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Sammanträdesdatum: 2019-04-24

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Astor Pettersson (M) 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

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

-
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Sammanträdesdatum: 2019-04-24
Ärendenummer: MOB.2019.74

§ 29

Ekonomisk uppföljning - efter mars

Beslut

1. Den ekonomiska uppföljningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens budget är -29 360 tkr. För årets tre första
månader visar resultatet en negativ avvikelse på -337 tkr till följd av försenad
fakturering av avgifter.

Verksamhetsområde Helårs Avvikelse

  Budget Utfall - budget

    MÅN

Administration -2 995 142

Planeringsenheten -2 115 -545

Gata, park och
anläggningar -14 552 518

Räddningstjänst -7 985 318

Miljöenheten -1 713 -770

Totalt skattekollektivet -29 360 -337

VA-enheten 0 0

Renhållning 0 0

Totalt taxekollektivet 0 0

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-23

Tjänsteförslag

1. Den ekonomiska uppföljningen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2019-04-24
Ärendenummer: MOB.2019.72

§ 30

Beläggningsarbeten 2019

Beslut

1. Godkänna beläggningsarbeten för 2019 enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

I november 2015 beslutade nämnden om ett beläggningsprogram för
perioden 2016-2023. Beroende på yttre omständigheter som t.ex. ökat slitage
behöver ordningen för beläggningsarbetena justeras årligen.

Under 2019 planeras utöver gator satsningar i anslutning till bl.a.
nybyggnation av GCväg längs centrumdelen på Västra Storgatan. Tidigare års
satsning på asfaltering av GCvägar som en del av kommunens långsiktiga
strategi att främja miljö och hälsa har gett resultat. Varför tyngdpunkten
under 2019 ligger på gator/vägar.

Beläggningsarbetet ligger i linje med ett flertal av samhällsbyggnadsnämndens
mål.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-16

2. Bilaga 1 Planerad asfaltering 2019

Tjänsteförslag

1. Godkänna beläggningsarbeten för 2019 enligt bilaga.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Teknisk chef
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Sammanträdesdatum: 2019-04-24
Ärendenummer: MOB.2019.48

§ 31

Lekplatsutredning Gnesta tätort

Beslut

1. Behålla och utveckla eller rusta tio lekplatser i Gnesta, som framgår av
bilaga 1.

2. Avveckla sex stycken lekplatser i Gnesta, som framgår av bilaga 1.

3. Lekplatserna vid Solåkravägen och Björnstigen utvecklas till
temalekplatser.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska verksamheten fick 2016 uppdraget av samhällsbyggnadsnämnden att
se över alla kommunala lekplatser för att skapa säkra och stimulerande
mötesplatser för barn och föräldrar. En tydlig linje är att kommunen ska säkra
kvalitet framför kvantitet.

Undersökningar har genomförts genom medborgardialog, okulär besiktning
och inventering samt genomgång av befolkningsstatistik.

Lekplatserna bör stimulera till ökad rörlighet mellan tätorter där lekplatsen
blir en spännande utflykt för familj och vänner. För att främja detta har varje
yttertätort sedan 2018 en speciallekplats, en så kallad temalekplats, som
omfattar mer än eller annat än standardutförande med gunga, sandlåda och
rutschkana. Gnesta tätort bör därför ha minst två stycken temalekplatser, med
tanke på befolkningsstatistiken.

Förvaltningen föreslår till nämnden att behålla och utveckla eller rusta tio
lekplatser i Gnesta tätort. Vidare föreslår förvaltningen att sex stycken
lekplatser avvecklas och att två lekplatser i Gnesta tätort ska utvecklas till så
kallade temalekplatser.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-16

2. Bilaga 1: Rapport lekplatsutredningen Gnesta tätort

3. Bilaga 2: Karta kommunala och icke kommunala lekplatser

Tjänsteförslag

1. Behålla och utveckla eller rusta tio lekplatser i Gnesta, som framgår av
bilaga 1.

2. Avveckla sex stycken lekplatser i Gnesta, som framgår av bilaga 1.

3. Lekplatserna vid Solåkravägen och Björnstigen utvecklas till



Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

temalekplatser.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Tekniska verksamheten
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Sammanträdesdatum: 2019-04-24
Ärendenummer: MOB.2018.297

§ 32

Lokaler Avla brandstation - beställning

Beslut

1. Uppdra åt förvaltningschefen att beställa ombyggnad av Avla
brandstation enligt programhandling framtagen av Gnesta
Förvaltnings AB.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2018-12-12 en förstudie för ombyggnad
av Avla brandstation.

