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ANSLAG / BEVIS 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 
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Beslutande 

Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Magnus Grönberg (S) 
Ulf Öman 
Mats Tegelberg (S) 
Gunvor Lugnfors (S) 
Paul Wisén (C) 
Ola Lindberg (MP) 
Kenneth Lundström (M) 
Hans Henriksson (KV) 
Sandra Liljekvist (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Frida Larsson (M)  Mats Skoglund (MP) 
Jan-Erik Molander (S)  Maj-Britt Jakobsson (SD) 

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Klas-Göran Johansson (S) 
Birgitta Thunholm (C) 
Håkan Thörnell (V) 
Börje Matsson (KV) 
Walter Löfman (-) 

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 
Christina Bejerfjord  Utredningssekreterare 
Bert-Ola Dahlgren  Förvaltningschef 
Roger Petrini (M)  Oppositionsråd 
Pirjo Medin  Ekonom SBN 
Fredrik Eriksson Sven 136 – 141 Teknisk chef 
Maj-Britt Lundberg 140 – 141 Mark- och exploateringsingenjör 
Camilla Hall 140 – 141 Fastighetsadministratör 
Adam Åhlin 143 Fysisk planerare 
Christian Budd 144 – 145 Miljöinspektör 
Sofie Åberg 147 Kommunarkitekt 
Linn Dahlvik 147 Fysisk planerare 
Ida Lindgren 147 Fysisk planerare 
Lo Lennartsson 147 Konsult, Sweco  
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§ 130 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen efter tillägg av en övrig fråga gällande 
planavgifter. 
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§ 131 Delgivning av protokoll 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 221024 
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§ 132 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut 221001-221030 
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§ 133 Meddelanden 
 
Diarienr SBN/2022:5 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

Beslutsunderlag 

 Meddelanden 221001-221030 
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§ 134 Enkel uppföljning september 
 
Diarienr SBN/2022:1 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av enkel uppföljning till och 
med september. 

Beslutsunderlag 

 Enkel uppföljning september 
 
Beslutet lämnas till 

 Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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§ 135 Uppföljningslistan 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

Beslutsunderlag 

 Uppföljningslista 221031 
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§ 136 Svar till KF gällande bifallet Medborgarförslag om bättre 
belysning vid Rotskärsskolan 

 
Diarienr SBN/2021:18 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen av bifallet 
medborgarförslag gällande bättre belysning vid Rotskärsskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-27 § 29 att bifalla medborgarförslaget. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har nu satt upp belysning vid den lilla parkeringen vid 
Rotskärsskolan och uppdraget är nu slutfört. 
 
 
Beslutet lämnas till 

 Kommunfullmäktige 
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§ 137 Svar till KF gällande bifallet Medborgarförslag angående fler 
soptunnor längs promenadvägarna 

 
Diarienr SBN/2021:43 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen av bifallet 
medborgarförslag gällande fler soptunnor längs promenadvägarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska avdelningen fick uppdraget att se över nuvarande bestånd av soptunnor för att se 
vart det kan behövas fler soptunnor. Tillsammans med Serviceavdelningen, som sköter driften 
av soptunnorna, har vi gått igenom beståndet av både soptunnor och även hundlatriner. 
 
Följande har vi kommit fram till: 
 
Soptunnor och sopkärl har kommunen utställda vid/på lekplatser, badplatser, parker och 
centrala platser. Vi ser inget behov av att placera ut fler soptunnor längs promenadvägar. 
Hundlatriner kommer vi däremot att se vi över och komplettera med och/eller flytta runt så att 
det täcker in kommunen på ett bra sätt. 
 
 
Beslutet lämnas till 

 Kommunfullmäktige 
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§ 138 Redovisning angående bifallet medborgarförslag gällande 
rensning av vatten runt Holmarna 

 
Diarienr SBN/2021:44 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen av bifallet 
medborgarförslag gällande rensning av vatten runt Holmarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska avdelningen har anmält om muddringstillstånd hos Länsstyrelsen samt planerat in 
en budget på 300 000 kr för detta arbete. Vissa mindre åtgärder har gjorts men huvudarbetet 
kommer att ske tidigast under hösten 2023, under förutsättning att vi får tillståndet beviljat i 
tid. 

Beslutsunderlag 

 Svarsskrivelse från teknisk chef daterad 220927 
 KF § 31 220427 

 
 
Beslutet lämnas till 

 Kommunfullmäktige 
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§ 139 Medborgarförslag om gatubelysning i Långsand 
 
Diarienr SBN/2022:22 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla medborgarförslaget 
gällande 5 till 10 stycken belysningsstolpar utmed Långsandsvägen. 
 
