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Beslutande 

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

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Frida Larsson (M) Mats Skoglund (M) 
Walter Löfman (SD) Sandra Andersson (SD) 

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jan-Erik Molander (S) 
Klas-Göran Johansson (S) 
Birgitta Thunholm (C) 
Håkan Thörnell (V) 
Georges Alsawiri (KD) 

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 
Christina Bejerfjord                                         Utredningssekreterare 
Victoria Lindgren                                             Nämndsekreterare 
Monica Frisk                               § 20 – 30       Ekonom 
Marie Niklasson                          § 25               Måltidschef 
Jessica Lindegren                        § 26               Kultur- och fritidschef 
Fredrik Eriksson Svens               § 27 – 29       Teknisk chef 
Maj-Britt Lundberg                     § 27               Mark- och exploateringsingenjör 
Christian Budd                            § 32               Miljöinspektör 
Sofie Åberg                                 § 32               Kommunarkitekt 
Linn Dahlvik                               § 33               Fysisk planerare 
Raul Johnson                                                     Bygg- och miljöchef 
Ida Lindgren                                                      Fysiks planerare 
Sandra Öster                                                      Fysiks planerare 
Adam Åhlin                                                       Fysiks planerare 
Roger Petrini (M)                                              Oppositionsråd  
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§ 20 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 21 Delgivning av protokoll 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 
 Arbetsutskottet 220221 
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§ 22 Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut 220129 - 220225 
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§ 23 Meddelanden 
 
Diarienr 
SBN/2022:5 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 
 Meddelanden 220129 - 220225 
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§ 24 Uppföljningslistan 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljningslistan 220214 
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§ 25 Information om måltidsenheten 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Niklasson, måltidschef informerade om måltidsverksamheten. 
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§ 26 Remiss gällande medborgarförslag om fritidsbank 
 
Diarienr 
SBN/2021:102 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 

1. föreslår kommunfullmäktige bifalla medborgarförslaget. 
2. beslutar ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en utredning om 

Fritidsbank.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och friluftsutrustning. Man kan låna 
utrustning för en aktiv fritid som exempelvis skidor, skridskor, flytvästar, bollar, klubbor, 
hjälmar, fotbollsskor mm.  
 
Fritidsbanken startades 2013 och sedan dess har över en miljon utlån gjorts. Fritidsbanken 
finns på över 100 platser i landet och finns i ca en tredjedel av landets kommuner. Många av 
Fritidsbankerna har volontärer som hjälper till med utlåning, reparationer eller slipning av 
skridskor. I region Uppsala finns Fritidsbanker i Enköping, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala 
och Örsundsbro. I region Gävleborg finns en Fritidsbank i Sandviken och inom kort öppnar 
en i Söderhamn. 
 
Representanter för Fritidsbanken har tidigare vid flertalet gånger träffat tjänstepersoner och 
även politiker i Älvkarleby kommun för att berätta om konceptet. Något beslut om att utreda 
Fritidsbank har inte tagits. Många föreningar i kommunen erbjuder utrustning för ”prova på”. 
Men behovet ser ut att större än tidigare varpå en utredning bör göras. Flera barn och unga 
kan idag inte ta del av vissa fritidsaktiviteter eller väljer bort vissa aktiviteter vid exempelvis 
friluftsdagar då utrustning saknas. Tjänsteperson inom barn- och familjeomsorgen bekräftar 
också behovet av en fritidsbank. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20220131 
 Medborgarförslag 

Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
 Kultur- och fritidschef 
 Fritidskonsulent 
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§ 27 Fiskeförbud vid kommunala bryggor 
 
Diarienr 
SBN/2021:69 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avstå tidigare önskemål till kommunstyrelsen om att få 
ändra i de lokala ordningsföreskrifterna gällande fiskeförbud från bryggor på kommunala 
badplatser. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska avdelningen anser att det oklart för polismyndigheten att efterleva fiskeförbud och 
återtar förslaget. Vi kan uppmana allmänheten att inte fiska från brygga genom nya skyltar vid 
de kommunala badplatserna. 