Släckfordonet i Avla brandstation behöver bytas ut eftersom det är över 30 år
gammalt. För att rymma en större bil behöver brandstationen byggas om.
Förvaltningen är positiv till ombyggnaden eftersom räddningsvärnet fyller en
viktig uppgift och behöver ha en väl fungerande vagnpark och brandstation.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-10

2. Programhandling GFAB 2019-01-19

Tjänsteförslag

1. Uppdra åt förvaltningschefen att beställa ombyggnad av ombyggnad
av Avla brandstation enligt programhandling framtagen av Gnesta
Förvaltnings AB.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ GFAB

~ Sörmlandskustens Räddningstjänst

~ Lokalsamordnaren
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Sammanträdesdatum: 2019-04-24
Ärendenummer: MOB.2019.1

§ 33

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman
enligt av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning (gällande
från 2018-09-26 och 2019-03-20). 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 2019-03-09 – 2019-04-15

~ Förteckning över anställningar 2019-03-01 - 2019-03-31
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Sammanträdesdatum: 2019-04-24
Ärendenummer: MOB.2019.2

§ 34

Anmälningsärenden

Beslut

1. Informationen godkänns.

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.

~ Dom från Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen i ärende
BYGG.2012.60

Mark- och miljödomstolen avslår samhällsbyggnadsnämnden ansökan om
utdömande av vite.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 november 2017 att förelägga
sökanden i rubricerat ärende att senast den 1 augusti 2018 färdigställa
tillbyggnad av fritidshus enligt bygglov. Föreläggandet förenades med vite om
50 000 kr. Vid tillsynsbesök den 28 september 2018 konstaterades att
tillbyggnaden inte hade färdigställts.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2018-11-28 att ansöka om utdömande av
vite. Mark- och miljödomstolens avslag på ansökan grundar sig på att det
saknas underlag för att konstatera att sökanden i bygglovsärendet har blivit
delgiven beslutet om föreläggande.
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Rapport Lekplatsutredning
Som ett led i satsningarna på upprustning av Gnesta kommuns tätorter så har en
översyn gjorts av kommunens kommunala lekplatser. Det har framförts tydliga
önskemål om att skapa säkra och stimulerande mötesplatser för barn och
föräldrar. Kommunen ska säkra kvalitet framför kvantitet


Tekniska verksamheten fick 2016 uppdraget av samhällsbyggnadsförvaltningen
att se över alla kommunala lekplatser. Uppdraget omfattade att undersöka hur
medborgarna önskar att våra lekplatser ska se ut, hur många lekplatser som
behöver utvecklas, samt att se hur lekplatserna idag används.


Undersökningarna har genomförts genom medborgardialog på kalaset, dialog
med byalag, okulär besiktning och inventering, genomgång av
befolkningsstatistik samt utskick av en frågeenkät på nätet.


Denna rapport visar resultatet av utredningen och ska fungera som ett
beställningsformulär till tekniska verksamheten.


Resultat medborgardialog


Synpunkter avseende Gnesta tätorst lekplatser har inhämtats från Gnestakalaset,
och via lekplatsenkät på nätet. Synpunkterna från Gnestakalaset var mycket få
och kan sammanfattas i att det överensstämmer med resultatet i enkäten. .


Lekplatsenkäten
Vi genomförde under senvintern en lekplatsenkät där vi bad föräldrar och
pedagoger att tillsammans med barn tycka till om de kommunala lekplatserna.


