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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 Anderas Gauffin (SD) som ordinarie och Ingrid Feldt (S) som
ersättare 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.
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2021-11-24
MOB.2021.209

§ 71

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 20222023

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska enligt 3 kapitlet 3§ och 8§ enligt Lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor ha ett handlingsprogram för sin förebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Kommunens handlingsprogram ska omfatta de olyckor som kan leda till
räddningsinsats i fredstid och under höjd beredskap. Handlingsprogrammet ska återge
det aktuella läget i kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet.
Handlingsprogrammet gäller för Nyköping, Trosa, Oxelösund och Gnesta kommun och
är beskrivande på en övergripande nivå och grundar sig på andra mer detaljerade
dokument. Handlingsprogrammet följer disposition och innehåll i enlighet med
föreskriften MSBFS 2021:1. Föreskriften är ny och syftar i korthet till att
handlingsprogrammen ska bli tydligare, hålla högre kvalitet och vara jämförbara
mellan kommunerna. Genom den nya föreskriften måste handlingsprogrammet följa en
och samma struktur i samtliga kommuner. Av det skälet behöver kommunen anta det
nya handlingsprogrammet senast 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
1.
2.

Tjänsteskrivelse 2021-11-15
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Tjänsteförslag
1. Anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 20222023

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

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
~ Sörmlandskustens räddningstjänst
~ Beredskapssamordnaren

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

Protokoll

2021-11-24
MIL.2021.498

§ 72

Revidering av taxa för prövning och tillsyn
enligt Miljöbalken
Beslut
1. Godkänna ökning av timavgiften från 1 141 kr till 1 168 kr i taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken
2. Ändringen träder i kraft 2022-01-01

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställdes av
kommunfullmäktige 2016-12-19. Enligt 8 § i taxan får samhällsbyggnadsnämnden för
varje år besluta att justera den i taxan fastställda timavgiften med en uppräkning enligt
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta index tillhandahålls av Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 141
kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-10-20

Tjänsteförslag
1. Godkänna ökning av timavgiften från 1 141 kr till 1 168 kr i taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken
2. Ändringen träder i kraft 2022-01-01

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Miljöenheten
~ Kanslienheten
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§ 73

Revidering av taxa för Livsmedelskontroll
Beslut
1. Godkänna ökning av timavgiften för årlig kontrollavgift från 1 280 kr till 1 311 kr
och för registrering, uppföljande kontroll och utredning av klagomål från 1 186 kr
till 1 214 kr, enligt taxa för livsmedelskontroll och foder och animaliska biprodukter
2. Ändringen träder i kraft 2022-01-01

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande taxa för livsmedelskontroll och foder och animaliska biprodukter
fastställdes av kommunfullmäktige 2019-12-16. Enligt 4 § i taxan får
Samhällsbyggnadsnämnden för varje år besluta att justera den i taxan fastställda
timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Detta index tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den fastställda
timavgiften i nuvarande taxa 1 280 kr för årlig kontrollavgift och 1 186 kr registrering,
uppföljande kontroll och utredning av klagomål.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-10-20

Tjänsteförslag
1. Godkänna ökning av timavgiften för årlig kontrollavgift från 1 280 kr till 1 311 kr
och för registrering, uppföljande kontroll och utredning av klagomål från 1 186 kr
till 1 214 kr, enligt taxa för livsmedelskontroll och foder och animaliska biprodukter
2. Ändringen träder i kraft 2022-01-01

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Miljöenheten
~ Kanslienheten

Ordförandens signatur

Justerarens signatur
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2021-11-24
MIL.2021.500

§ 74

Revidering av taxa för ansökan och tillsyn av
serveringstillstånd och tobaksförsäljning,
anmälan och tillsyn av försäljning folköl,
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria
läkemedel
Beslut
1. Godkänna ökning av timavgiften från 1 141 kr till 1 168 kr i taxa för ansökan och
tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning, anmälan och tillsyn av
försäljning av folköl, elektroniska cigaretter samt påfyllningsbehållare samt vissa
receptfria läkemedel
2. Ändringen träder i kraft 2022-01-01

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning,
anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, elektroniska cigaretter samt
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel fastställdes av
kommunfullmäktige 2016-12-19. Enligt 6 § i taxan får Samhällsbyggnadsnämnden för
varje år besluta att justera den i taxan fastställda timavgiften med en uppräkning enligt
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta index tillhandahålls av Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 141
kronor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-11-02

Tjänsteförslag
1.

