
Samhällsbyggnadsnämnden Kallelse - Kungörelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden

Tid och plats för sammanträde

Onsdagen den 4 maj 2022, kl. 14.00 B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Majoriteten; (S, M); kl.13.00. B-salen, Elektron. Oppositionen (C, L); kl. 13.00.

Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (V, MP); kl. 13.00. Björken, Elektron.

Oppositionen (SD); kl. 13.00. Lokal, Elektron

Förslag till justerare
Ordinarie: Mattias Eldros (M) Ersättare: Ingrid Feldt (S)

Tid och plats för justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Kommunledningskontoret

Västra Storgatan 15, Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning

digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Offentliga 1 - 12, Ej offentliga 13 - 17

Nr Diarienummer Ärende

Beslutsärenden kommunfullmäktige

1 KS.2019.245
Motion - gör kommunens lekplatser tillgängliga för alla

barn - Kompletteras senare

2 KS2019.326 Motion - Belysning installeras på lekplatser
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Beslutsärende kommunstyrelsen

3 MOB.2022.28
Ianspråktagande av investeringsmedel

barmarksunderhåll 2022

4 MOB.2022.29
Ianspråktagande av investeringsmedel

beläggningsprogrammet 2022

5 MOB.2022.30
Ianspråktagande av investeringsmedel fordonspark

2022

6 MOB.2022.33
Ianspråktagande av investeringsmedel gällande

renovering av rallarkajen

Beslutsärenden samhällsbyggnadsnämnden

7 MOB.2022.34
Ianspråktagande av investeringsmedel gällande

rekonstruktion av Lötbodalsvägen

8 MOB.2022.13 Frösjöstrand badplats

9 MOB.2022.13 Avskaffande av tjänstegaranti

10 MOB.2022.35
Årlig uppföljning av förvaltningens systematiska

arbetsmiljöarbetet

11 MOB.2022.1 Redovisning av delegationsbeslut

12 MOB.2022.2 Anmälningsärenden

13 BYGG.2022.38
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus, målning av

fasad - Kompletteras senare

14 BYGG.2021.192 Tillsyn - olovligt byggande

15 BYGG.2020.271 Tillsyn - olovlig installation av eldstad

16 BYGG.2022.16
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och

garage

Förvaltningschefen informerar

17 MOB.2022.3 Förvaltningschefen informerar
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Sibylle Ekengren Marie Solter

Ordförande Sekreterare
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Upprättad: 2022-04-20
Diarienummer: KS.2019.326

Samhällsbyggnadsnämnden

Motion - Belysning installeras på lekplatser

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige tilldelar samhällsbyggnadsnämnden investeringsmedel i

framtidsplan 2023–2025 för montering av belysning på lekplatser.

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger i framtidsplan 2023–2025 uppdrag att montera

belysning på av nämnden utvalda lekplatser till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
I en motion från Tomas Ingberg m.fl. Sverigedemokraterna i Gnesta, föreslås att det

monteras belysning på lekplatser i Gnesta kommun. Anledningen är att när människor

kommer hem från jobbet är det oftast mörkt en stor del av året, vilket gör att man

måste använda pannlampa eller ficklampa för att kunna nyttja lekplatsen. Risken är att

barn gör sig illa när belysningen är dålig.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde vårvintern 2021 en kostnadsbedömning av vad

en utredning skulle kosta och presenterade den för nämnden, förslaget

återremitterades med hänvisningen att förvaltningen vidare utreder vilka alternativ

som finns och vilka kostnader det innebär samt vilka lekplatser det gäller.

Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen har de senaste åren gjort en upprustning av lekplatser i

orterna Stjärnhov, Björnlunda och Laxne, där det både har byggts nya lekredskap samt

att det har skett en upprustning av befintlig lekutrustning. I planeringen har det inte

funnits med kostnader för att sätta upp belysning. Förvaltningen har sett en rejäl

ökning av användandet av lekplatser och populariteten hos vissa av de ny monterade

lekredskapen gör att förvaltningen anser att det är god idé med belysning. I

Sverigedemokraternas motion är det inte utpekat vilka lekplatser som motionen gäller,

eller om den avser alla kommunens lekplatser. I mejlkonversation med

Sverigedemokraterna framgår att önskvärt att alla lekplatser är belysta men med tanke

på kostnaderna är det primärt lekplatserna Häggvägen i Stjärnhov, Sjöliden i

Björnlunda samt Björnstigen i Gnesta.