I enkäten frågade vi bland annat hur ofta de besökte en lekplats, hur långt de
kunde tänka sig att gå till en lekplats, och vad barnen helst lekte med på en
lekplats. Det fanns också möjlighet att lämna synpunkter i form av frisvar. I
enkäten framgick även att vi tycker att den framtida standardutrustningen på en
lekplats ska vara gunga, sandlåda och rutschkana.


Runt 200 personer tog chansen att tycka till i enkäten.


Det var flest föräldrar som svarade på enkäten, och de allra flesta har i
genomsnitt 2 barn med sig till lekplatsen. Barnen är oftast yngre än 6 år.


Nästan hälften av alla som svarade går 1-3 gånger per vecka till en kommunal
lekplats och nästan lika många kan tänka sig att gå mer än 600 m för att komma
till en lekplats.


10-35 % av de svarande har sagt att om de ska gå mer än 600 m, så ska lekplatsen
innehålla:


 Klätterställning
 Gunga/gungor
 Rutschkana
 Sandlåda (gärna täckt)
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 Picknickbord
 Saker/utformning för både små och stora barn
 Fantasifulla/ovanliga/varierande lekutrustningar
 Klätternät/klättervägg/klätterlek


Utöver standardutrustningen(gunga, sandlåda, rutschkana) är de fem mest
önskvärda sakerna på en lekplats:


 Klätterlek
 Linbana
 Balanslek
 Vattenlek
 Karusell


Lekplatserna ska också vara fräscha, trygga och säkra samt utmanande och
spännande.


Många har uttryckt önskan om temaparker. Det har också kommit in flertalet
exempel på bra lekplatser och temaparker runtom i Sverige.


Hela lekplatsenkäten går att läsa som en bilaga till denna rapport.


Gnestakalaset
Endast 3 besökare inlämnade synpunkter varför underlaget ej kan fungera som
statistiskt underlag. Dock såg man att samma synpunkter inkom som i
lekplatsenkäten. Förvaltningen gör därför bedömningen att lekplatsenkäten
ersätter materialet på Gnestakalaset


Befolkningsstatistik


Man kan tydligt se att det bor ett större antal barn i Dansutområdet, på Frönäs
och längs Skillingagatan i Gnesta. Dock bör man i detta tänka på att demografin
varierar med åren. Av detta är det viktigt att satsa på lekplatser som ligger jämt
fördelade i Gnesta tätort så att oavsett demografin så ska det finnas en lekplats
inom ett visst avstånd.


Besiktning och inventering


Kommunens lekplatser ska besiktigas regelbundet. Senaste årens besiktning har
visat att mycket av utrustningen börjar bli gammal och det finns nu ett tydligt
behov av åtgärder för att säkerställa att lekplatserna är säkra och trygga.


Sammanfattning lekplatser


Genom resultatet av lekplatsenkäten har vi tittat närmare på våra kommunala
lekplatser, vilka som ska vara kvar och vilka som kan tas bort. Vi har försökt få
till en jämn geografisk spridning på lekplatserna. Samtidigt har vi också tittat på
hur pass välbesökta lekplatserna är samt antal barn i området enligt 2011 års
statistik.


Gnesta


I Gnesta planerar vi att behålla 10 st lekplatser och ta bort 6 st lekplatser.


Kommunala lekplatser







Samhällsbyggnadsförvaltningen 3(6)


Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se
www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965


Namn Vara kvar Tas bort Anmärkning


Thuleparken X Alldeles ny.


Badet Frönäs X Ny, ligger vid badet, många
barn i närheten.


Solåkravägen X Bra ytor, expansivt område,
kan utvecklas.


Björnstigen X Bra ytor, stort
upptagningsområde,
möjlighet till vinteraktiviteter,
skogsnära. Kan utvecklas.


De 4 lekplatserna ovan är utvalda efter geografiskt läge med ca 5-600 m
mellanrum, 2 på var sida järnvägen.


Sämjevägen X Flyttas till Sällskapsvägen =
ger ett centralare läge (ligger
undangömt idag). Stora ytor
för bollspel, drakflygning etc.


