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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13

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 Astor Pettersson
(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
Ordföranden föreslår att ärende nr. 10 "Serveringstillstånd" dras ur
dagordningen.
Nämnden godkänner dagordningen.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: MOB.2019.207
§ 72

Omfördelning av investeringsmedel inom
samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
1.

399 536 kr från investeringsprojekt IV40010 omfördelas till
investeringsprojekt IV40012.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

600 000 kr från investeringsprojekt IV40007 omfördelas till
investeringsprojekt IV40046.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

2 384 886 kr från investeringsprojekt IV40047 omfördelas till
investeringsprojekt IV400052. Andra beslutet

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller omfördelning av investeringsmedel mellan
samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-11-06

Tjänsteförslag
1.

399 536 kr från investeringsprojekt IV40010 omfördelas till
investeringsprojekt IV40012.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

600 000 kr från investeringsprojekt IV40007 omfördelas till
investeringsprojekt IV40046.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

2 384 886 kr från investeringsprojekt IV40047 omfördelas till
investeringsprojekt IV400052. Andra beslutet

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

~

Ekonomienheten

~

Planeringschef

~

Gatuchef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: MOB.2019.210
§ 73

Utökade investeringsmedel för Kärvsvägen och Västra
Storgatan
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Godkänna att 9 435 tkr av investeringsmedel tillförs till
investeringsprojektet IV40015 Gator - Österkärvsvägen

2.

Godkänna att 3 925 tkr av investeringsmedel tillförs till
investeringsprojektet IV40014 Gator - Västra storgatan

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller tillskott av investeringsmedel för två större gatuprojekt i
Gnesta tätort som har slutförts. Projekten är Kärvsvägen samt Västra
Storgatan mellan Thulegatan och järnvägsstationen.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-11-13

Tjänsteförslag
1.

Godkänna att 9 435 tkr av investeringsmedel tillförs till
investeringsprojektet IV40015 Gator - Österkärvsvägen

2.

Godkänna att 3 925 tkr av investeringsmedel tillförs till
investeringsprojektet IV40014 Gator - Västra storgatan

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

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Ekonomienheten

~

Gatuchef

~

Planeringschef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: MOB.2019.36
§ 74

Delegationsordning - revidering
Beslut
1.

Godkänna föreslagna förändringar i samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning.

2.

Förändringar börjar gälla 2019-12-16.

Sammanfattning av ärendet
Gällande delegationsordning beslutades av nämnden 2019-06-16. Revidering
görs enligt bilaga till ärendet. Den 14 december 2019 träder EU:s nya
kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. De kommunala dokument som
innehåller hänvisningar till den nu gällande kontrollförordningen (EG)
882/2004 behöver ändras före årsskiftet så att beslut om bl.a. avgift för
registrering kan tas.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-11-06

2.

Delegationsordning

Tjänsteförslag
1.

Godkänna föreslagna förändringar i samhällsbyggnadsnämndens
delegationsordning.

2.

Förändringar börjar gälla 2019-12-16.

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

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Miljöenheten

~

Kanslienheten

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: MIL.2019.491
§ 75

Taxa för Livsmedelskontroll
Beslut
1.

Godkänna ökning av timavgiften för årlig kontrollavgift och för
registrering, uppföljande kontroll och utredning av klagomål enligt
taxa för livsmedelskontroll.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Godkänna revidering av taxa för livsmedelskontroll.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan
fastställda timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 207 kr
för årlig kontrollavgift och 1 119 kr registrering, uppföljande kontroll och
utredning av klagomål.
Fastställt PKV för uppräkning av taxa för 2020 är 3,2%. Det innebär att
timavgiften från 2020-01-01 kommer att vara 1 246 kr för beräkning av årlig
kontrollavgift och 1 155 kr för registrering, uppföljande kontroll och
utredning av klagomål.
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i
kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel
införs begreppet uppföljande kontroll och begreppet extra offentlig kontroll
försvinner. De kommunala dokument som innehåller hänvisningar till den nu
gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver ändras före årsskiftet
för att kommunen ska kunna ta ut avgift för livsmedelskontrollen efter
årsskiftet.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-11-06

2.

Taxa för livsmedelskontroll

Tjänsteförslag
1.

Godkänna ökning av timavgiften för årlig kontrollavgift och för
registrering, uppföljande kontroll och utredning av klagomål enligt
taxa för livsmedelskontroll.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Ordförandes signatur

Godkänna revidering av taxa för livsmedelskontroll.
Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

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

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

~

Miljöenheten

~

Kanslienheten

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: MIL.2019.490
§ 76

Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan
och tillsyn av försäljning folköl, tobak, elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria
läkemedel
Beslut
1.

Godkänna ökning av timavgiften från 1 077 kr till 1 111 kr i taxa för
tillsyn av serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning av
folköl, tobak, elektroniska cigaretter samt påfyllningsbehållare samt
vissa receptfria läkemedel

2.

Ändringen träder i kraft 2020-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan
fastställda timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 077 kr.
Fastställt PKV för uppräkning av taxa för 2020 är 3,2 %. Det innebär att
timavgiften från 2020-01-01 kommer att vara 1 111 kr.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-11-06

Tjänsteförslag
1.

Godkänna ökning av timavgiften från 1 077 kr till 1 111 kr i taxa för
tillsyn av serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning av
folköl, tobak, elektroniska cigaretter samt påfyllningsbehållare samt
vissa receptfria läkemedel

2.

Ändringen träder i kraft 2020-01-01.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
Miljöenheten
~
Kanslienheten
~
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: MIL.2019.492
§ 77

Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken
Beslut
1.

Godkänna ökning av timavgiften från 1 077 kr till 1 111 kr i taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

2.

Ändringen träder i kraft 2020-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan
fastställda timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 077 kr.
Fastställt PKV för uppräkning av taxa för 2020 är 3,2 %. Det innebär att
timavgiften från 2020-01-01 kommer att vara 1 111 kr.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-11-06

Tjänsteförslag
1.

Godkänna ökning av timavgiften från 1 077 kr till 1 111 kr i taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

2.

Ändringen träder i kraft 2020-01-01.

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

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Miljöenheten

~

Kanslienheten

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: MIL.2019.493
§ 78

Taxa för prövning och tillsyn enligt Strålskyddslagen
Beslut
1.

Godkänna ökning av timavgiften från 1 077 kr till 1 111 kr i taxa för
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen.

2.

Ändringen träder i kraft 2020-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan
fastställda timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 077 kr.
Fastställt PKV för uppräkning av taxa för 2020 är 3,2 %. Det innebär att
timavgiften från 2020-01-01 kommer att vara 1 111 kr.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-11-06

Tjänsteförslag
1.

Godkänna ökning av timavgiften från 1 077 kr till 1 111 kr i taxa för
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen.

2.

Ändringen träder i kraft 2020-01-01.

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

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Miljöenheten

~

Kanslienheten

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-11-13
Ärendenummer: MOB.2019.1
§ 79

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 2016-10-30). 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 samhällsbyggnadsförvaltningen. 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.

Ordförandes signatur

~

Förteckning över delegationsbeslut 2019-09-24 – 2019-11-05

~

Förteckning över anställningar 2019-09-01 - 2019-10-31

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

