
Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden

Tid och plats Måndag 6 oktober 2021, kl 14.00 - 15:50, B-salen

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering --------

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Anders Axelsson, förvaltningschef, Patrik Andersson, gatuchef,

Tomas Enqvist, planeringschef, Samy Abu Eid, planarkitekt,

Victoria Thim miljöinspektör.

Justerare Ingrid Feldt (ordinarie)

Justering Protokollet justerats i direkt anslutning till sammanträdet

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 54 - 62

Ordförande Sibylle Ekengren

Justerare Ingrid Feldt

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2021-10-07

Datum för anslagets nedtagande: 2021-10-29

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 54 - 62
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Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens 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 Ingrid Feldt (S) som ordinarie att justera protokollet i direkt

anslutning till sammanträdet, i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-06
Diarienummer: MOB.2021.144

§ 54

Delårsrapport SBN 2021

Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapporten.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna ska upprätta en delårsrapport för perioden 1 januari till och med 31

augusti.I delårsrapporten följer nämnden upp mål och uppdrag i nämndens

Framtidsplan 2021-2023, liksom utfall i drifts- respektive investeringsbudget.

Samhällsbyggnadsnämndens budget är -30 742 tkr. Nämndens verksamhet uppvisar

ett underskott på -1 014 tkr för perioden, vilket främst kommer från lägre intäkter inom

detaljplaner och en lägre andel arbetad tid inom projekt jämfört med budget.

Underskotten återfinns inom planeringsenheten samt gata-/park-/anläggningsenheten,

medan övriga verksamhetsområden uppvisar överskott. För helåret prognostiseras ett

underskott om 700 tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-27

2. Delårsrapport 2021

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapporten.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Ekonomienheten



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-06
Diarienummer: MOB.2021.76

§ 55

Grundläggande granskning av styrelsen och
nämndernas ansvarsutövande 2020

Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer svaret till de förtroendevalda revisorerna

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av

styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2020. Revisorernas iakttagelser redovisas

i bifogad revisionsrapport.

Revisorernas sammanfattande bedömning visar på att nämnden uppfyller kraven helt

inom granskningsområdet ekonomiskt tillfredsställande men enbart delvis inom

granskningsområdena ändamålsenlighet och intern kontroll.

Utifrån granskningens resultat lämnar revisorerna följande rekommendation avseende

samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde:

· Säkerställ att nämndens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra

uppföljning av resultat under året och vid årets slut. En tydligare

måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-30

2. Revisionsrapport

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer svaret till de förtroendevalda revisorerna

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



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Gnesta kommuns revisorer



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-06
Diarienummer: KS.2021.140

§ 56

E-förslag - Fler trygga cykel och gångbanor
samt minska hastigheten på bilar i
bostadsområden

Beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltning inväntar den nya gång- och cykelplanen innan några

förslag på byggnation presenteras för nämnden

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar som tidigare varje enskild gata separat i

de fall synpunkter på hastigheter inkommer.

3. Härmed ses E-förslaget som besvarat

Sammanfattning av ärendet
2021-02-03 publicerades ett E-förslag med innebörden att kommunen bygger fler

separerade gång- och cykelvägar samt minskar hastigheten på fordon i

bostadsområden.

Då förslaget fick fler än femtio (50) röster under publiceringen ska det gå vidare till

politiken för beslut om berörd förvaltningen ska utreda ärendet djupare.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-09

2. E-förslag

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsförvaltning inväntar den nya gång- och cykelplanen innan några

förslag på byggnation presenteras för nämnden

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar som tidigare varje enskild gata separat i

de fall synpunkter på hastigheter inkommer.

3. Härmed ses E-förslaget som besvarat

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



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förslagsställaren

~ Gatuchef



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-06
Diarienummer: MOB.2021.143

§ 57

Övriga frågor

Beslut
1. Frågorna får inte ställas.

Sammanfattning av ärendet
Johan Lexell (MP) har ställt följande frågor.

Gällande skyfall:

1. Vad har gjorts sedan 2014 för att förhindra konsekvenserna vid skyfall?

2. Vad är planerat att genomföras för att minska konsekvenserna vid skyfall?

3. Vilka geografiska områden är särskilt viktiga för den Kommunala verksamheten

och hur påverkas verksamheten vid skyfallsinducerad översvämning?

4. Vilka geografiska områden behöver åtgärder / skall prioriteras ur

samhällsplaneringsperspektiv?

5. Är en skyfallskartering gjord eller planeras att göras?

6. På vilka sätt och med vilka resurser har Räddningstjänsten förberett sig för att

respondera mot skyfall?

Gällande medborgardialog - nedlagda lekplatser:

1. Har framtida förvaltning av respektive nedlagd lekplats kommunicerats med

angränsade fastighetsägare?

2. Finns möjlighet för angränsande fastighetsägare att föreslå åtgärder?

3. Finns möjlighet för angränsande fastighetsägare att genomföra åtgärder?

4. Vilken är processen för att starta en förändring i förvaltningen av ett område

enligt ovan?



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Gällande Sveriges miljömål - hållbar stadsplanering:

1. Hur arbetar förvaltningen med dessa etappmål idag?

2. Vilken är prognosen för måluppfyllnad för respektive etappmål?

3. Vad krävs för måluppfyllnad för respektive etappmål i fråga om t ex medel och

personal?

Gällande förberedelser inför värmebölja:

1. Vad har gjorts sedan 2014 för att förebygga ökad dödlighet och ohälsa vid

värmebölja?

2. Finns en handlingsplan för att mildra de negativa effekterna av värmebölja?

3. Vilka geografiska områden är särskilt viktiga för den Kommunala verksamheten

och hur påverkas verksamheten vid Långvarig värmebölja?

4. Vilka geografiska områden behöver åtgärder / skall prioriteras ur

samhällsplaneringsperspektiv?

5. Finns en krishanteringsplan för Långvarig värmebölja?

6. På vilka sätt och med vilka resurser har Räddningstjänsten förberett sig för att

respondera mot värmebölja?

Gällande Sveriges miljömål - utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter:

1. Vad anser förvaltningen om status och prognos för måluppfyllnad?

2. Anser förvaltningen att kommunala bolag behöver bidra till måluppfyllnaden

och i såfall föreslå text till ett ägardirektiv som säkerställer god prognos för

måluppfyllnad.

3. Vad behöver göras ur ett Plan-perspektiv för att säkerställa måluppfyllnad?

4. Vad är planerat att göras ur Plan-perspektivet för att säkerställa måluppfyllnad?

5. Hur tänker Räddningstjänsten minska sina utsläpp med 70% till 2030?



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden frågar nämnden om Johan Lexells (MP) frågor får ställas och finner att

nämnden beslutar att frågorna inte får ställas.

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Reservation

Johan Lexell (MP) reserverar muntligt sig mot beslutet.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-06
Diarienummer: MOB.2021.5

§ 58

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 bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2021-08-24 - 2021-09-29
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Sibylle Ekengren, Ordf M X         
Anders Oscarsson, 1:e v ordf S X         
Sarah Kinberg, 2:e v ordf L X         
Mattias Eldros, Led M  X Astor Pettersson       
Ingrid Feldt, Led S X         
Andreas Gauffin, Led SD X         
Johan Lexell, Led MP X         
Astor Pettersson, Ers Ersättare    M X         
Jesper Hammarlund, Ers Ersättare    S X         
Andreas Andersson, Ers Ersättare    C X         
Jörgen Dahlgren, Ers Ersättare    SD x         
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