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Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum:2022-10-26

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) att justera protokollet i direkt anslutning

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

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Johan Lexell (MP) väcker övrig fråga gällande dagvattenhantering.

Ordföranden föreslår att "Övriga frågor" läggs till som ny punkt nr.6 på dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-26
Diarienummer: MIL.2022.194

§ 64

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Revidera taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning,

anmälan och tillsyn av försäljning folköl, elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel.

Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att

de säljer tobaksfria nikotinprodukter. Produkterna får enbart säljas till dem som fyllt 18

år.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för handläggningen av ärendet som gäller

anmälningar av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Enligt §40 Lagen om

tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) får en kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn

av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

De nya reglerna om anmälningsplikt och tillsyn för dessa produkter har sin

motsvarighet i lag om tobak och liknande produkter. Därav föreslår taxan att inkludera

den nya lagen så att samhällsbyggnadsnämnden kan ta ut avgift för anmälan och

tillsyn.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-18

2. Taxa



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Revidera taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning,

anmälan och tillsyn av försäljning folköl, elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-26
Diarienummer: KS.2021.35

§ 65

Motion - Gör 224:an säker för oskyddade
trafikanter

Beslut
1. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt framskrivet förslag

uppdrar samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen att beakta väg 224 i fortsatta

diskussioner med region Sörmland.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till Trafikverkets svar.

2. Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att beakta väg 224 i fortsatta diskussioner

med region Sörmland

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har kontaktat Trafikverket utifrån motion ställd till Fullmäktige i Gnesta

kommun. Trafikverket har svarat att man är väghållare för väg 224. Väg 224 är inte

prioriterad och hänvisar till aktuell cykelstrategi där väg 224 inte finns med i det nya

planförslaget för 2022-2033, varken som åtgärd under planperioden eller som

kvarvarande brist efter planperioden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-18

2. Trafikverkets svar

3. Motionen

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås med hänvisning till Trafikverkets svar.

2. Uppdra åt förvaltningen att beakta väg 224 i fortsatta diskussioner med region

Sörmland

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

redaktionella ändringar i beslutssatsen.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef

~ Projektledare



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-26
Diarienummer: KS.2021.77

§ 66

Motion - Förbättrad trafiksäkerhet för
gångtrafikanter i Gnesta tätort

Beslut
1. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt framskrivet förslag

uppdrar samhällsbyggnadsnämnden åt förvaltningen att se över befintliga

övergångsställen och ge förslag på komplettering av belysning samt föreslå

förändringar av övergångsställen/passager.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Samhällsbyggnadsnämnden får uppdrag att se över befintliga övergångsställen och

ge förslag på komplettering av belysning samt föreslå förändringar av

övergångsställen/passager.

Sammanfattning av ärendet
Det finns idag ingen olycksstatistik för oskyddade trafikanter som visar att Gnesta

kommun inte har en tillfredsställande trafiksäkerhet för gångtrafikanter. Med det sagt

kommer förvaltningen naturligtvis att utreda de platser där det kommer synpunkter om

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Förvaltningen kommer att se över de övergångsställen där det finns behov av att

förstärka med för ändamålet framtagna belysningsstolpar och armaturer samt se över

behovet av enskilda övergångsställen och föreslå passager där det är lämpligt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-18

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Förvaltningen får uppdrag att se över befintliga övergångsställen och ge förslag på

komplettering av belysning samt föreslå förändringar av

övergångsställen/passager.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

redaktionella ändringar i beslutssatsen.

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Projektledare



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-26
Diarienummer: MOB.2022.70

§ 67

Revidering av bevarande- och gallringsplan för
samhällsbyggnadsnämnden

Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens bevarande- och gallringsplan, antagen 2013-05-23,

MOB § 42, (MOB.2013.45) revideras i enlighet med

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) är ”myndigheternas arkiv en del av det nationella

kulturarvet”. Arkiven ska ”bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

"rätten att ta del av allmänna handlingar, "behovet av information för rättskipningen

och förvaltningen" och "forskningens behov".

Huvudregeln är således att arkiven ska bevaras. I 10 § arkivlagen medges dock att

sådana allmänna handlingar som inte behövs för att arkiven ska tillgodose ovanstående

ändamål får gallras. Vilka allmänna handlingar som får gallras ska framgå av

bevarande och gallringsplanen som beslutas av kommunstyrelsen eller av respektive

nämnd.

Revideringen omfattar dels komplettering av handlingstyper, dels borttag av vissa

handlingstyper som ej är relevanta längre.

Av arkivreglementet framgår att respektive myndighet ansvarar för att fastställa sin

egen bevarande- och gallringsplan. Förslag till beslut avser att

samhällsbyggnadsnämnden, för egen del, fastställer reviderad bevarande- och

gallringsplan för nämnden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-03

2. Förslag till Bevarande och gallringsplan



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsnämndens bevarande- och gallringsplan, antagen 2013-05-23,

MOB § 42, (MOB.2013.45) revideras i enlighet med

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samordnare

~ Kommunarkivarie

~ Hemsidan/Insidan



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-26
Diarienummer: MOB.2022.1

§ 68

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
1. Ärendet 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 2022-09-20 - 2022-10-18

~ Förteckning över anställningar 2022-09-01 - 2022-09-30



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-26
Diarienummer: MOB.2022.83

§ 69

Övriga frågor

Övrig fråga från Johan Lexell (MP):

Hur efterföljs dagvatten i bygglovshanteringen?

Pontus Lindström svarar:

Hantering av dagvatten följs idag inte upp via plan och bygglagen vid slutbesked.

Frågan får tas med i kommande förbättrings/utvecklingsarbete



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-26
Diarienummer: MOB.2022.3

§ 72

Förvaltningschefen informerar

~ Rekrytering renhållningschef pågår - beräknas  slutföras vecka 45/46

~ VA-chefsrekrytering avbruten.

~ Gatuchefsrekrytering – annonsering sker denna vecka

~ VA – skyddshöjande åtgärder vidtas

~ Investeringsäskande för budget 2023 pågår liksom arbetet med driftbudgeten

~ Omförhandling av avtal för kommunjägare

~ Har genomfört möte med Räddningstjänsten om behovet av rekrytering av

deltidsbrandmän-  och kvinnor.

~ Mycket hög arbetsbelastning på förvaltningen
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