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Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum:2021-05-26

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Anders Oscarsson (S) som ordinarie och Sarah Kinberg (L) som

ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, i kommunhuset,

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att ärende nr. 3 "Lokala trafikföreskrifter - Stationsvägen

Björnlunda" dras ur dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

Ingen information.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Diarienummer: MOB.2021.78

§ 27

Ekonomisk uppföljning

Beslut
1. Den ekonomiska uppföljningen samt investeringsuppföljningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens budget är -30 742 tkr. För årets fyra första månader visar

resultatet ett underskott på -197 tkr vilket främst kommer från lägre intäkter inom

bygglovshantering och högre kostnader för vinterväghållning.

Inom investeringar har inga investeringar skrivits fram från framtidsplan 2021-2023.

Verksamhetsområde Helårs

budget

Avvikelse

Utfall - Budget

April

Prognos

Avvikelse

April

SHB Administration -2 743 +62 +200

Planeringsenheten -1 910 -291 0

Gata, Park och Anläggningar -15 054 -217 -600

Räddningsenheten -8 753 +30 0

Miljöenheten -2 282 +220 0

Totalt Skattekollektivet -30 742 -196 -400

VA-enheten 0 0 0

Renhållningsenheten 0 0 0

Totalt Taxekollektivet 0 0 0

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-18



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Den ekonomiska uppföljningen samt investeringsuppföljningen godkänns.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningschef Patrik Nissen

~ Ekonomichef Susanne Gustafsson

~ Ekonom Tomas Fröidh



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Diarienummer: MOB.2021.64

§ 28

Lokala trafikföreskrifter - Parkering
Margretedalsvägen

Beslut
1. Införa lokal trafikföreskrift angående parkering utefter Margretedalsvägen. På

markerade platser får personbilar parkeras under högst 6 timmar i följd.

Sammanfattning av ärendet
På Margretedalsvägen gäller i dag 24 timmars parkering. Synpunkter från boende har

inkommit för att öka tillgängligheten för besökandes parkeringsmöjligheter.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-19

2. Lokala trafikföreskrift

Tjänsteförslag
1. Införa lokal trafikföreskrift angående parkering utefter Margretedalsvägen. På

markerade platser får personbilar parkeras under högst 6 timmar i följd.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Diarienummer: MOB.2021.75

§ 29

Ianspråktagande av investeringsmedel -
fordonspark

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna ianspråktagande av 2 200 tkr av i

framtidsplanen beslutade 2 280 tkr investeringsmedel gällande fordonspark.

Sammanfattning av ärendet
Beslutade investeringsmedel per nämnd finns angivet i kommunfullmäktiges

framtidsplan. Ärendegången är sedan att investeringar ska skrivas fram till respektive

nämnd och vidare till kommunstyrelsen för beslut om ianspråktagande.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-19

Tjänsteförslag
1. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna ianspråktagande av 2 200 tkr av i

framtidsplanen beslutade 2 280 tkr investeringsmedel gällande fordonspark.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Diarienummer: MOB.2021.79

§ 30

Delegationsordning revidering

Beslut
1. Godkänna revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning behöver revideras med 6 nya punkter

gällande GDPR, detaljplaner, tillsyn och bygglov.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-06

Tjänsteförslag
1. Godkänna revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Diarienummer: KS.2019.326

§ 31

Motion - Belysning installeras på lekplatser

Beslut
1. Ärendet återremitteras

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Sverigedemokraterna i Gnesta, föreslås att det monteras belysning på

kommunens lekplatser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda

behovet av belysning och också återkomma med en kostnadskalkyl

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-19

2. Motion - Belysning installeras på lekplatser

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda var behovet är störst att

montera belysning och återkomma med en kostnadskalkyl.

2. Samhällsbyggnadsnämnden ges ett tillskott på 200 000 kr till driftsbudgeten för
utredningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att förvaltningen

vidare utreder vilka alternativ som finns och vilka kostnader de innebär samt vilka

lekplatser det gäller.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt

ordförandens förslag om återremiss och finner att nämnden beslutar enligt

ordförandens förslag om återremiss.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Samhällsbyggnadschef

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Diarienummer: MOB.2021.5

§ 32

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 2021-04-21 - 2021-05-18

~ Förteckning över anställningar 2021-04-01 - 2021-04-30



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Diarienummer: MOB.2021.6

§ 33

Anmälningsärenden

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som

samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för nämnden, utgör

anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos

kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

1. Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i ärende PLAN.2017.1 "Tillägg till

detaljplaner för Hammersta 4:1 m fl"

Yttrande på föreläggande i mål P 13422-20
Gnesta kommun motsätter sig klagandenas yrkande om ändring av Mark- och

miljödomstolens slutligt beslut 2020-11-12 om avvisning av Gnesta kommuns beslut

21320-06-15 om att anta tillägg till detaljplaner för Hammersta (Plan.2017.1).

Gnesta kommun delar Mark- och miljödomstolens bedömning att kommunen har rätt

att upphäva detaljplanerna eftersom genomförandetiden för samtliga berörda

detaljplaner gått ut. Klagandena bor inte inom de områden som omfattas av

upphävandet. Även om vissa fastigheter ligger nära berörda områden gränsar de heller

inte direkt till dessa. Vid bedömningen av om en plan kan upphävas efter

genomförandetidens utgång behöver inte hänsyn tas till de rättigheter som uppkommit

genom planen. I detta fall blir dessutom konsekvenserna av att kommunen upphäver

detaljplanerna endast att vissa områden blir oreglerade. Några olämpliga

följdverkningar uppkommer inte.

Om avvisningsbeslutet ej vinner laga kraft yrkar Gnesta kommun att kommunens

beslut om antagande av tillägg till detaljplanerna prövas enligt reglerna i PBL.
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Andreas Gauffin, Ers Ersättare    SD  X        


      


  S = S-M-C-MP-L-Fi-V-SD 


   M = M-S-C-L-SD-MP-V-Fi 


   C = C-L-M-S-MP-V-Fi 


   SD = SD-M-C-L-S-V-MP-Fi 


   V = V-Fi-MP-C-L-S-M-SD 


   MP = MP-Fi-V-S-L-C-M-SD 


   L = L-C-M-S-MP-V-Fi 


   Fi = Fi-V-MP-S-L-C-M-SD 


 


 


 


 







