föreningsstöd och 
föreningsregister 

Diarienr 
SBN2021/24 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringen av Regler och riktlinjer 
för föreningsstöd och föreningsregister. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Dokumentet regler och riktlinjer för föreningsstöd har reviderats och även 
kompletteras med regler kring föreningsregistret som inte finns reglerat i 
något styrande dokument. 
All text med rubriken ”kommunalt registrerad förening” är nytt. Här 
beskrivs vad det innebär att vara en kommunalt registrerad förening. Vilket 
krävs för att kunna ansöka om föreningsstöd.  
All text med rubriken ”Föreningsregister” är nytt och tillagt. Här finns 
beskrivet vad som krävs för att få finnas med i föreningsregistret. 
Övriga revideringar som gjorts i dokumentet: 
Reglerna för föreningsstöd har kompletterats med: ”Föreningens verksamhet 
ska ha bedrivits under minst 9 månader”.  
Ansökan om föreningsstöd har kompletterats med: ”För att ansökan ska 
behandlas måste föreningen vara kommunalt registrerad”. 
Överenskommelse om föreningsstöd har kompletterats med texten om 
utbetalningstillfällena. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Regler och riktlinjer för föreningsstöd och föreningsregister 

 
Beslutet lämnas till 
 Kultur- och fritidschef 
 Fritidskonsulent 
 Kultur- och fritidsadministratör 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 65 Revidering av stadgar för Träffen 
Diarienr 
SBN2021/39 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringen av stadgar för Träffen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Trots flertalet genomgångar och revideringar av stadgarna de senaste åren 
saknas en åldersgräns kring datorspel och media för fritidsledarna att 
hänvisa till vid ifrågasättande.  
Stadgarna har reviderats och följande text har lagts till under rubriken regler i 
verksamheten, fjärde punkten: ”Åldersgränsen för spel och media ska möta 
lägsta ålder för deltagare i verksamheten.” Det innebär att spel som spelas på 
datorerna samt det som visas på skärmarna ska vara tillåtet för 13-åringar. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 210415 
 Stadgar för Träffen 

 
Beslutet lämnas till 
 Kultur- och fritidschef 
 Fritidsgårdsföreståndare 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 66  Reglemente för Stig Dagermanpriset 
Diarienr 
SBN2021/29 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna 
reglemente för Stig Dagermanpriset. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stig Dagermansällskapet har sedan 1996 delat ut Dagermanpriset i 
samarbete med bland annat Älvkarleby kommun. Sedan 2020, då sällskapet 
lades ned, är kommunen ensam ägare av priset.  
Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra tillgängligheten av 
det fria ordets betydelse. Att medvetandegöra vikten av demokrati och fri 
åsiktsbildning. Stig Dagerman är en mycket känd författare av sin tid som 
satt och sätter kommunen på kartan i kulturella och litterära sammanhang. 
För att tydliggöra arbetet och organisationen kring priset samt syftet med 
priset behövs ett styrande reglemente. Reglementet styr även 
ansvarsförhållandet mellan kommunen och den fristående juryn. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 210318 
 Reglemente Stig Dagermanpriset 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

SBN § 67   Jury för Stig Dagermanpriset 
Diarienr 
SBN2021/29  Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner och beslutar juryns sammansättning 
av medlemmar under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
reglementet för Stig Dagermanpriset. 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som beslutar och fastslår Stig 
Dagermanprisets jurysammansättning. Jurymedlemmar väljs på minst 2 år. 
Juryns och Kultur och fritids ansvarsfördelning regleras i Reglemente för 
Stig Dagermanpriset. 
 
Juryns sammansättning: XXX (ordförande och 
kontaktperson), XXX (vice ordförande, kontaktperson), XXX (2:a vice ord
förande och kontaktperson), XXX, XXX och XXX. 

Beslutsunderlag 
  Tjänsteskrivelse 2021-04-22 
  Protokoll jury 2021-04-07 

Beslutet lämnas till 
  Kultur- och fritidschef 
  Kultursekreterare 
  Kontaktperson Stig Dagermanjury 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 68  Frågor från Älvkarleby IK och Skutskärs IF Bandy 
Diarienr 
SBN2021/37 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta svaren på frågorna som sitt eget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älvkarleby IK och Skutskärs IF Bandy har gemensamt gjort en skrivelse till 
Samhällsbyggnadsnämnden. I skrivelsen trycker föreningarna på den stora 
ekonomiska skadan föreningarna lider på grund av pandemin då 
inkomstbortfallen är stora. 
 