Beslutsunderlag 
 Förslag på ny skylt 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsen 
 Teknisk chef 
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§ 28 Medborgarförslag om fler soptunnor längs promenadvägar 
 
Diarienr 
SBN/2021:43 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla medborgarförslaget om fler 
soptunnor längs promenadvägarna. Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över 
nuvarande bestånd och optimera vart det kan behövas fler soptunnor. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag med önskan om fler soptunnor längs promenadvägarna. Särskilt vid 
busshållplatserna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Medborgarförslag 

Beslutet lämnas till 
 Kommunfullmäktige 
 Teknisk chef 
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§ 29 Slutredovisning av investeringsprojekt 
 
Diarienr 
SBN/2022:1 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna slutredovisningarna av investeringsprojekt. 

Beslutsunderlag 
 Slutredovisning för asfaltering gator och vägar 
 Slutredovisning för asfaltering av g/c-väg från parkeringen vid kyrkan till Liljebacken 
 Slutredovisning för ny hjullastare 
 Slutredovisning för avloppssystem BoM 
 Slutredovisning för datasystem självutlåning 
 Slutredovisning för luftbehandlingssystem bandyns lokal 
 Slutredovisning för renovering av Rotskärsbron 

 
Beslutet lämnas till 
 Ekonom SBN 
 Teknisk chef 
 Kultur- och fritidschef 
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§ 30 Verksamhetsredovisning 
 
Diarienr 
SBN/2020:24 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen 2021, investeringsprojekt 
2021 och TA till 2022. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsredovisning Samhällsbyggnadsnämnden 
 Investeringsprojekt 2021 och TA till 2022 

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunstyrelsen 
 Ekonom SBN 
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§ 31 Mål 2022 
 
Diarienr 
SBN/2021:32 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna målen för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Målen för 2022 är detsamma som för 2021. 

 Den upplevda otryggheten ska minska inom nämndens uppdrag. 
 

 Förvaltningen ska löpande erbjuda plats för personer med behov av 
arbetsmarknadsåtgärder. 
 

 Nöjd kundindex (NKI) ska motsvarande snittet i Sverige 2021 för bygg, miljö och 
livsmedel. 
 

 Nämnden ska verka för att förverkliga ambitionen med Översiktsplanen.  
 

 Nämnden ska skapa förutsättningar för att hjälpa och stödja invånare till ökad 
digitalitet och minska det digitala utanförskapet. 
 

 Nämnden ska verka för att kultur- och föreningsverksamhet stärker människors 
gemenskap och minskar utanförskap och ensamhet. 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef 
 Bygg- och miljöchef 
 Kultur- och fritidschef 
 Servicechef 
 Teknisk chef 
 Kommuncontroller 
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§ 32 VA-planering 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att arbetsutskottet blir en del i den politiska styrgruppen 
för projektet. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått uppdraget av kommunfullmäktige att arbeta med VA-
planering. VA-planeringen syftar till att säkerställa vattenförsörjning långsiktigt i kommunen. 
Att borga för rent vatten och minska hälso- och naturskyddspåverkan. 
 
Under arbetet så planeras flera dokument att tas fram, vilka är VA-översikt, VA-policy,  
VA-plan och VA-utbyggnadsplan. För att ha underlag till arbetet så påbörjas först  
VA-översikten 2022, vilket är en beskrivning av nuläge, förutsättningar, utmaningar inom 
dagvatten-, vatten- och avloppsområdet. VA-översikten kommer att ligga till grund för hur det 
fortsatta arbetet ska kunna utföras. 
 
I den närmaste tiden så kommer en projektorganisation att tillsättas. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 

 
Beslutet lämnas till 
 Bygg- och miljöavdelningen 
 Kommunstyrelsen (För kännedom) 
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§ 33 Information om pågående detaljplanearbete 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Linn Dahlvik, fysisk planerare informerade om läget för två detaljplaner som handläggs av 
jävsnämnden (kommunstyrelsen). Det gäller förslag till ny detaljplan för XXX, bostads och 
centrumändamål vid resecentrum, Skutskär och förslag till ny detaljplan för XXX, 
resecentrum, Skutskär 
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§ 34 Rapport/information från verksamheten 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för presentationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Raul Johnson, bygg- och miljöchef presenterade tre nya medarbetare på bygg- och 
miljöavdelningen, Ida Lindgren, Sandra Öster och Adam Åhlin. Alla tre jobbar med fysisk 
planering. 
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