
Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

_____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

den 22 februari 2017, 14:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering –

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Patrik Nissen, förvaltningschef, Tomas Enqvist, planeringschef, Ellinor Lundin,
miljöchef, Michaela Sollberger, miljöinspektör, Hanna Simak, miljöinspektör,
Johnny Nyberg, bygglovshandläggare, § 11 Marie Johannesson, alkoholinspektör

Justerare Carl Werner (ordinarie) och Kurt Cedergren (ersättare)

Tid och plats för
justering

Torsdagen den 2 mars 2017, kl. 10.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 11 - 20

Ordförande Sibylle Ekengren

Justerare Kurt Cedergren

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2017-03-02
Datum för anslagets nedtagande: 2017-03-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 11 - 20
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Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-22

Innehållsförteckning

§11 Utredning gällande eventuell åtgärd enligt
alkohollagen

4

§12 Årsredovisning 2016 5

§13 Ianspråktagande av investeringsmedel för
Gata/Park 2017

6

§14 Miljörapporter 2016 - årsrapport 7

§15 Inventering av enskilda avlopp, årsrapport 2016 8

§16 Redovisning av delegationsbeslut 9

§17 Detaljplan Österkärv 1:8 10 - 11

§18 Detaljplan för del av Sigtuna 2:308 och 2:249
(Hagstumosse IP)

12 - 13

§19 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (9st) på
Frustuna

14 - 15

§20 Förvaltningschefen informerar 16
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Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Carl Werner (MP) som ordinarie och Kurt Cedergren
(M) som ersättare att justera protokollet torsdagen den 2 mars 2017, kl
10.00, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att ärende "Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
(9st) på Frustuna" läggs till som nytt ärende 9 på dagordningen samt att
ärende "Utredning gällande eventuell åtgärd enligt alkohollagen" flyttas och
blir ärende nr 1.

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Presentation av Johnny Nyberg, bygglovshandläggare
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Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-22
Ärendenummer: MOB.2017.4

§ 12

Årsredovisning 2016

Beslut

1. Årsredovisningen för 2016 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen redovisar hur verksamheten har fallit ut under
föregående år. Även ekonomisk uppföljning och personalläget framgår av
årsredovisningen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-02-10

2. Årsredovisning för samhällsbyggnadsnämnden 2016

Tjänsteförslag

1. Årsredovisningen för 2016 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår redaktionell ändring i tabellen på sidan 14 samt tillägg
i texten i samband med tabellen med följande text: "För ombyggnaden av
hela Storgatan tillkommer, utöver i tabellen redovisad budget, även det
statliga bidraget från Trafikverket på 7 milj kr som kommunen erhöll i
samband med övertagandet av väghållaransvaret för Storgatan.
Cirkulationsplatsen vid Stopp har finansierats med 1.875 milj kr av dessa
medel samt av ett statsbidrag från Trafikverket på 1.6 milj kr."

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-22
Ärendenummer: MOB.2017.14

§ 13

Ianspråktagande av investeringsmedel för Gata/Park
2017

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel
2017 Gata/Park får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2017-2019 finns investeringar beslutade för
samhällsbyggnadsnämnden 2017. Enligt våra riktlinjer för investeringar ska
dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-02-06

2. Bilaga Investeringar tekniska verksamheten 2017

Tjänsteförslag

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel
2017 Gata/Park får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Carl Werner (MP) deltar inte i beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ghita Sjösteen, Teknisk chef

~ Björn Gudmundsson, VA-chef

~ Ekonomienheten
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Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-22
Ärendenummer: MIL.2016.472

§ 14

Miljörapporter 2016 - årsrapport

Beslut

1. Nämnden godkänner årsrapport för miljöenheten 2016.

Sammanfattning av ärendet

Miljöskydds-, hälsoskydds och livsmedelsprojekten har under 2016 omfattat
209 tillsynsbesök varav 143 utförts. Av 143 besök har 21 genererat
avvikelser. Antalet inkomna avloppsansökningar har under 2016 varit 192st
mot beräknade 160st.

Arbete med överlämning av alkoholområdet till Nyköpings kommun har
gjorts under februari och mars. Riktlinjerna har reviderats och en
tillsynsplan har tagits fram.

Tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel har utförts som planerat.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-02-10

Tjänsteförslag

1. Nämnden godkänner årsrapport för miljöenheten 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-22
Ärendenummer: AVL.2016.822

§ 15

Inventering av enskilda avlopp, årsrapport 2016

Beslut

1. Godkänna årsrapporten för miljöenhetens inventering av enskilda
avlopp under 2016.

Sammanfattning av ärendet

Avloppsinventeringen 2016 omfattade 296 fastigheter. Vid årsskiftet
2016/2017 hade samtliga inventerats varav 167 fick kontroll på plats. Av
de avlopp som kontrollerades fysiskt har 80 st fått anmärkningar som lett
till föreläggande.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-02-15

Tjänsteförslag

1. Godkänna årsrapporten för miljöenhetens inventering av enskilda
avlopp under 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-22
Ärendenummer: MOB.2017.1

§ 16

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 2016-10-30). 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 samhällsbyggnads-
förvaltningen. 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.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2017-01-18 – 2017-02-14

~ Förteckning över anställningar 2016-10-01– 2017-01-31
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		Bilaga Ianspråkstagande av investeringsmedel 2017 Gata/Park





1. Nya gator 

Omfattning

Avser breddning och asfaltering av Österkärvsvägen, upprustning av Västra Storgatan genom centrum samt byggnation av ny angöring Freja.

Investeringsbelopp

Beslutad investering för Österkärvsvägen uppgår till 3 000 tkr för 2017 där BoKlok bidrar med ytterligare 1 000 tkr. 

Beslutad investering för Västra Storgatan uppgår till 8 000 tkr där hälften förbrukas 2017 och den andra hälften 2018. 

Beslutad investering för angöring Freja uppgår till  1 300 tkr för 2017.

Tidsplan

Arbetet med Österkärvsvägen kommer utföras i samband med exploaterignen av nya bostadsområdet i Österkärv. Arbetet planerar att starta under 2017. Arbetet för Västra Storgatan kommer påbörjas under 2017 och avslutas 2018. 





		2. GC-vägar (Gång- och cykelvägar)

Omfattning

Avser investeringen för nybyggnation av en GC-väg längs Bygdevägen samt byggnation av en cykelled mot Klämmingsbergsbadet.

Investeringsbelopp

Beslutad investering för GC-väg längs Bygdevägen uppgår till 600 tkr för 2017 och cykelleden mot Klämmingsbergsbadet uppgår 900 tkr för 2017. I framtidsplanen 2017-2019 står det för året 2017 framskrivet 2 100 tkr vilket är en felskrivning, den summan skulle vara 1 500 tkr.

Tidsplan

Arbetet med GC-väg på Bygdevägen kommer utföras i samband med byggnationen av angöring Freja. Arbetet planerar att starta i mars 2017. Arbetet med cykelleden klämmingsbergsbadet planerad att utföras i samband med anläggandet av Laxnelänken vilket kommer pågår 2017 och 2018.

 		

3. Fordonspark

Omfattning

Denna investering omfattar lastbil samt grävmaskin som köps in tillsammans med VA-enheten. Investeringen här omfattar endast Gata/Parks andel av investeringen. Investeringen omfattar även ny traktor för att ersätta en gamla uttjänt samt inköp av mindre utrustningar så som snöplog m.m. 

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 3 500 tkr för 2017. Av dessa är 2 400 tkr inköp av lastbil och grävare.

Tidsplan

Upphandling av lastbil och grävare är under uppstart och inköpen kommer slutföras under sensommaren. Övriga inköp kommer genomföras löpande under året.		



4. Barmarksunderhåll

Omfattning

Beslutad investering omfattar underhåll för våra parker, strövområden och gator exkl den asfaltering som ligger inom beläggningsprogrammet. Detta omfattar mindre vägreparationer, ny skyltning, anläggande av gräsmattor, vägmålning, anläggande av gatsten, byte av brunnsbeteckningar m.m. 

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 1500 tkr. 

Tidsplan

Genomförs löpande under 2017. 

	

5. Byte av beslysningsstolpar

Omfattning

Beslutad investering omfattar byte av ca 20 gatubelysningsstoplar och armarturer som ett led i årligt underhåll. 

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 200 tkr för 2017. 

Tidsplan

Genomförs löpande under 2017. 



6. Beläggningsprogram

Omfattning

Beslutad investering omfattar asfalteringsarbeten enligt kommunen beläggningsprogram.  

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 3 900 tkr för 2017. 

Tidsplan

Genomförs löpande under 2017. 

		

7.  Uppsnyggning av yttertätorter

Omfattning

Beslutad investering omfattar åtgärder för försköning och ökad trivsel av kommunen yttertätorter.

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 300 tkr för 2017. 

Tidsplan

Genomförs löpande under 2017. 
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