Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden
Tid och plats

2020-09-23, 14:00, B-salen,
Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

–

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Patrik Nissen, förvaltningschef, Ellinor Lundin, miljöchef,
Patrik Andersson, gatuchef, Isabella Wall, bygglovshandläggare,
Johnny Nyberg, bygglovshandläggare, Lina Vikström-Bergqvist,
miljöinspektör, Samu Abu Eid, planarkitekt

Justerare

Tomas Ingberg (ordinarie)

Justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Marie Solter

Ordförande

Sibylle Ekengren

Justerare

Tomas Ingberg

Paragrafer: 56 - 68

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2020-09-24
Datum för anslagets nedtagande: 2020-10-16
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen
Marie Solter, sekreterare

Utdragsbestyrkande

Paragrafer: 56 - 68
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Justerarens signatur
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Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-09-23

Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdets öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Tomas Ingberg (SD) att justera protokollet i direkt anslutning till
sammanträdet, i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.
Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen
Nytt ärende "Bygglov för tillbyggnad av fritidshus" läggs till som nytt ärende nr. 12 på
dagordningen.
Ny handling delas ut i ärende nr. 10 " Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus"
Nämnden godkänner dagordningen.

Information
NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande, Lars Nordqvist
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

Protokoll

2020-09-23
MOB.2020.110

§ 56

Tillsynsplan enligt PBL 2020-2024
Beslut
1. Tillsynsplan enligt PBL 2020-2024 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Tillsynsplanen anger inriktningen för nämndens tillsynsarbete enligt plan- och
bygglagen under perioden 2020-2024. De ökade resurser som behöver tillföras
förvaltningen för att kunna bedriva ett bra tillsynsarbete bedöms kunna finansieras
genom ökade intäkter för bygglovsavgifter och sanktionsavgifter.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-15
2. Tillsynsplan enligt PBL 2020-2024

Tjänsteförslag
1. Tillsynsplan enligt PBL 2020-2024 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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MOB.2020.158

§ 57

Ianspråktagande av investeringsmedel
fordonspark
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringsmedel 1 110 tkr av anvisade 2 660 tkr i framtidsplanen 2020-2022
gällande investering fordonspark får ianspråktas.

Sammanfattning av ärendet
I framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar anvisade för
samhällsbyggnadsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska
dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen om de
överstiger 500 tkr.
Investeringen är totalt 1 110 tkr.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2020-09-15

Tjänsteförslag
1. Investeringsmedel 1 110 tkr av anvisade 2 660 tkr i framtidsplanen 2020-2022
gällande investering fordonspark får ianspråktas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen
~ Gatuchef
~ Ekonomienheten
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MIL.2020.177

§ 58

Miljöenhetens uppföljning 2020 - tertial 2
Beslut
1. Godkänna miljöenhetens uppföljning - tertial 2.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i arbetet med uppföljning ska miljöenheten varje år lämna tre rapporter
under året till samhällsbyggnadsnämnden. Miljöenheten har sammanfattat den tillsyn
som utförts under tertial 2 under 2020

Beslutsunderlag
1.
2.

Tjänsteskrivelse 2020-09-15
Bilaga 1- sammanställning tertial

Tjänsteförslag
1. Godkänna miljöenhetens uppföljning - tertial 2.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Miljöenheten
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§ 59

Inventering av enskilda avlopp 2020
Beslut
1. Godkänna halvårsrapport för miljöenhetens inventering av enskilda avlopp januarijuni 2020.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsinventeringen för 2020 omfattar inga nya inplanerad avlopp.
Fokus under året ligger på inventering av kvarvarande avlopp från tidigare år,
uppföljning av förelägganden som beslutades under 2012–2019 samt avlopp som enligt
överenskommelse mellan miljöenheten och fastighetsägare skulle ha åtgärdats under
2014–2019.
Antalet inventeringar beräknas vara 8 stycken. Av dessa har 2 avlopp inventerats
genom besök på plats, 1 har uppgett att de gör om självmant och skickat in en ansökan
och 1 har inte indraget vatten/enbart diskho och därmed inget avlopp. Det finns 4
stycken fastigheter kvar att inventera.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-15

Tjänsteförslag
1. Godkänna halvårsrapport för miljöenhetens inventering av enskilda avlopp januarijuni 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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§ 60

Riktlinjer för tillämpning av
dataskyddsförordningen
Beslut
1. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen antas.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram rutiner för samtycke, registerutdrag,
rättelse, radering, begränsning, invändning och dataportabilitet samt
personuppgiftsincident.

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen eller The General Data Protection Regulation (GDPR) ersatte
personuppgiftslagen (PUL) när den infördes 25 maj 2018. Förordningen innebär ett
förstärkt skydd för den enskilda personens integritet.
För att kunna efterfölja dataskyddsförordningen har Strängnäs, Vingåkers, Flens,
Katrineholms, Oxelösunds och Gnestas kommuner i samarbete tagit fram
gemensamma riktlinjer för det fortsatta arbetet. Riktlinjerna antas av respektive
personuppgiftsansvarige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-09
2. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Tjänsteförslag
1. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen antas.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram rutiner för samtycke, registerutdrag,
rättelse, radering, begränsning, invändning och dataportabilitet samt
personuppgiftsincident.

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

Sändlista
~ Kanslienheten
~ Dataskyddsombud

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 61

Utse dataskyddsombud
Beslut
1. Svitlana Jelisic utses till nämndens dataskyddsombud.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner och deras självständiga nämnder är myndigheter och måste utse
dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är personuppgiftsansvarig för
behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud.
Dataskyddsombudets roll att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga
organisationen om vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen.
Ombudet ska också bevaka att reglerna följs samt fungera som kontaktperson för
Datainspektionen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-11

Tjänsteförslag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-09
2. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Datainspektionen
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§ 62

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
1. Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. 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 digitala 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 bortSammanfattningen
kommer alltid direkt efter beslutet. Sammanfattning ska alltid skrivas om dokumentet
är längre än en sida. Skriv sammanfattningen sist, när du är klar med tjänsteskrivelsen
i övrigt. Det är först då du kan göra en bra sammanfattning.

~

Förteckning över delegationsbeslut 2020-08-19- 2020-09-15

~

Förteckning över anställningar 2020-08-01 - 2020-08-31
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