
Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

den 22 maj 2019, 14:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering –

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare §§ 38-45, 48 Patrik Nissen, förvaltningschef, Tomas Enqvist, planeringschef, Ghita
Sjösteen, teknisk chef, Patrik Andersson, gatuchef, Claes Lindkvist, gatuingenjör

Justerare Sarah Kinberg (ordinarie) och Tomas Ingberg (ersättare)

Tid och plats för
justering

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

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 38 - 48

Ordförande Anders Oscarsson

Justerare Sarah Kinberg

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2019-05-22
Datum för anslagets nedtagande: 2019-06-13
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 38 - 48
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Innehållsförteckning

§ 38 Ekonomisk uppföljning efter april samt investeringsuppföljning 4 - 5

§ 39 Miljörapporter 2019 - tertial 1 6

§ 40 Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan och tillsyn
av försäljning folköl, tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel

7 - 8

§ 41 Lokala trafikföreskrifter Frönäs, Thulegatan 9 - 11

§ 42 Lokala trafikföreskrifter, ändring av parkeringstid p-plats mellan
Kullagatan och Elektron, vändplatser i Dansut, Kadriljvägen,
Lekdansvägen, Folkdansvägen

12 - 13

§ 43 Redovisning av delegationsbeslut 14

§ 44 Anmälningsärenden 15

§ 45 Tillägg till detaljplaner för Hammersta 4:1 m fl 16

§ 46 Bygganmälan ändrad användning, källare 17

§ 47 Ansökan om bygglov, nybyggnad av fritidshus 18

§ 48 Förvaltningschefen informerar 19
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Sammanträdesdatum: 2019-05-22

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Sarah Kinberg (L) som ordinarie och Tomas Ingberg
(SD) 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 "Taxa för ansökan och tillsyn av
serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning folköl, tobak,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria
läkemedel" läggs till som ny punkt nr. 3 på dagordningen.

Kallelsen har komplettrast med ny tjänsteskrivelse i ärende nr. 1 "Ekonomisk
uppföljning". Kallelsen har även kompletterats med ärende nr 8.
"Bygganmälan ändrad användning, källare" och ärende nr. 9 "Ansökan
bygglov, nybyggnad av fritidshus".

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen.
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Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: MOB.2019.74

§ 38

Ekonomisk uppföljning efter april samt
investeringsuppföljning

Beslut

1. Den ekonomiska uppföljningen samt investeringsuppföljningen
godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens budget är -29 360 tkr. För årets fyra första
månader visar resultatet en positiv avvikelse på +1 157 tkr till följd av
återhållsamhet av inköp samt återbetalning från Nyköpings kommun för
räddningstjänst 2018.

Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos

  Budget Utfall - budget Avvikelse

    April April

Administration -2 995 +184 0

Planeringsenheten -2 115 + 89 0

Gata, park och
anläggningar -14 552 +717 0

Räddningstjänst -7 985 +354 +250

Miljöenheten -1 713 -187 0

Totalt skattekollektivet -29 360 +1 157 +250

VA-enheten

Renhållning

Totalt taxekolletivet

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-20

Tjänsteförslag

1. Den ekonomiska uppföljningen samt investeringsuppföljningen
godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: MIL.2019.222

§ 39

Miljörapporter 2019 - tertial 1

Beslut

1. Godkänna miljörapport 2019 - tertial 1.

Sammanfattning av ärendet

Som ett led i arbetet med uppföljning ska miljöenheten varje år lämna tre
rapporter under året till samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-07

2. Bilaga 1- sammanställning tertial 1

Tjänsteförslag

1. Godkänna miljörapport 2019 - tertial 1

Förslag till beslut på sammanträdet

Sarah Kinberg (L) föreslår ny beslutspunkt nr. 2 "Förvaltningen får i uppdrag
att undersöka möjligheten till samarbete med andra kommuner gällande
miljöarbetet"

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller
enligt framskrivet förslag med Sarah Kinbergs (L) tilläggsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och ska utföras. Den som röstar för framskrivet förslag
röstar Ja, den som röstar för framskrivet förslag med Sarah Kinbergs (L)
tilläggsförslag röstar Nej. Röstningen utfaller med 4 Ja och 3 Nej. Nämnden
beslutar enligt framskrivet förslag.
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Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: MIL.2019.261

§ 40

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

Beslut

1. Anta förslag till ny taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd
och tobaksförsäljning, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl,
elektroniska cigaretter samt vissa receptfria läkemedel.