Att montera nya belysningsstolpar är relativt kostsamt och kräver en bra planering och

analys för att få bästa effekt. Dels måste hänsyn tas till boende omkring för att inte
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störa och att belysningen fullgör sitt syfte, dels måste hänsyn tas till befintligt kabelnät

som måste klara den ökade belastningen.

Det är inte ovanligt att kostnaden per belysningsstolpe ligger på 20 000–30 000 kr

inklusive grävning för kabel med mera Om kostnaden hamnar på 30 000 kr och det

krävs 4–6 stolpar per lekplats hamnar den totala kostnaden på alla kommunens

lekplatser på cirka 3 600 000 kr, förutsatt att befintligt belysningskabelnät klarar

anslutningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger i framtidsplan

2023–2025 investeringsmedel för att montera belysning på lekplatser till

samhällsbyggnadsnämnden, efter avsatta medel ger samhällsbyggnadsnämnden i

uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att montera belysning på av nämnden

utsedda lekplatser.

Ekonomiska konsekvenser

En (1) belysningspunkt beräknas kosta ca 20-30tkr, det inkluderar grävning av kabel

och för fundament samt armatur, stolpe och fundament.

Juridiska konsekvenser

Inga juridiska konsekvenser av beslutet

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Besluten stämmer väl överens med Samhällsbyggnadsnämndens mål En attraktiv

kommun i nämndens framtidsplan 2022–2024

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-20

2. Tjänsteskrivelse 2021-05-19

3. Protokoll SBN 2021-05-26 §31

4. Motion-Belysning installeras på lekplatser
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Anders Axelsson Patrik Andersson

Tf. förvaltningschef Gatuchef

Sändlista

~ Sverigedemokraterna Gnesta

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Gatuchef
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Upprättad: 2021-05-19
Diarienummer: KS.2019.326

Samhällsbyggnadsnämnden

Motion - Belysning installeras på lekplatser

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda var behovet är störst att

montera belysning och återkomma med en kostnadskalkyl.

2. Samhällsbyggnadsnämnden ges ett tillskott på 200 000 kr till driftsbudgeten för

utredningen.

Sammanfattning

I en motion från Sverigedemokraterna i Gnesta, föreslås att det monteras belysning på

kommunens lekplatser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda

behovet av belysning och också återkomma med en kostnadskalkyl.

Ärendebeskrivning

I en motion från Tomas Ingberg mfl., Sverigedemokraterna i Gnesta, föreslås att det

monteras belysning på lekplatser i Gnesta kommun. Anledningen är att när människor

kommer hem från jobbet är det oftast mörkt en stor del av året, vilket gör att man

måste använda pannlampa eller ficklampa för att kunna nyttja lekplatsen. Risken är att

barn gör sig illa när belysningen är dålig.

Förvaltningens synpunkter

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har de senaste åren gjort en upprustning av lekplatser i

orterna Stjärnhov, Björnlunda och Laxne, där det både har byggts nya lekredskap samt

att det har skett en upprustning av befintlig lekutrustning. Upprustningen är inte

avslutad utan är ett pågående arbete. I planeringen har det inte funnits med kostnader

för att sätta upp belysning. Förvaltningen har sett en rejäl ökning av användandet av

lekplatser och populariteten hos vissa av de nymonterade lekredskapen gör att

förvaltningen anser att det är god idé med belysning. I Sverigedemokraternas motion är

det inte utpekat vilka lekplatser som motionen gäller, eller om den avser alla

kommunens lekplatser.
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Förutsättningar

Att montera nya belysningsstolpar är relativt kostsamt och kräver en bra planering och

analys för att få bästa effekt. Dels måste hänsyn tas till boende omkring för att inte

störa och att belysningen fullgör sitt syfte, dels måste hänsyn tas till befintligt kabelnät

som måste klara den ökade belastningen.

Det är inte ovanligt att kostnaden per belysningsstolpe ligger på 20 000-30 000 kr

inklusive grävning för kabel med mera Om kostnaden hamnar på 30 000 kr och det

krävs 4-6 stolpar per lekplats hamnar den totala kostnaden på alla kommunens

lekplatser på cirka 3 600 000 kr, förutsatt att befintligt belysningskabelnät klarar

anslutningen.

Förslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger i uppdrag till

samhällsbyggnadsnämnden att utreda vilka lekplatser som har störst behov av

belysning och att göra en detaljerad kostnadskalkyl för genomförandet. Därefter bör

nämnden återkomma med förslag till beslut om hur frågan ska hanteras vidare. Det

kommer att krävas tillskott i budget i det fall byggnation ska ske.

