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Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Protokoll från sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden
Tid och plats för
sammanträde

den 13 december 2017, 14:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

14.30 – 14.50

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Justerare
Tid och plats för
justering

Patrik Nissen, förvaltningschef, Tomas Enqvist, planeringschef, Ghita Sjösteen,
teknisk chef, § 82 Alina Ruda, samhällsplanerare
Bruno Jervfors (ordinarie) och Bo Eklund (ersättare)
Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Marie Solter

Ordförande

Michael Gustafsson

Justerare

Paragrafer: 76 - 82

Bruno Jervfors

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2017-12-13
Datum för anslagets nedtagande: 2018-01-04
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Marie Solter, sekreterare

Paragrafer: 76 - 82

_____________________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-12-13

Innehållsförteckning

Ordförandes signatur

§ 76

Ekonomisk uppföljning - efter oktober

4-5

§ 77

Framtidsplan 2018-2020

6

§ 78

Tillsynsplan alkohol 2018

7

§ 79

Redovisning av delegationsbeslut

8

§ 80

Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera
alkoholdrycker till allmänheten och för
cateringverksamhet till slutna sällskap på
Grytsbergs Säteri, Stjärnhov

9 - 11

§ 81

Detaljplan för Hallebro 1:18 (bostäder)

12

§ 82

Förvaltningschefen informerar

13

Justerarens signatur
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Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdets öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.
Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Bruno Jervfors (S) som ordinarie och Bo Eklund (M)
som ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.
Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
Godkännande av dagordningen
I ärende nr. 6 "Detaljplan för Hallebro 1:18 (bostäder)" har kompletterande
handlingar delats.
Nämnden godkänner dagordningen.
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-13
Ärendenummer: MOB.2017.41

§ 76

Ekonomisk uppföljning - efter oktober
Beslut
1.

Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens budget är -26 291 tkr.
Nämndens avvikelse januari-oktober för den skattefinansierade verksamheten
är +2 238 tkr.
För VA och renhållningsverksamheterna är personalkostnaderna bokförda
här, men resultatet för taxekollektiven redovisas under kommunstyrelsen.
Prognosen för den taxefinansierade verksamheten beräknas därför under
kommunstyrelsen. I nedanstående uppställning beräknas taxekollektivet inte
ha någon avvikelse utan följer budgeten.
Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde

Ordförandes signatur

Helårs

Avvikelse

Prognos

Prognos

Budget

Utfall budget

Avvikelse Avvikelse

Prognos

Avvikelse

Oktober

Oktober

Augusti

April

Administration

-2 616

320

200

150

0

Planeringsenheten

-1 697

89

0

0

0

Gata, park och
anläggningar

-12 928

479

0

0

Räddningstjänst

-7 486

850

200

200

250

Miljö

-1 564

499

200

0

0

Totalt
skattekollektivet

-26 291

2 238

600

350

250

Vatten och avlopp

0

0

0

0

0

Renhållning

0

0

0

0

0

Totalt
taxekollektivet

0

0

0

0

Justerarens signatur

0

0
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Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-12-01

Tjänsteförslag
1.

Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~

Ordförandes signatur

Ekonomienheten

Justerarens signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-13
Ärendenummer: MOB.2017.290

§ 77

Framtidsplan 2018-2020
Beslut
1.

Godkänna framtidsplan 2018-2020 för samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till framtidsplan inkl mål för 2018-2020 har tagits fram av
förvaltningen: Förslaget bygger på de ekonomiska ramar
samhällsbyggnadsnämnden fått för perioden.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-12-01

2.

Förslag till framtidsplan 2018-2020 för samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteförslag
1.

Godkänna framtidsplan 2018-2020 för samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår en redaktionell ändring i tabellen på s. 14 i
framtidsplanen. Posten "Centrumutveckling, övrigt" ska tas bort och
därmed behöver summeringen ändras.
Carl Werner (MP) lämnar följande förslag till ny beslutspunkt 2:
Ett nytt nämndmål 4 läggs till och att numreringen av följande mål justeras
i enlighet med detta, samt att nämnden därmed har totalt 13 mål.
Nämndmål 4: Levande centrum
Aktivitet: Detaljplaneinstrumentet ska användas för att främja handel i
centrum.
Mått: Andelen handelsställen i centrum av det totala antalet handelsställen i
Gnesta tätort.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med
redaktionell ändring eller enligt framskrivet förslag med redaktionell ändring
samt Carl Werners (MP) tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar
enligt framskrivet förslag med redaktionell ändring..
Reservationer
Carl Werner (MP) reserverar sig mot beslutet.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur
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Sändlista:
~

Ordförandes signatur

Ekonomienheten

Justerarens signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-13
Ärendenummer: ALK.2017.66

§ 78

Tillsynsplan alkohol 2018
Beslut
1.

Godkänna tillsynsplan för alkohol i Gnesta kommun.

Sammanfattning av ärendet
Tillsynsplan för alkohol syftar till att strukturera upp och förenkla
tillsynsarbetet samt specificera inriktningen på tillsynen för det kommande
året. Den ska även bidra till att tillståndshavarna i kommunen ska få
kännedom om den planerade tillsynen.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-11-20

2.

Tillsynsplan för alkohol 2018

Tjänsteförslag
1.

Godkänna tillsynsplan för alkohol i Gnesta kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~

Ordförandes signatur

Lukasz Kraczek och Marie Johannesson, Division Social omsorg,
Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping

Justerarens signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-13
Ärendenummer: MOB.2017.1

§ 79

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
1.

Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman
enligt av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning (gällande
från 2017-12-01). Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen
innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det samhällsbyggnadsnämnden fritt att
återkalla lämnad delegering.
Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av
delegationen börjar löpa fr.o.m att samhällsbyggnadsnämndens protokoll
justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta
gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då
sökanden fått del av besluten.
Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom
uppgift om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa
ärenden och då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa
uppgifter tagits bort.
~

Ordförandes signatur

Förteckning över delegationsbeslut 2017-11-14 – 2017-12-04

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