I skrivelsen ställs två frågor: 

1. Kommer kommunen att vidta några särskilda aktiviteter för att 
kartlägga låget för de ideella kultur- och fritidsföreningarna med 
tanke på fortsatta restriktioner under våren och sommaren? 

2. Har kommunen någon beredskap för att stötta det ideella 
föreningslivet ytterligare, och hur ser i så fall formerna ut för detta? 

 
Kommunens tjänstemän arbetar i löpande i dialog med kommunens 
föreningar. De har också regelbundna avstämningar med regionens övriga 
kommuner samt SISU Uppland. I avstämningarna diskuteras bland annat 
frågor rörande föreningslivet. Kommunerna informerar även varandra om 
vidtagna eller planerade åtgärder till följd av pandemin. 
 
Tjänstemännen har tillsammans med föreningsutskottet diskuterat 
pandemins påverkan på föreningslivet. 2020 gjordes snabbt en kartläggning 
om inkomstbortfall och kostnader, varpå 300 tkr fördelades i extra bidrag 
till föreningarna. Att i år göra samma kartläggning anses inte aktuellt. Det 
skulle inte en rättvis bild av inkomstbortfallen då föreningarna planerat 
väldigt olika för arrangemang. Om ett eventuellt ekonomiskt stöd ska 
beviljas bör kommunen utgå från föreningarnas faktiska kostnader. Det 
underlaget finns i föreningarnas ekonomiska berättelser. 
 
Föreningsutskottet fördelar föreningsstödet. Vid årets början avsattes totalt 
ca 350 tkr till akuta stödåtgärder i form av ekonomiska bidrag. Ett bidrag på 
72,5 tkr har beviljats en förening som ett akut ekonomiskt stöd då 
föreningen under vintern haft stora inkomstbortfall. Det motsvarade nästan 
22 % av den totala budgeten.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20210419 
 Skrivelse från Älvkarleby IK och Skutskärs IF Bandy, 210409 
 Förslag på svar på skrivelsen från Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Samhällsbyggnadsnämnden  
 2021-05-10 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
Beslutet lämnas till 
 Kultur- och fritidschef 
 Fritidskonsulent 
 Ordförande, Skutskärs IF Bandy 
 Ordförande, Älvkarleby IK 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

SBN § 69   Två medborgarförslag om discgolfbana 
Diarienr 
SBN2020/104  Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för de två medborgarförslagen och 
föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslagen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till förslaget om anläggandet 
av en Discgolfbana. Men kommunen har inte möjlighet att prioritera 
anläggandet samt sköta drift av en banan. Om en förening vill anlägga och 
åta sig driften kan ett eventuellt stöd beviljas av föreningsutskottet. Hjälp att 
bilda förening kan fås via kontakt med Fritidskontoret. Kommunen har för 
avsikt att sätta upp enstaka korgar för att möjliggöra kastning i Skutskär och 
Älvkarleby. Längs Marma strand/kust har Marma Sportklubb för avsikt att 
sätta upp en mindre bana med 9 korgar. Kommunen har bidragit med stöd 
till investeringen i form av föreningsstöd 

Sammanfattning av ärendet 
Discgolf är en sport som växer sig allt starkare i Sverige. Flertalet 
kommuner bygger discgolfbanor, senast i närheten är Hofors kommun. De 
senaste åren har förfrågningar om bana inkommit till kommunen. 
Föreningsutskottet har beviljat Marma Sportklubb bidrag för att kunna 
etablera en mindre bana längs strandkanten. 
 
Två medborgarförslag på etablering av discgolfbana har nu inkommit till 
kommunen. Samt även ett önskemål från en engagerad spelare i Gävle 
discgolfförening och som är boendes i kommunen.  
En discgolfbana innehåller 9- eller 18 korgar. En bana kan förses med 
dubbla utkast (olika svårigheter). Korgar kostar ca 5-6 tkr/korg exkl. 
montering och markarbete.  
 