En utredning ryms inte i befintlig driftbudget varför det redan i det här skedet skulle

behövas avsättas pengar. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att kostnaden för

utredningen uppgår till cirka 200 000kr. Den höga kostnaden motiveras av att det

kommer krävas mycket extern hjälp med uppmätning av belysningskabelnätet för att

veta om nätet klarar belastningen, samt även konsultation av sakkunniga hur man får

bästa effekt av belysningen.

Förvaltningen anser inte att det är en bra idé att gräva ner belysning utan att först göra

en noggrann förstudie då detta kan leda till att vi ”kastar pengarna i sjön”.

Ekonomiska konsekvenser

Utredningen bedöms kosta 200 000 kr. Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget

behöver tillföras dessa medel för att kunna genomföra den.

Juridiska konsekvenser

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inga juridiska konsekvenser av beslutet

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-05-19

2. Motion - Belysning installeras på lekplatser
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Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Samhällsbyggnadschef

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten

Patrik Nissen Patrik Andersson

Förvaltningschef Gatuchef



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-26
Diarienummer: KS.2019.326

§ 31

Motion - Belysning installeras på lekplatser

Beslut
1. Ärendet återremitteras

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Sverigedemokraterna i Gnesta, föreslås att det monteras belysning på

kommunens lekplatser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda

behovet av belysning och också återkomma med en kostnadskalkyl

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-19

2. Motion - Belysning installeras på lekplatser

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda var behovet är störst att

montera belysning och återkomma med en kostnadskalkyl.

2. Samhällsbyggnadsnämnden ges ett tillskott på 200 000 kr till driftsbudgeten för
utredningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att förvaltningen

vidare utreder vilka alternativ som finns och vilka kostnader de innebär samt vilka

lekplatser det gäller.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt

ordförandens förslag om återremiss och finner att nämnden beslutar enligt

ordförandens förslag om återremiss.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Samhällsbyggnadschef

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten
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Upprättad: 2022-04-20
Diarienummer: MOB.2022.28

Samhällsbyggnadsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel
barmarksunderhåll 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringsmedel 2 000 tkr av anvisade 2 000 tkr i Framtidsplanen 2022-2024

gällande investering i barmarksunderhåll 2022 får ianspråktas.

Sammanfattning
I Framtidsplanen 2022-2024 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden för 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen för

beslut om ianspråktagande.

Anvisade investeringsmedel för barmarksunderhåll i Framtidsplan 2022-2024 uppgår

till 2 000 tkr för 2022. I detta ärende föreslår förvaltningen att hela summan får

ianspråktas.

Ärendebeskrivning
I Framtidsplanen 2022-2024 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden för 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen för

beslut om ianspråktagande.

Förvaltningens synpunkter
Den föreslagna investeringen omfattar åtgärder i gatu-och parkmiljö såsom kantsten,

mindre asfaltslagningar, rännstensbrunnar, gatuskyltar, linjemålning, planteringar,

hastighetsreducerande åtgärder för oskyddade trafikanter m.m. Även ny busshållplats

på Mariefredsvägen, nytt räcke på GC mellan Menuettvägen och Skillingagatan och ny

utfart från Stenstagatan ingår i årets planerade arbeten. Arbetena är tänkta att utföras

löpande under sommaren/hösten 2022. Anvisade investeringsmedel för

barmarksunderhåll i Framtidsplan 2022-2024 uppgår till 2 000 tkr för 2022. I detta

ärende föreslår förvaltningen att hela summan får ianspråktas.
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Ekonomiska konsekvenser

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Avskrivningstid

Konstruktioner 1 000 tkr 25 år

Mindre beläggningsarbeten 400 tkr 15 år

Skyltar 100 tkr 10 år

Beteckningar 100 tkr 30 år

Rabatter och träd 100 tkr 25 år

Hastighetsreducerande åtgärder 100 tkr 25 år

Linjemålning 200 tkr 8 år

Kan inte ovanstående investeringsbudget ianspråktas kan planerade investeringar ej

genomföras.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ärendet följer kommunens riktlinjer för investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-20

Anders Axelsson Patrik Andersson

Tf. förvaltningschef Gatuchef
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Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten
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Upprättad: 2022-04-20
Diarienummer: MOB.2022.29

Samhällsbyggnadsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel
beläggningsprogrammet 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringsmedel 3 000 tkr av anvisade 3 000 tkr i Framtidsplan 2022-2024

gällande investering i beläggningsprogrammet 2022 får ianspråktas.