2.

Godkänna ökning av timavgiften från 1 141 kr till 1 168 kr i taxa för ansökan och
tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning, anmälan och tillsyn av
försäljning av folköl, elektroniska cigaretter samt påfyllningsbehållare samt
vissa receptfria läkemedel
Ändringen träder i kraft 2022-01-01
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Miljöenheten
~ Kanslienheten

Ordförandens signatur

Justerarens signatur
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§ 75

Revidering av taxa för prövning och tillsyn
enligt Strålskyddslagen
Beslut
1. Godkänna ökning av timavgiften från 1 141 kr till 1 168 kr i taxa för prövning och
tillsyn enligt strålskyddslagen
2. Ändringen träder i kraft 2022-01-01

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen fastställdes av
kommunfullmäktige 2016-12-19. Enligt 4§ i taxan får Samhällsbyggnadsnämnden för
varje år besluta att justera den i taxan fastställda timavgiften med en uppräkning enligt
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta index tillhandahålls av Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 141
kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-10-20

Tjänsteförslag
1. Godkänna ökning av timavgiften från 1 141 kr till 1 168 kr i taxa för prövning och
tillsyn enligt strålskyddslagen
2. Ändringen träder i kraft 2022-01-01

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Miljöenheten
~ Kanslienheten
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Justerarens signatur
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§ 76

Sammanträdestider 2022
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder följande datum under 2022:
Nämndsammanträden

Presidium (kl. 13.00)

2 februari

14 januari

9 mars

18 februari

4 maj

13 april

1 juni

13 maj

22 juni (vid behov)

3 juni

31 augusti (vid behov)

12 augusti

28 september

9 september

26 oktober

7 oktober

7 december

18 november

2. Sammanträdena äger rum klockan 14.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet alternativt
B-salen, kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat
beslutats.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
samhällsbyggnadsnämndens sammanträden för år 2022. Förslaget bygger på en
gemensam grundstruktur för alla nämnder. I 2022 års sammanträdesplan för
samhällsbyggnadsnämnden är det 9 inplanerade sammanträden. Tider för presidiets
möten läggs in utifrån beslutade datum för samhällsbyggnadsnämndens
sammanträdestider och kan vid behov komma att ändras.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-11-11

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder följande datum under 2022:
Nämndsammanträden

Presidium (kl. 13.00)

2 februari

14 januari

9 mars

18 februari

4 maj

13 april

1 juni

13 maj

22 juni (vid behov)

3 juni

31 augusti (vid behov)

12 augusti

28 september

9 september

26 oktober

7 oktober

7 december

18 november

2. Sammanträdena äger rum klockan 14.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet alternativt
B-salen, kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat
beslutats.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag

Sändlista
~ Kanslienheten
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§ 77

Övriga frågor
Beslut
1. Ärendet läggs till handlingarna.
Övriga frågor från Johan Lexell (MP).
Ny nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken
Bakgrund: En ny nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken börjar gälla 2022. Den bedöms
påverka arbetet på miljöenheten. Den tillkännagavs 12okt och eftersom den är ny behöver vi
säkerställa att den hanteras så att myndighetsutövningen under 2022 kan säkerställas.
Fråga: När kan förvaltningen redovisa en konsekvensanalys? Ev förändringar i budgetramar
kanske blir aktuella.
Svar: Information av detta slag kommer till förvaltningen och åtgärder vidtas.
Obesvarade motioner
Bakgrund: På senaste KS fanns en punkt om obesvarade motioner.
De som handläggs av SBN är:
Gör kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn (FI:2019)
Belysning installeras på lekplatser (SD:2019)
Gör 224:an säker för oskyddade trafikanter (L:2021)
Förbättrad trafiksäkerhet för gångtrafikanter i Gnesta tätort (V:2021)
Motion om att bygga trähus(V:2021)
Gång och cykelväg till Dammhagen (SD:2021)
Fråga: Hur ska vi i SBN göra för att få motionerna besvarade? Det bildas ju ett demokratiskt
underskott ifall inte motioner besvaras. Att handläggningen tagit tid p.g.a. beslut om att
avvakta med att behandla motioner p.g.a. covid är förståeligt men nu borde ju arbetet ta fart
igen.
Svar: Motioner har inte behandlats under Corona pandemin, men kommer nu
fortlöpande att behandlas.
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§ 78

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.

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 2021-10-19 - 2021-11-16

~

Förteckning över anställningar 2021-10-01 - 2021-10-31
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