Discgolf bör diskuteras gemensamt inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 
och en översyn göras av framtida idrottsliga behov. Önskemål om 
Paddelbanor finns också, både utomhus men även inomhus. Två MTB-leder 
finns men även efterfrågan på kortare led för barn finns samt även en 
teknikbana. 

Beslutsunderlag 
  Tjänsteskrivelse 20210419 
  Medborgarförslag från Tony Öberg 
  Medborgarförslag från Fredrik Isaksson 

Beslutet lämnas till 
  Kommunfullmäktige 
  Kultur- och fritidschef 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

SBN § 70   Kultur- och fritidspris 2021 
Diarienr 
SBN2021/40  Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tilldela kultur- och fritidspriset till 
XXX, Skutskär. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidspris samt ungdomens kultur- och fritidspris delar årligen 
ut av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta sker vanligtvis i samband med 
Nationaldagsfirandet. I år kan inte firandet genomföras men förvaltningen 
anser att nämnden bör utse pristagare och uppmärksamma pristagare vid 
annat tillfälle.  
 
En nominering till kultur- och fritidspriset har inkommit. Ingen nominering 
har inkommit till ungdomens kultur- och fritidspris. 

Beslutsunderlag 
  Tjänsteskrivelse 2021-04-22 
  Nominering 2021-04-20 

Beslutet lämnas till 
  Pristagare 
  Kultur- och fritidschef 
  Kultursekreterare 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 71  Ansökan om planbesked 
Diarienr 
2021/179 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
1.  bevilja planbesked i enlighet med PBL 5 kap 2 § 
2.  en ändring/upphävande av del av detaljplan kan vidtas för 

XXX 
3.  ändringen/upphävandet av detaljplanen kan vinna laga kraft år 2023 

  
Reservationer och särskilda uttalanden 

Walter Löfman (SD) och Maj-Britt Jakobsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
XXX söker planbesked i syfte att ta bort användningsområdet 
småbåtshamn från gällande detaljplan. Detta på grund av att en ny 
dricksvattentäkt planeras att anläggas på den västra sidan av Dalälven. 
Intagningsplatser för ytvatten för dricksvattenproduktion kan komma att 
anläggas i anslutning till den berörda detaljplanen. En småbåtshamn ökar 
risken för förorening av Dalälvens vatten. Föroreningar kan uppkomma 
genom båttvätt eller utsläpp av drivmedel och oljor från båtmotorer.  
 
Idag finns det ingen småbåtshamn inom användningsområdet, utan det finns 
endast en brygga med båtplats. Enligt gällande detaljplan medges 
vattenområdet att användas som småbåtshamn. En sådan verksamhet kan 
inte längre anses vara lämplig med hänsyn till den planerade 
dricksvattentäkten som är av stort allmänt intresse. Användningsområdet för 
småbåtshamn föreslås därför att ändras eller upphävas från gällande 
detaljplan för att förhindra att en sådan verksamhet anläggs på platsen.  
 
Detaljplanen som berörs är Överboda, XXX m.fl. 
(Aktbeteckning:0319-P01/3).  Området är beläget inom fastigheten 
XXX, fastighetsägare är XXX. 

Beslutsunderlag 
  Begäran om planbesked, inkommen 210308 
  Tjänsteskrivelse 

Beslutet lämnas till 
  XXX 
  X 
  Kommunstyrelsen 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 72  Planbeskedsansökan för fastigheten med Folket Hus i 
Skutskär 

Diarienr 
2021/153 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked i enlighet med 
PBL 5 kap. 2 §.  
Detaljplanen kan vinna laga kraft under hösten 2022 

 
Sammanfattning av ärendet 
Positivt planbesked kan beslutas om i syfte att ändra markanvändningen till 
centrumändamål, vilket även kan medge en exploatering av paddelhall på 
fastigheten. I gällande detaljplan anges markanvändningen till allmänt 
ändamål vilket betyder att verksamheter på fastigheten ska ha antingen ett 
kommunalt, statligt eller organisationsstyrt huvudmannaskap.  
 