Sammanfattning
I Framtidsplanen för 2022-2024 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden för 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen för

beslut om ianspråktagande.

Anvisade investeringsmedel för beläggningsprogrammet i Framtidsplan 2022-2024

uppgår till 3 000 tkr för 2022. I detta ärende föreslår förvaltningen att hela summan

får ianspråktas.

Beräknade investeringar för beläggning under 2022 uppgår till 3 000 tkr.

Förvaltningens synpunkter
Den föreslagna investeringen omfattar planerade ytbeläggningar på gator, gångvägar

och gång- och cykelvägar. Arbetena är tänkta att utföras löpande under 2022. Anvisade

investeringsmedel för beläggningsprogrammet i Framtidsplan 2022-2024 uppgår till

3 000 tkr för 2022. I detta ärende föreslår förvaltningen att hela summan får

ianspråktas.

Ekonomiska konsekvenser

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Avskrivningstid

Ytbeläggningar 3 000 tkr 15 år

Kan inte ovanstående investeringsbudget ianspråktas kan planerade investeringar ej

genomföras.
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Planerade asfalteringar under 2022 bygger på underhållsutredningen av gator och GC-

vägar 2013.

Gata Ort Yta   Kostnad

Furuvägen Gnesta 500 m2 250 000,00 kr

Mariefredsvägen/Rondell Gnesta 500 m2 200 000,00 kr

Torggatan Gnesta  2700 M2 550 000,00 kr

Vackerby industriväg Gnesta 1700 m2 300 000,00 kr

Dansutvägen del av Gnesta 2700 M2 450 000,00 kr

Korsbacksvägen Björnlunda 2400 m2 700 000,00 kr

Kexlevägen del av Stjärnhov 2000 m2 550 000,00 kr

    19 800 M2 3 000 000,00 kr

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ärendet följer kommunens riktlinjer för investeringar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-20

2. Andra beslutsunderlaget

Anders Axelsson Patrik Andersson

Tf. förvaltningschef Gatuchef
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Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten
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Upprättad: 2022-04-20
Diarienummer: MOB.2022.30

Samhällsbyggnadsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel
fordonspark 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna ianspråktagande av 2 800 tkr av i

framtidsplanen beslutade 3 600 tkr investeringsmedel för reinvesteringar gällande

fordonspark.

2. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna ianspråktagande av 400 tkr av i

framtidsplanen beslutade 3 600 tkr investeringsmedel för nyinvesteringar gällande

fordonspark.

Ärendebeskrivning
Beslutade investeringsmedel per nämnd finns angivet i kommunfullmäktiges

framtidsplan. Ärendegången är sedan att investeringar ska skrivas fram till respektive

nämnd och vidare till kommunstyrelsen för beslut om ianspråktagande.

Förvaltningens synpunkter
Gatuenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen har ett löpande behov av att förnya

sin maskinpark, men även att utöka maskinparken för att på så sätt bli effektivare och

klara utökade uppdrag med befintlig personalstyrka. Därtill ligger det en skyldighet för

arbetsgivaren att främja arbetsmiljö och säkerhet för personalen.

Reinvesteringar

2 st gräsklippare av spakmodell

Traktor med lastare/Teleskoplastare

Mindre parkbil utbytes mot modell som är elgående

Nyinvesteringar

Mindre åkgräsklippare för små och trånga ytor som inte befintliga maskiner får plats på

och som idag klipps med handgående gräsklippare.

Vägsladd för det tilldelade ansvaret av underhåll av grusvägar, till exempel

Lötbodalsvägen
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Ekonomiska konsekvenser

Komponenter i reinvesteringen

Komponent Pris Avskrivningstid

Spakgräsklippare 2st 400 tkr 6 år

Traktor/teleskoplastare 2 000 tkr 7 år

Parkbil el 4 00 tkr 5 år

Totalt 2 800 tkr

Komponenter i nyinvestering

Mindre åkgräsklippare 200 tkr 7 år

Vägsladd 200 tkr 10 år

Totalt 400 tkr

Den ökade kapitalkostnaden per år med föreslagen avskrivningstid blir 48 571 kr

exklusive kalkylränta.

Kan inte ovanstående investeringsbudget ianspråktas kan planerade investeringar ej

genomföras vilket också kommer påverka gatuenhetens möjligheter att fullgöra sina

uppdrag.