Önskemålet som var utöver medborgarförslaget gällande belysningsstolpar vid Långsands 
brevlådeställningar avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Inlämnat medborgarförslag SBN 2022:22 om gatubelysning i Långsand påkallar problem med 
att medborgare känner sig otrygga när de går utmed vägarna på grund av att gatubelysningen 
inte räcker till. 
Det som skulle ge bättre ljus utmed Långsandsvägen är 5 till 10 nya belysningsstolpar. 
Exempelvis några på området mellan Nabbenvägen och Ryttarstigen. Kostnaden för denna 
åtgärd är budgeterad till uppskattningsvis 215 000 kronor. Kostnaden ryms i tekniska 
avdelningens investeringsbudget för 2023, varför tekniska avdelningen föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden antar medborgarförslaget på denna punkt. 
Utöver ovanstående belysningsstolpar anges det i medborgarförslaget att det installeras 
belysning vid Långsands brevlådeställningar. Totalt 25 stycken stolpar. Kostnaden för denna 
åtgärd uppskattas till 540 000 kronor. Denna kostnad ryms inte i tekniska avdelningens 
investeringsbudget för 2023, varför tekniska avdelningen föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget på denna punkt. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 
 

Beslutet lämnas till 

 Kommunfullmäktige 
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§ 140 Information om Popplarna vid Rotskärs sporthall 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Maj-Britt Lundberg, mark- och exploateringsingenjör informerade om popplarna vid Rotskärs 
sporthall. 
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§ 141 Lokalförsörjningsplan 2022-2025 
 
Diarienr SBN/2022:108 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna Lokalförsörjningsplan 2022-2025. 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsplanen är ett fristående strategiskt dokument och syftar till att peka ut 
överytor, effektiviseringsmöjligheter samt skapa underlag för framtida investeringar. Den ska 
även utgöra ett verktyg för planering av kommande lokalbehov, samt förmedla en så komplett 
bild av kommunens lokalbehov under åren 2022-2025 som möjligt. 
 
Att arbeta kontinuerligt, strategiskt, operativt och flexibelt med fastigheter och lokaler är 
därför nödvändigt för att säkerställa effektivt lokalutnyttjande och på så sätt äga fastigheter 
professionellt och med god hushållning av kommunens resurser. 

Beslutsunderlag 

 Lokalförsörjningsplan 2022-2025 
 
Beslutet lämnas till 

 Kommunstyrelsen (för kännedom) 
 Omsorgsnämnden (för kännedom) 
 Utbildningsnämnden (för kännedom) 
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§ 142  Medborgarförslag angående Fritidsbank 
 
Diarienr SBN/2021:102 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utredningsuppdraget lämnas tillbaka till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och friluftsprylar. Man kan låna utrustning 
för en aktiv fritid som exempelvis skidor, skridskor, flytvästar, bollar, klubbor av olika slag, 
hjälmar, fotbollsskor mm. 
Konceptet Fritidsbank har diskuterats ett antal gånger inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 
och nämnden de senaste åren. Nämnden har inte prioriterat satsningen då flertalet föreningar 
själva hanterar utlåningsmaterial då nya medlemmar vill prova på verksamheten samt 
begränsningar i kommunens ekonomi och personella resurser.  
Kultur och fritid har gjort en utredning i form av beskrivning av verksamheten, tagit fram 
förslag på möjliga lokaler samt haft dialog med eventuellt berörda avdelningar. Vid dialog 
med Integrationsavdelningen framkom att de är mycket intresserade av verksamheten och kan 
eventuellt bemanna och bedriva den med stöd av externa bidrag. Verksamheten kan skapa 
sysselsättning för deras målgrupp. Det framkom också att tidigare chef för avdelningen 
påbörjat ett arbete med att eventuellt starta upp verksamheten.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 20220912 
 Utredning av Fritidsbank, Jessica Lindegren 

 Medborgarförslag om Fritidsbank, 20220131 

 
Beslutet lämnas till 

 Kommunstyrelsen 
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§ 143 Älvkarleby kommun cykelstrategi 
 
Diarienr BOM2022-618 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Beslutsunderlag 

 Cykelstrategi 2050 
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§ 144 Revidering av Riktlinjer för alkoholservering 
 
Diarienr BOM2022-796 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta Riktlinjerna för alkoholservering i Älvkarleby 
kommun.. 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande riktlinjer innehåller inte all den information som de bör innehålla och länsstyrelsen 
har vid tillsyn påtalat vissa uppgifter där ställs som normgivande, trots att kommunen inte kan 
ställa sådana krav.  
 
En revidering är framtagen som utgått från Gävle kommuns riktlinjer och är ute på samråd. 
Samrådstiden slutar strax före nämnden i november. 

Beslutsunderlag 

 Förslag till Riktlinjer för tillståndsgivning enligt alkohollagen 
 Gällande riktlinjer 

 
 
Beslutet lämnas till 

 Bygg- och miljöavdelningen 
 Sekreteraren för publicering på webben 
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§ 145 Övrig fråga 
  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Liljekvist (SD) undrar om när man betalar planavgift och när man inte betalar 
planavgift. Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef svarade på frågan. 
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§ 146 Rapport/information från förvaltningen 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om hur tankarna går kring budgetprocessen 
för kommunens elkostnader. Kommunens befintliga elavtal upphör vid årsskiftet. Nya 
elavtalet är överklagat och det gör att kommunen inte vet exakt vilket elpris det blir för 2023. 
Idag har kommunen ett fast pris men efter årsskiftet blir det ett rörligt pris. 
Kommunens totala ökade kostnader för elen beräknas till ca 12 miljoner. Alla verksamheter 
har fått i uppdrag att se över hur man kan spara och minska på elkostnaden. 
 
Budgetarbetet för 2023 pågår för fullt och kommer upp på nästa nämnd i december. 
 
Ny bygg- och miljöchef hoppas vara klart inom någon vecka. Referenser kollas nu upp. 
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§ 147 Information gällande arbetet med Gestaltningsprogram för 
centrala Skutskär 
 
Diarienr BOM2022-327 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänstemannaarbetsgruppen informerade om hur långt arbetet fortskridit gällande 
Gestaltningsprogrammet för centrala Skutskär.  
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