
Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

den 24 oktober 2018, 14:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering –

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Patrik Nissen, förvaltningschef, Tomas Enqvist, planeringschef, Ghita Sjösteen,
teknisk chef, Patrik Andersson, gatuchef, Staffan Källström, kommunjurist

Justerare Carl Werner (ordinarie) och Ingrid Feldt (ersättare)

Tid och plats för
justering

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

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 51 - 56

Ordförande Sibylle Ekengren

Justerare Carl Werner

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2018-10-24
Datum för anslagets nedtagande: 2018-11-14
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 51 - 56
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-10-24

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Carl Werner (MP) som ordinarie och Ingrid Feldt (S)
som ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Frågor ställs gällande Räddningsvärnet i Avla. Hur viktig är frivillgheten? och
Vilken typ av brandbil vill man ha i framtiden?

Information

Sörmlandskustens Räddningstjänst, Patrik Kullman
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-10-24
Ärendenummer: MOB.2018.240

§ 51

Delårsrapport 2018

Beslut

1. Nämnden godkänner delårsrapporten.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens budget är -27 945 tkr.

Nämndens avvikelse januari-augusti för den skattefinansierade verksamheten
är +810 tkr.

För VA och renhållningsverksamheterna är personalkostnaderna bokförda
här, men resultatet för taxekollektiven redovisas under kommunstyrelsen.
Prognosen för den taxefinansierade verksamheten beräknas därför under
kommunstyrelsen. I nedanstående uppställning beräknas taxekollektivet inte
ha någon avvikelse utan följer budgeten.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos Prognos

Budget
Utfall -
budget Avvikelse Avvikelse

Augusti Augusti April

Administration -2 892 377 400 0

Planeringsenheten -2 048 329 0 0

Gata, park och
anläggningar -13 794 95 -400 0

Räddningstjänst -7 486 -658 -700 0

Miljö -1 725 667 400 0

Totalt
skattekollektivet

-27 945 810 -300 0

Vatten och avlopp 0 0 0 0

Renhållning 0 0 0 0

Totalt taxekollektivet 0 0 0 0
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-13

2. Investeringsuppföljning

Tjänsteförslag

1. Nämnden godkänner delårsrapporten.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomienheten



Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-10-24
Ärendenummer: MOB.2018.242

§ 52

Ianspråktagande av investering traktor gata/park

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringen för inköp av traktor får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I beslutet KS.2018.112 avseende omfördelning av investeringsmedel för inköp
av traktor har 1 000 000 kr omfördelats från investeringsobjekt 98415
Parkering och lokalgata vid gamla Rekalfastigheten på Frönäs till nytt objekt
Traktor med tillbehör. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska dessa
skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen om
beloppet överstiger 500 tkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-16

2. Beslut KS.2018.112

Tjänsteförslag

1. Investeringen för inköp av traktor får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Teknisk chef
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Sammanträdesdatum: 2018-10-24
Ärendenummer: MOB.2018.231

§ 53

Sammanträdestider 2019

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder följande datum under 2019:

Nämndsammanträden Presidium (kl.14.00)

16 januari 28 december

13 februari 25 januari

20 mars 1 mars

24 april 5 april

22 maj 3 maj

12 juni 24 maj

4 september 16 augusti

2 oktober 13 september

13 november 25 oktober

11 december 22 november

2. Sammanträdestiderna äger rum klockan 14.00 i lokalen
Frösjön/Lockvattnet, kommunhuset Elektron, Västra Storgatan 15,
om inte något annat beslutas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar
för samhällsbyggnadsnämndens sammanträden för år 2019. Förslaget bygger
på en gemensam grundstruktur för alla nämnder. I 2019 års
sammanträdesplan för samhällsbyggnadsnämnden är det tio inplanerade
sammanträden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-01
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag

1. Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder följande datum under 2019:

Nämndsammanträden Presidium (kl.14.00)

16 januari 28 december

13 februari 25 januari

20 mars 1 mars

24 april 5 april

22 maj 3 maj

12 juni 24 maj

4 september 16 augusti

2 oktober 13 september

13 november 25 oktober

11 december 22 november

2. Sammanträdestiderna äger rum klockan 14.00 i lokalen
Frösjön/Lockvattnet, kommunhuset Elektron, Västra Storgatan 15,
om inte något annat beslutas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kanslienheten

~ Hemsidan
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Sammanträdesdatum: 2018-10-24
Ärendenummer: MOB.2018.250

§ 54

Namnsättning av gata i Björnlunda

Beslut

1. Namn för gata enligt bifogad karta sätts till Rönnvägen.

Sammanfattning av ärendet

Tre fastigheter i Björnlunda har tillfart från en väg som tidigare utgjort del av
östra vägförbindelsen förbi Björnlunda. I samband med att en ny järnvägsbro
byggdes över järnvägen fick fastigheterna längs vägen istället adress
Granvägen som byggdes på 1970-talet på västra sidan om fastigheterna.
Tillfart till de tre fastigheterna har dock alltjämt varit österifrån. Gatan är
planlagd som gatumark i gällande detaljplan.

Synpunkter har framförts från en av fastighetsägarna att det kan vara svårt att
hitta till fastigheten, t ex för färdtjänst, eftersom man kör till adress
Granvägen som ligger på andra sidan fastigheten och där finns ingen tillfart.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-18

2. Karta

Tjänsteförslag

1. Namn för gata enligt bifogad karta sätts till Rönnvägen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Berörda fastighetsägare
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Sammanträdesdatum: 2018-10-24
Ärendenummer: MOB.2018.1

§ 55

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman
enligt av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning (gällande
från 2018-09-26). 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 2018-09-19 - 2018-10-15
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Sammanträdesdatum: 2018-10-24
Ärendenummer: MOB.2018.3

§ 56

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Avla Räddningsvärn

~ Rekrytering, miljöenheten

~ Solbacka

~ Presentation av tf. gatuchef

~ Vinterväghållning, upphandling, Ghita Sjösteen

~ Gatubelysning, Ghita Sjösteen

~ Powerbox fastigheten, Tomas Enqvist

~ Information/utbildning om mutor och jäv, Staffan Källström
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