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Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Johan Lexell (MP) som ordinarie och Mattias Eldros (M) som

ersättare 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 fem st frågor. Ordföranden föreslår att punkten Övriga frågor

läggs till som ny punkt 8 på dagordningen.

Ordföranden föreslår att Planbesked Spårbacken läggs till som informationpunkt i

ärenden nr. 8 Informationsärenden ej offentliga.

Ny infomationspunkt Återredovisning från GDPR-granskning läggs till på

dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-01
Diarienummer: MOB.2021.137

§ 44

Information från föredragande

Handlingsprogram LSO

Niclas Nordström, Sörmlandskustens Räddningstjänst, informerar om arbetet med ett

nytt handlingsprogram LSO. En ny lag infördes 1 januari 2021 i och med det infördes

en föreskrift som innebär att handlingsprogrammet behöver arbetas om.

Återrapportering från GDPR-granskning
Annika Pettersson och Ellen Stamm berättar om den GDPR-granskning som gjordes

under hösten 2020. Granskningen genomfördes av vårt dataskyddsombud Svitlana

Jelisic. Det är nio områden som har granskats och utifrån det har rekommenderade

åtgärder tagits fram. Det är dessa åtgärder som redovisas för nämnden. Rapporten

kommer att skickas ut till nämnden.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-01
Diarienummer: MIL.2021.420

§ 45

Miljöenhetens uppföljning 2021

Beslut
1. Godkänna miljöenhetens uppföljning- tertial 1 och 2.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i arbetet med uppföljning ska miljöenheten varje år lämna tre rapporter

under året till samhällsbyggnadsnämnden. Denna rapport är en sammanställning av

både tertial 1 och 2.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-19

2. Bilaga 1- sammanställning tertial 1 och 2

Tjänsteförslag
1. Godkänna miljöenhetens uppföljning- tertial 1 och 2.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Miljöenheten



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-01
Diarienummer: AVL.2021.416

§ 46

Inventering av enskilda avlopp 2021

Beslut
1. Godkänna halvårsrapport för miljöenhetens inventering av enskilda avlopp januari-

augusti 2021.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsinventeringen 2021 omfattar cirka 93 fastigheter med cirka 113 avlopp.

Vid halvårsskiftet 2021 hade 93 avlopp inventerats.Årets avloppsinventeringsprojekt

har genomförts till cirka 93 %.

52 fastigheter/64 avlopp kommer inte att inventeras på plats. Dessa har antingen

uppgett att de gör om avloppet självmant (6 st), är eller ska ansluta till Laxnelänken (5

st fastigheter/15 avlopp), inte har indraget vatten eller är obebyggda och därmed inget

avlopp (15 st) eller har nya tillstånd (1 st). Fastigheter där det endast sker utsläpp av

bad-, disk- och tvättvatten (bdt) har heller inte inventerats på plats, totalt 30 bdt-

avlopp.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-20

Tjänsteförslag
1. Godkänna halvårsrapport för miljöenhetens inventering av enskilda avlopp januari-

augusti 2021.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Miljöenheten



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-01
Diarienummer: KS.2021.172

§ 47

E-förslag - Hundrastgård vid Vackerby hage

Beslut
1. Gnesta kommun avser inte att bygga och driva hundrastgård i kommunal regi.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren önskar att det anläggs en hundrastgård vid Vackerby hage på en av

kommunens grönytor, motiveringen är att det dagligen passerar många hundar och att

det vore bra att kunna släppa sin hund lös på ett inhägnat område. Det framgår inte av

förslaget om förslagsställaren anser att kommunen ska bygga och driva hundrastgården

men kan antas att så är tanken.

Tidigare utredningar har mynnat i ett ställningstagande från kommunen där

kommunen inte avser bygga och driva hundrastgård i kommunal regi men däremot

ställer sig positiva till att upplåta mark och ekonomiska medel till ideella krafter om

intresse finns. Beslut finns att läsa i protokoll 2017-09-11 KS § 98, samt utredningen i

ärende KS.2016.132.

Under tiden förslaget legat uppe för röstning på kommunens hemsida har det

inkommit negativa synpunkter på förslaget där boende i området inte vill se en

hundrastgård på föreslagen yta.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-24

2. E-förslag

3. Ärende KS.2016.132

4. Protokoll 2017-09-11- KS § 98

Tjänsteförslag
1. Gnesta kommun avser inte att bygga och driva hundrastgård i kommunal regi.

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



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Sarah Kinberg (L) bifaller framskrivet förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förslagsställaren

~ Gatuchef



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-01
Diarienummer: MOB.2021.6

§ 48

Anmälningsärenden

Beslut
1. Ärendet läggs till handlingarna.

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. Beslut från Länsstyrelsen i ärende BYGG.2019.325

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till

nämnden för ny handläggning.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-01
Diarienummer: MOB.2021.5

§ 49

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 2021-06-16 - 2021-08-23

~ Förteckning över anställningar 2021-06-01 - 2021-07-31



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-01
Diarienummer: MOB.2021.143

§ 51

Övriga frågor

Beslut
1. Frågorna besvaras på nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Johan Lexell (MP) ställer fem frågor som sammanfattas och besvaras på

nästkommande sammanträde. Frågorna gäller:

· Förberedelser inför värmebölja

· Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter

· Hållbar stadsplanering

· Förberedelser inför skyfall

· Nedlagda lekplatser
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum:    2021-09-01  
Sida 1 

 
 

 
NÄRVARANDE 

JA NEJ 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 

NR 

ÄRENDE 
NR 

 

Sibylle Ekengren, Ordf M X         
Anders Oscarsson, 1:e v ordf S X         
Sarah Kinberg, 2:e v ordf L X         
Mattias Eldros, Led M X   Deltar digitalt       
Ingrid Feldt, Led S  X  Jesper Hammarlund       
Tomas Ingberg, Led SD  X  Andreas Gauffin       
Johan Lexell, Led MP X         
Astor Pettersson, Ers Ersättare    M X         
Jesper Hammarlund, Ers Ersättare    S X         
Andreas Andersson, Ers Ersättare    C X   Deltar digitalt       
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 
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