Översiktsplanens intentioner för Skutskärs centrum uppfylls i den mån en 
tät och funktionsblandad tätort, med många olika typer av verksamheter, 
kan främjas. Nytillkommande möjligheter för paddelhall bidrar till 
synergieffekter med övrig idrottsverksamhet på fastigheten. Närhet till 
kollektivtrafik bidrar till att dessa verksamheter blir lättillgängliga. Den 
befintliga byggnaden på fastigheten lämpar sig också till idrottsverksamhet. 
 
Stor vikt måste läggas vid gestaltning av ny byggnad på fastigheten, och 
anknytningen till befintliga kulturmiljövärden för Folkets Hus måste 
befästas när en detaljplan upprättas, då byggnaden har ett mycket högt 
kulturhistoriskt värde. En ny byggnad måste harmonisera med Folkets Hus.  
 
Planbeskedet innebär inget ställningstagande i sak utan medger att en 
detaljplaneläggning, i enlighet med plan- och bygglagen, kan vidtas med 
syfte att pröva den nya markanvändningen.  
 
Enligt PBL måste ett beslut om positivt planbesked kompletteras med en 
uppskattning om när en detaljplan kan vinna laga kraft. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Planbesked Folkets Hus 210416 

 
Beslutet lämnas till 
 Sökande 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 73  Detaljplan för Bodaån 
Diarienr 
2014/333 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna planförslaget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen medger bostadsbebyggelse, sjöbodar och verksamheter, i ett 
ånära läge, i direkt anslutning till Skutskärs centrum.  
 
Planen har varit föremål för en ny granskningsperiod efter det att 
länsstyrelsen upphävde den under 2020. Länsstyrelsen anger i senaste 
granskningsyttrande att synpunkter från förra granskningen, innan 
upphävandet, har tillgodosetts. Denna myndighets yttrande jämte övriga 
synpunkter, och bygg- och miljönämndens kommentarer angående dem, 
redovisas i ett bifogat granskningsutlåtande. Det dokumentet är det nya 
dokument som tagits fram i planprocessen. Smärre ändringar har gjorts i 
planförslaget efter granskningen. Dessa redovisas i utlåtandet. 
 
Detaljplanen har upprättats med utökat planförfarande och kan efter 
godkännande i Samhällsbyggnadsnämnden antas av kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Granskningsutlåtande, 210416 
 Plankarta med bestämmelser, 210413 
 Planbeskrivning, 210416 
 Bilaga A1, Lokalisering i strandskyddat område”, 201114 
 Bilaga B1, Bullerutredning 
 Bilaga C1, Inmätning av höjdpunkter 
 Bilaga D1, Fastigheter inom planområdet 
 Behovsbedömning, 210210 
 Övriga utredningar och en inventering har upprättats. Dessa beskrivs i 

planbeskrivningen och kan begäras ut. 

Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 74  Information om resultat från NKI 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Raul Johnson, bygg- och miljöchef informerade om resultatet från NKI 
2020. 

20



 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2021-05-10  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

SBN § 75   Motion gällande microcatering 
Diarienr 
SBN2021/14 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen då 
det som föreslås i motionen inte är möjligt att genomföra med dagens 
alkohollag. 

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Walter Löfman (SD) anmäler sig jävig och deltar inte i handläggningen och 
beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Walter Löfman (SD), har i februari 2021 inlämnat en motion till 
kommunfullmäktige i rubricerad fråga. 
 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att tillåta leverans av alkohol vid matleverans vid microcatering. 
Att ingen avgift debiteras för krögaren vid ansökan om microcatering 
Att restaurangpersonal kommer hem med mat och dryck, serverar, korkar 
upp och häller upp – sedan åker de vidare. 
 
Leverans av tillståndspliktig alkoholdryck till privatpersoner i deras hem, 
utan att kvarstanna och övervaka serveringen är att se som detaljhandel. 
Sådan detaljhandel får enbart bedrivas av Systembolaget. Det som föreslås i 
motionen är därmed inte möjligt att genomföra med dagens alkohollag. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad i och med att ovanstående yttrande avgivits.  
 
Beslutsunderlag 
Servering av alkoholdrycker innebär i alkohollagens mening försäljning för 
intag på stället. Detaljhandel innebär försäljning till konsument av 
alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som inte är avsedda att 
intas på stället, se 1 kap 11 § 2 st alkohollagen (2010:1622). 
 