2. Taxan ska gälla från 1 juli 2019.

Sammanfattning av ärendet

Riksdagen har beslutat om en ny lag, Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter (LTLP). Lagen träder i kraft 1 juli 2019 och ersätter tobakslagen
(1993:581) och lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
(2017:425).

Den nya lagen innebär bland annat att det införs tillståndsplikt för
tobaksförsäljning för både detalj- och partihandel med kommunen som
tillståndsgivande myndighet.

För att kommunen ska kunna ta ut avgift för prövning av ansökan om
försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare med
försäljningstillstånd samt tillsyn av handlare som anmält försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare måste Gnesta kommuns
befintliga taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan och
tillsyn av försäljning folköl, tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel uppdateras i enlighet med
den nya lagen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-22

2. Förslag på taxa

Tjänsteförslag

1. Anta förslag till ny taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd
och tobaksförsäljning, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl,
elektroniska cigaretter samt vissa receptfria läkemedel.

2. Taxan ska gälla från 1 juli 2019.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

1. Kommunstyrelsen

2. Kommunfullmäktige

3. Miljöenheten
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Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: MOB.2019.89

§ 41

Lokala trafikföreskrifter Frönäs, Thulegatan

Beslut

1. Införa lokal trafikföreskrift avseende parkering, under högst 24
timmar i följd på Thulegatan.
LTF nr. 0461 2019:015

2. Införa lokal trafikföreskrift avseende parkering, under högst 24
timmar i följd på Margretedalsvägen.
LTF nr. 0461 2019:016

3. Införa lokal trafikföreskrift avseende parkering för rörelsehindrad, på
Margretedalsvägen
LTF nr. 0461 2019:017

4. Införa lokal trafikföreskrift avseende parkering, under högst 24
timmar i följd på Järnvägsgatan.
LTF nr. 0461 2019:018

5. Införa lokal trafikföreskrift avseende parkering för rörelsehindrad, på
Järnvägsgatan.
LTF nr. 0461 2019:019

6. Införa lokal trafikföreskrift avseende förbud mot parkering, på
Järnvägsgatan.
LTF nr. 0461 2019:020

7. Införa lokal trafikföreskrift avseende parkering, under högst 24
timmar i följd på Stinsgatan.
LTF nr. 0461 2019:021

8. Införa lokal trafikföreskrift avseende förbud mot parkering, på
Stinsgatan.
LTF nr. 0461 2019:022

9. Införa lokal trafikföreskrift avseende förbud mot parkering, på
Sjögatan
LTF nr. 0461 2019:023

Sammanfattning av ärendet

Det finns behov av att besluta om nya lokala trafikföreskrifter, LTF, på
Thulegatan samt i området Frönäs.

Thulegatans parkeringar vid Thuleparken är inte reglerade genom LTF efter
byggnationen.

Gatorna vid det nybyggda området vid Frönäs och Frösjöstrand är inte
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reglerade genom LTF efter byggnationen.

Lokala trafikföreskrifter är förutsättningen för att upprätthålla och styra
tänkta trafikflöden samt tid för parkering etc.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-15

2. LTF nr 0461 2019:015 - 023

3. Remissvar Polis

Tjänsteförslag

1. Införa lokal trafikföreskrift avseende parkering, under högst 24
timmar i följd på Thulegatan.
LTF nr. 0461 2019:015

2. Införa lokal trafikföreskrift avseende parkering, under högst 24
timmar i följd på Margretedalsvägen.
LTF nr. 0461 2019:016

3. Införa lokal trafikföreskrift avseende parkering för rörelsehindrad, på
Margretedalsvägen
LTF nr. 0461 2019:017

4. Införa lokal trafikföreskrift avseende parkering, under högst 24
timmar i följd på Järnvägsgatan.
LTF nr. 0461 2019:018