Vesslevägen X Flyttas till gärdet mot
Kärvsvägen/nya BoKlok
(ligger undangömt idag).
Eventuellt behålla
fotbollsplanen på plats.
Behöver rustas.


Nyblinsparken X Används mycket till- och från
skolan, ett ”hangaround”-
ställe.


Ringleken X Välbesökt, bra ytor för
spontanlek, närhet till ”nya
Mossen”.


Hambovägen X Ganska ny


Solrosvägen X Övervägt flytt till Lillsjön,
dock risk för kvicksand –
fallsand + sankt. Mycket dyrt
med dränering.


Namn Vara kvar Tas bort Anmärkning


Långdansvägen X Bra, men Hambovägen
räcker. Går inte att utveckla,
något trång.


Gavottvägen X Vi planerar att satsa på
Björnstigen. Hambovägen
ligger nära. Bra och välbesökt,
men för nära Björnstigen.
Går inte att utveckla
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Icke kommunala lekplatser


Det finns totalt 30 stycken lekplatser tillhörande olika bostadsrättsföreningar och
fastighetsbolag.


nämnvärt.


Sigtunavägen X Ligger avsides. Ringleken
ligger nära och är mer
välbesökt.


Ringdansvägen X Riktigt dåligt skick.


Gnesta-Kalles
väg


X Trångt, ligger nära
Hambovägen


Mårdstigen X Ligger för avsides


4 lekplatser är redan nedlagda i Gnesta


Placering Tillhör Innehåller Anmärkning


Vikingavägen
21,13,5


Vikinga-byn Sandlåda och Gunga (Norr, mellan
och Sörgården)


Juristgatan 2 Gnesta-hem Gunga, sandlåda,
rutschkana och 2 st


gungdjur


Thuleparken,
Torggatan 11


Gnesta-hem 2 st gungor, sandlåda,
rutschkana, gungdjur


Bakom
punkthus
Torggatan


Kullagatan 21 Gnesta-hem Rutschkana/


Klätterställning,
Sandlåda, Gunga,
Gungdjur


Bakom
Kullagatan/


posthuset


Landshammarsg Gnesta-hem Gungor x 2, Rutschkana,
Sandlåda, gungdjur


Mellan
Landshammars
g. 4 och
Torggatan 19


Landshammarsg Gnesta-hem Gunga, sandlåda Mellan
Landshammars
g. 10 och
Torggatan 25


Platåvägen
13,19,23


Fastighets-ab
Billy Gustaf-


sson


13. Gungdjur,


19. Gungdjur och
Sandlåda,


23. Gungdjur och
Sandlåda


Platåvägen 49 Gnesta Bygg 49. Sandlåda
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Nygatan 4 BRF


Gnesta-
gården


Gunga


Granbackavägen
31


Gnesta-hem 31.
Rutschkana/klätterställni
ng, Sandlåda, Gunga,


Gungdjur,


Granbackavägen
48, 78, 104, 126


BRF


Riks-byggen


48. Rutschkana/


klätterställning, Sandlåda,
Gungdjur,


78. Sandlåda,


104. Gungdjur,


126. Sandlåda


Uppåkravägen 42 BRF


Vackerby


Gunga, rutschkana Gungor
borttagna,
ställning kvar


Plogvägen 11, 28,
31, Harvstigen 9


BRF


Frustuna


11.


Sandlåda, Gungdjur


28.


Gunga, rutschkana,
sandlåda, klätterställning,


gungbräda


31.


Sandlåda, gungdjur


9.


Sandlåda


Odens Gränd 1 Frönäs Samf. Gunga, rutschkana,
sandlåda


Lokes gränd 8 Midgårds


Samf.


Gunga, rutschkana,
sandlåda, gungdjur


Fräkengränd 11 Näck-rosens
Samf.