Juridiska konsekvenser

Förvaltningen ser inga juridiska konsekvenser av besluten

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Investeringarna stämmer väl överens och motiveras av samhällsbyggnadsnämndens

framtidsplan 2022-2024 och framförallt inriktningsmålen En attraktiv kommun, En

hållbar kommun och En effektiv organisation.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-20
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Anders Axelsson Patrik Andersson

Tf. förvaltningschef Gatuchef

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2022-04-20
Diarienummer: MOB.2022.33

Samhällsbyggnadsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande renovering av rallarkajen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Av kommunfullmäktige beslutade 800 tkr för renovering av rallarkajen får

ianspråktas

Sammanfattning
Ärendet avser upprustning och försköning av rallarkajen

Förvaltningens synpunkter
Rallarkajen är i stort behov av upprustning efter många år av skadegörelse varför

samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att beslutade pengar i framtidsplan 2022-2024

gällande ändamålet får ianspråktas.

Ekonomiska konsekvenser

I ärendet föreslår förvaltningen att av anvisade 800 tkr i samhällsbyggnadsnämndens

framtidsplan 2022-2024 får hela summan anspråktas

Juridiska konsekvenser

Trasig konstruktion kan leda till personskador som eventuellt kan leda till juridiska

konsekvenser för kommunen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Beslutet stämmer väl överens med flera inriktningsmål för samhällsbyggnadsnämnden

men framförallt En attraktiv kommun.
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-20

2. Samhällsbyggnadsnämndens framtidsplan

Anders Axelsson Patrik Andersson

Tf. förvaltningschef Gatuchef

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten
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Upprättad: 2022-04-22
Diarienummer: MOB.2022.34

Samhällsbyggnadsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande rekonstruktion av Lötbodalsvägen

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att investeringsmedel 450 tkr avseende

Lötbodalsvägen får ianspråktas.

Sammanfattning
I samhällsbyggnadsnämnden framtidsplan för 2022-2024 finns 450 tkr anvisade för

rekonstruktion av Lötbodalsvägen, samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att hela

den summan får ianspråktas.

Efter avverkning av granbarkborreträd har det skett tunga transporter på

Lötbodalsvägen i samband med utforsling av virket, även privata fastighetsägare har

nyttjat vägen för tunga transporter under den del at året som vägen har sämst bärighet.

Till följd av detta har vägen fått sättningsskador samt diken igentryckta.

Åtgärder som behöver göras kan inte räknas in som normalt underhåll varför

ianspåktagna medel kommer att användas för återställa vägen till ursprungligt skick.

Förvaltningens synpunkter
Efter avverkning av granbarkborreträd har det skett tunga transporter på

Lötbodalsvägen i samband med utforsling av virket, även privata fastighetsägare har

nyttjat vägen för tunga transporter under den del at året som vägen har sämst bärighet.

Till följd av detta har vägen fått sättningsskador samt diken igentryckta.

Åtgärder som behöver göras kan inte räknas in som normalt underhåll varför

ianspåktagan medel kommer att användas för återställa vägen till ursprungligt skick.

För att förtydliga så kommer planerade åtgärder inte vara standardhöjande för

vägkroppen utan endast avse god framkomlighet för biltrafik och servicefordon

Ekonomiska konsekvenser
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Komponenter i investeringen Avskrivningstid

Konstruktion 395 tkr 30år

Ytskick 45 tkr 10år

Juridiska konsekvenser

Inga juridiska konsekvenser av beslutet

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Beslutet överensstämmer väl med samhällsbyggnadsnämndens inriktningsmål En

attraktiv kommun i framtidsplan 2022-2024

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-22

2. Samhällsbyggnadsnämndens framtidsplan 2022-2024

Anders Axelsson Patrik Andersson

Tf. förvaltningschef Gatuchef

Sändlista

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten
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Dokumentnamn Framtidsplan 2022-2024 

Ämne Mål och indikatorer för Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Förord 

Vi är nu inne i det sista året av denna mandatperiod och ser att de senaste årens arbete 

gett en god grund att stå på inför kommande år. Det är därför viktigt att ta nästa steg 

och dra lärdomar av den just nu pågående pandemin. Vi behöver fortsatt arbeta fram 

detaljplaner och bygglov för att möjliggöra utveckling, utökat bostadsbyggande och 

erbjuda attraktiva och flexibla områden i kommunen, för såväl bostadsändamål som att 

driva verksamhet i. Dessa utvecklingsområden ska harmonisera med den typ av 

bebyggelse som karaktäriserar vår kommuns trivsamma känsla och formas med ett 

hållbart perspektiv.  Hela vår kommun har en fantastisk potential och vi vill därför även 

detta år lägga särskild vikt vid utvecklingen av våra mindre orter och vår vackra 

landsbygd. 