5. Införa lokal trafikföreskrift avseende parkering för rörelsehindrad, på
Järnvägsgatan.
LTF nr. 0461 2019:019

6. Införa lokal trafikföreskrift avseende förbud mot parkering, på
Järnvägsgatan.
LTF nr. 0461 2019:020

7. Införa lokal trafikföreskrift avseende parkering, under högst 24
timmar i följd på Stinsgatan.
LTF nr. 0461 2019:021

8. Införa lokal trafikföreskrift avseende förbud mot parkering, på
Stinsgatan.
LTF nr. 0461 2019:022

9. Införa lokal trafikföreskrift avseende förbud mot parkering, på
Sjögatan
LTF nr. 0461 2019:023
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Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Teknisk chef

~ Gatuchef

~ Gatuingenjör
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Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: MOB.2019.78

§ 42

Lokala trafikföreskrifter, ändring av parkeringstid p-plats
mellan Kullagatan och Elektron, vändplatser i Dansut,
Kadriljvägen, Lekdansvägen, Folkdansvägen

Beslut

1. Införa lokal trafikföreskrift avseende parkering, under högst 3 timmar
i följd, 16 st p-platser mellan Kullagatan och Elektron, (baksidan av
brandstationen).
LTF nr. 0461 2019:011

Vid införandet upphör LTF nr. 0461 2016:039 att gälla

2. Införa lokal trafikföreskrift avseende stannande och parkering på
vändplats, Kadriljvägen.
LTF nr. 0461 2019:012

3. Införa lokaltrafikföreskrift avseende stannande och parkering på
vändplats, Lekdansvägen
LTF nr. 0461 2019:13

4. Införa lokal trafikföreskrift avseende stannande och parkering på
vändplats, Folkdansvägen.
LTF nr. 0461 2019.014

5. Upphävande av lokal trafikföreskrift (0461 2016:39) om parkering vid
Kullagatan. LTF 0461 2019:27

Sammanfattning av ärendet

Ändring av LTF, lokal trafikföreskrift, avseende parkeringstid på parkering
bakom brandstationen leder till större rotation av fordon och större möjlighet
att parkera kortare tid på dagtid. Påverkar inte möjlighet för nattparkering.

Vid inventering av vändplatser i området Dansut konstaterades att
Kadriljvägen, Lekdansvägen samt Folkdansvägen ej var skyltade eller reglerade
som vändplatser i RDT, rikstäckande databas för trafikföreskrifter. Inkomna
synpunkter från nyttotrafik samt från medborgare angående parkerade fordon
på vändplatserna var upphovet till inventeringen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-15

2. LTF nr. 0461 2019:11

3. LTF nr. 0461 2019:012

4. LTF nr. 0461 2019:013
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5. LTF nr. 0461 2019:014

6. LTF nr. 0461 2019:27

7. Remissvar Polis

Tjänsteförslag

1. Införa lokal trafikföreskrift avseende parkering, under högst 3 timmar
i följd, 16 st p-platser mellan Kullagatan och Elektron, (baksidan av
brandstationen).
LTF nr. 0461 2019:011

Vid införandet upphör LTF nr. 0461 2016:039 att gälla

2. Införa lokal trafikföreskrift avseende stannande och parkering på
vändplats, Kadriljvägen.
LTF nr. 0461 2019:012

3. Införa lokaltrafikföreskrift avseende stannande och parkering på
vändplats, Lekdansvägen
LTF nr. 0461 2019:13

4. Införa lokal trafikföreskrift avseende stannande och parkering på
vändplats, Folkdansvägen.
LTF nr. 0461 2019.014

5. Upphävande av lokal trafikföreskrift (0461 2016:39) om parkering vid
Kullagatan. LTF 0461 2019:27

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Teknisk chef

~ Gatuchef

~ Gatuingenjör
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Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: MOB.2019.1

§ 43

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 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 2019-04-16 – 2019-05-13

Förteckning över anställningar 2019-04-01 - 2019-04-30
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Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: MOB.2019.2

§ 44

Anmälningsärenden

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

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.

~ Beslut från Förvaltningsrätten i Linköping, BYGG.2018.69

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 april 2019 att byggnadsarbeten
på Frustuna 1:112 får börjas. Beslutet överklagas av A G.

Förvaltningsrätten avvisar A Gs talan med motiveringen att det överklagade
beslutet inte kan prövas för laglighetsprövning enligt kommunallagen och
Förvaltningsrätten är därmed inte behörig att pröva A Gs överklagande
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