Den catering som alkohollagen talar om, innebär att den som bedriver 
cateringverksamhet med mat, folköl och lättdrycker kan erhålla 
stadigvarande serveringstillstånd för att servera spritdrycker, vin och andra 
jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat till slutna sällskap 
i sin verksamhet, se 8 kap 4 § alkohollagen. 
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Vid servering ska en tillståndshavare bland annat ha tillsyn över serveringen 
under hela serveringstiden, se till att måttfullhet iakttas och att störningar på 
grund av oordning eller onykterhet undviks, se 8 kap 18, 20 §§ 
alkohollagen. Servering får ske under viss tid på dygnet som beslutas av 
kommunen, se 8 kap 19 §. När serveringstiden är slut är det 
tillståndshavaren som ansvarar för återstående alkoholdrycker.  
En tillståndshavare får alltså inte lämna serveringen oövervakad. Det gäller 
såväl på restauranger som vid servering i cateringverksamhet. Gästen 
konsumerar alkoholen på det ställe där tillståndshavaren serverar den, under 
den serveringstid då tillståndshavaren får bedriva verksamhet. 
Tillståndshavaren måste ha kontroll över serveringen så länge den pågår, 
under hela serveringstiden.  
 
Detaljhandel är när kunden köper alkoholdryckerna för att ta med sig dessa 
hem eller genom att alkohol levereras till någons enskilda hem utan att det 
handlar om servering i alkohollagens mening. Enligt alkohollagen är det 
endast Systembolaget som får bedriva detaljhandel med spritdrycker, vin 
och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat, se 5 
kap. 2 § i alkohollagen. 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer sprit, alkoholdrycker eller 
alkoholdrycksliknande preparat i strid med alkohollagens bestämmelser ska 
enligt alkohollagens 11 kap. 3 § dömas för olovlig försäljning av alkohol till 
böter eller fängelse i högst två år. 
 
De tillståndshavare som säljer alkoholdrycker vid hemleverans riskerar 
alltså att göra sig skyldiga till olovlig försäljning av alkohol och dömas till 
böter eller fängelse. 
 
De kommuner i landet som har gjort det, har kritiserats av Länsstyrelsen. 
Till exempel har Länsstyrelsen i Kronoberg nyligen öppnat ett ärende för att 
granska Växjö kommuns beslut om microcatering. 

 
Beslutsunderlag 
 Remiss från KF gällande Motion om microcatering 210223 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige  
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SBN § 76  Motion för ett grönare Älvkarleby 
Diarienr 
SBN2021/17 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen som anses besvarad med nedanstående yttrande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Roger Petrini (M), har i februari 2021 inlämnat en motion till 
kommunfullmäktige i rubricerad fråga. 
 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
Att till Älvkarleby kommun tar fram en strategi för etableringen av 
laddningsstationer som ska säkra elladdning på prioriterade platser i 
kommunen. 
 
Yttrande 
I översiktsplanen för Älvkarleby kommun, (Dnr 2016/525), redovisas hur 
kommunen ska arbeta för att minska klimatpåverkan aktivt vid uppförande 
av ny bebyggelse och infrastruktur. 
 
Med hänvisning till Åtgärder för minskad klimatpåverkan för Uppsala län 
och länets klimat- och energistrategi Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala 
län är det viktigt att vid utvecklandet av den framtida trafikstrukturen 
minska dess klimatpåverkan och samtidigt öka andelen hållbara transporter 
som gång, cykel och kollektivtrafik.  
Översiktsplanen lyfter behovet av etablering av laddningsstationer för 
elbilar samt tankningsställe för förnybara drivmedel i kommunen. Enligt 
Region Uppsalas och Länsstyrelsens ”Plan för infrastruktur för förnybara 
drivmedel och elfordon” behövs etablera snabbladdstationer i Älvkarleby 
kommun fram till 2030. Kommunens mål är att etableringen av tankställen 
för förnybara drivmedel ska vara genomfört år 2025. I översiktsplanen 
anges även förlag på sex platser inom kommuner för etablering av 
laddningsstolpar. Etableringen föreslås vid Dragon Gate, Älvkarlebykrysset, 
Älvkarleby station, Skutskärs station, Preem i Skutskär, Marma station.  
Därefter ska kommunen fortsatt jobba med att installera nya stationer för att 
följa utvecklingen. För att detta ska vara möjligt har fullmäktige även 
beslutat, i samband med antagande av Översiktsplanen, att kommunen ska 
ta fram en kommunal strategi för förnybara drivmedel och elfordon. Arbetet 
ska påbörjas 2022. 
 