Gunga, rutschkana,
sandlåda, gungdjur,
klätterställning


Pilgränd 13 Gnesta-hem Gunga, sandlåda


Margretedals-
vägen 15 A-C


Gnesta-hem Rutschkana/klätter,
sandlåda


Mariefredsvägen BRF Gunga, rutschkana,
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Ekonomiska konsekvenser


Genom att minska ner antalet kommunala lekplatser, kan vi lägga mer pengar på
utveckling och underhåll av de lekplatser som blir kvar. Investeringsbudgeten för
åren 2019-2021 är 3 miljoner kr. Underhållet av de lekplatser som är kvar blir
bättre, då samma tid, som tidigare lades ner på 16 lekplatser, nu kan läggas ner på
10 lekplatser. Underhållsbudget uppgår till totalt 78 000 kr per år.


Placering av Gnesta tätorts kommunala lekplatser


Vi har tittat på hur de kommunala lekplatserna ligger i jämförelse med de icke
kommunala lekplatserna i Gnesta tätort. Vi har också sett över vilka kommunala
grönyteområden som finns att tillgå i planeringen av vilka lekplatser som kan
utvecklas till temalekplatser samt vilka lekplatser som ska rustas. Några lekplatser
avser vi att flytta, då de i dagsläget ligger ganska undangömt. De lekplatser som vi
avser att ta bort, täcks upp av de andra kvarstående lekplatserna.


4 Cypressen sandlåda


Ringvägen/


Torggatan


Gnesta-hem Gunga, rutschkana,
sandlåda


Nergårdsgärde
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Planerad asfaltering 2019


Planerade asfalteringar under 2019 bygger på underhållsutredningen av gator
och GC-vägar 2013.
Klassning av restlevnadstid enl. underhållsutredningen av gator och GC-vägar
2013, är graderad i en 5 gradig skala. Eftersatt 0 år, 1 år, 2-4 år, 5-7 år, >7 år. (0
år innebär att det behöver åtgärdas omgående, 1 år innebär att det bör
åtgärdas inom ett år, osv.)


En summering av asfaltering mellan 2015 – 2018.
4 st av den 5 gradiga skalan bedöms som relevant i summeringen.


Ny gång- och cykelväg genom projekt tillkommer med ca. 14055 m².


Total yta GC = 45419 m². Asfalterad + ny GC (2015-2019) = 23166 m². => 51%


Ny gata genom projekt tillkommer med ca. 8010 m².


Total yta gata = 278745 m². Asfalterad + ny gata (2015-2019) = 70677 m². =>
25%


GC


Asfalterad yta Total yta %


0 år 5948 7768 77


1 år 1680 4005 42


2-4 år 1483 5480 27


5-7 år 0 3002 0


summa 9111 20255 45


Gata


Asfalterad yta Total yta %


0 år 16024 21271 75


1 år 12144 22969 53


2-4 år 30526 83333 27


5-7 år 3973 41209 10


summa 62667 168782 37
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Gnesta


GC
V.Storgatan, trott Marielundsg. – Mariefredsv. 0 år


Vikingavägen 3 anslutningar till GC 0 år


Gata
Älgstigen Hela 0 år


Hästskovägen Hela 0 år


Mariefredsvägen V.Storgatan - Viadukten 0 år, 2-4 år


V.Storgatan Trafikpl. Hållsta – (120m) 0 år, 2-4 år


Dagagatan Thulegatan – Skillingagatan 2-4 år


Dansutvägen in/utfart vid Stopp 2-4 år


Björnlunda


Gata
Oxelvägen Hela 2-4 år


Krikonvägen Hela 2-4 år


Stjärnhov


Gata
Käxlevägen Bergv. – Käxlevägen 20 1 år
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Planerade ytor


Gnesta
Trottoar V.Storgatan Marielundsg. – Mariefredsv.


GC Vikingavägen 3 anslutningar
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Älgstigen Hela


Hästskovägen Hela
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Mariefredsvägen V.Storgatan – Viadukten
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V.Storgatan Trafikpl. Hållsta – (120m)


Dagagatan Thulegatan – Skillingagatan







Samhällsbyggnadsförvaltningen 77(8)


Dansutvägen in/utfart vid Stopp


Björnlunda
Oxelvägen Hela


Krikonvägen Hela
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Stjärnhov
Käxlevägen Bergvägen – Käxlev. 20