Underlag  
Översiktsplanen för Älvkarleby kommun redovisar en integrerad 
bebyggelse- och infrastruktur. Klimatpåverkan ska minimeras vid 
uppförande av ny bebyggelse och infrastruktur. Ny bebyggelse planeras 
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nära den befintliga infrastrukturen som spår, stationer, busshållplatser, 
vägar, kommunalt vatten- och avlopp samt energiförsörjning  
Med hänvisning till Åtgärder för minskad klimatpåverkan för Uppsala län 
och länets klimat- och energistrategi Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala 
län är det viktigt att vid utvecklandet av den framtida trafikstrukturen 
minska dess klimatpåverkan och samtidigt öka andelen hållbara transporter 
som gång, cykel och kollektivtrafik. Det befintliga vägnätet föreslås 
kompletteras med gång- och cykelbanor och trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
för att underlätta för människor att röra sig till fots och med cykel.  
Planförslaget lyfter även behovet av etablering av laddningsstationer för 
elbilar samt tankningsställe för förnybara drivmedel i kommunen. Enligt 
Region Uppsalas och Länsstyrelsens ”Plan för infrastruktur för förnybara 
drivmedel och elfordon” behövs etablera snabbladdstationer i Älvkarleby 
kommun fram till 2030. I översiktsplanen anges även förlag på sex platser 
inom kommuner för etablering av laddningsstolpar. Etableringen föreslås 
vid Dragon Gate, Älvkarlebykrysset, Älvkarleby station, Skutskärs station, 
Preem i Skutskär, Marma station. Det ska vara genomfört 2025.  
Kommunens mål är att etableringen av tankställen för förnybara drivmedel 
ska vara genomfört år 2025. Därefter ska kommunen fortsatt jobba med att 
installera nya stationer för att följa utvecklingen. För att detta ska vara 
möjligt har fullmäktige, i samband med antagande av översiktsplanen, 
beslutat att om en kommunal strategi för förnybara drivmedel och elfordon 
ska tas fram som en del av av måluppfyllelsen. Arbetet ska påbörjas 2022. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Motion för ett grönare Älvkarleby 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige  
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Utdragsbestyrkande 

SBN § 77  Rapport/information från verksamheten 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om att ny teknisk chef 
börjar den 15 augusti. Annons för fastighetsförvaltare och gatu- och 
trafikingenjör är ute med senast ansökningsdatum idag. 

25


	Protokoll förstasida
	Beslut SBN 2021-05-10, godkännande av dagordning
	Beslut SBN 2021-05-10, delgivning av protokoll
	Beslut SBN 2021-05-10, uppföljningslistan
	Beslut SBN 2021-05-10, redovisning av delegationsbeslut
	Beslut SBN 2021-05-10, meddelanden - enbart som information till nämnden
	Beslut SBN 2021-05-10, slutredovisning av investeringsprojekt
	Beslut SBN 2021-05-10, regler och riktlinjer för föreningsstöd och föreningsregister
	Beslut SBN 2021-05-10, revidering av stadgar för Träffen
	Beslut SBN 2021-05-10, reglemente för Stig Dagermanpriset
	Beslut SBN 2021-05-10, jury för Stig Dagermanpriset
	Beslut SBN 2021-05-10, frågor från Älvkarleby IK och Skutskärs IF Bandy
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SBN 2021-05-10, två medborgarförslag om discgolfbana
	Beslut SBN 2021-05-10, Kultur- och fritidspris 2021
	Beslut SBN 2021-05-10, ansökan om planbesked
	Beslut SBN 2021-05-10, planbeskedsansökan för fastigheten med Folket Hus i Skutskär
	Beslut SBN 2021-05-10, detaljplan för Bodaån 
	Beslut SBN 2021-05-10, information om resultat från NKI
	Beslut SBN 2021-05-10, Motion gällande microcatering
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SBN 2021-05-10, Motion för ett grönare Älvkarleby
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut SBN 2021-05-10, rapport/information från verksamheten