Utvecklingsarbetet kring centrala Gnesta kommer fortsatt fokusera på att skapa ett 

attraktivt centrum, för såväl boende som besökare och näringsidkare, där 

småstadscharmen värnas. Och då vi även framöver kommer att vara i ett stort behov av 

nya bostäder kommer vi att skapa förutsättningar för detta även i våra centrala delar av 

Gnesta samtidigt som möjligheter skapas för handeln och näringsidkare som vill driva 

och utveckla sin verksamhet. Detta är viktiga delar för den upplevda trivseln i vår 

kommun. Fler bostäder i centrumnära lägen bidrar också positivt till möjligheten att 

nyttja kollektivtrafik och skapar förutsättningar för att ytterligare stärka och säkra vår 

lokala service och handel. 

För att vara en attraktiv, miljövänlig och långsiktigt hållbar kommun arbetar vi också 

för bättre möjligheter till bredbandsuppkoppling, utbyggnad och ombyggnad av gång- 

och cykelvägar, en tryggare och bättre framkomlighet samt för en väl fungerande 

kollektivtrafik som erbjuder goda pendlingsmöjligheter till studier, arbete och fritid. 

Räddningstjänsten i Gnesta kommun bedrivs i samverkan med Sörmlandskustens 

räddningstjänst och bemannas på plats i vår kommun av räddningspersonal i 

beredskap. Brandstationen i Avla färdigställdes under 2020 och vi arbetar nu vidare 

med förutsättningarna för en ny brandstation i centrala Gnesta. 

Vår målsättning är att myndighetsutövningen ska vara kostnadseffektiv, rättssäker och 

effektiv. Detta är särskilt viktigt både under och efter pandemin. Ett skickligt och 

serviceinriktat myndighetsutövande underlättar både för våra medborgare och 

näringsidkare och möjliggör på så sätt ett växande näringsliv. Därför är säkrande av 

kompetens och tydligt formulerade uppdrag kritiskt för det framåtsyftande arbetet.  

 Vi ser nu fram emot ett år med många spännande projekt som bidrar till utvecklingen 

av hela vår kommun där såväl befintliga som nya invånare och företagare trivs och 

utvecklas.  

 

Sibylle Ekengren (M)  

Ordf samhällsbyggnadsnämnden 

 

Anders Oscarsson (S)  

Vice Ordf samhällsbyggnadsnämnden 
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Dokumentnamn Framtidsplan 2022-2024 

Ämne Mål och indikatorer för Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Mål och uppdrag 

I Samhällsbyggnadsnämndens framtidsplan redovisas mål och uppdrag samt budget 

för de olika verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. Uppföljning av ekonomin 

sker löpande vid budgetuppföljningar och uppföljning av målen sker till 

Samhällsbyggnadsnämnden i delårsrapport och årsredovisning. 

Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål som redovisas nedan utgör grunden för 

Samhällsbyggnadsnämndens mål. Två av dessa, rörande skola samt vård och omsorg, 

är primärt relaterade till andra nämnders ansvarsområde varför 

Samhällsbyggnadsnämnden inte har mål inom dessa områden. Inom ramen för de 

övriga sju inriktningarna har Samhällsbyggnadsnämnden föreslagit egna mål och 

aktiviteter. 
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Dokumentnamn Framtidsplan 2022-2024 

Ämne Mål och indikatorer för Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 
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Dokumentnamn Framtidsplan 2022-2024 

Ämne Mål och indikatorer för Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Inriktningsmål: En attraktiv kommun 

Som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer och infrastruktur samt 

ett brett utbud av fritidsaktiviteter. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

• Planering och byggande samt skötsel av gator och parker ska bidra till att stärka 

kommunens attraktivitet 

• Planberedskap för ett bostadsbyggande på 80-100 bostäder per år med ett 

varierat utbud av flerbostadshus och småhus ska finnas i hela kommunen 

Uppdrag 

• De detaljplaner som tas fram ska värna bilden av Gnesta och bygga vidare på de 

karakteristiska drag som kännetecknar kommunen. En storstadsnära attraktiv 

kommun med småstadskänsla. Planeringen och anläggandet av gator och 

allmänna platser ska stärka denna bild. 

• Tillgång till tätortsnära natur- och vattenområden, kulturmiljöer samt 

kollektivtrafik ska tillgodoses i planeringen.  

• En kulturmiljöanalys ska göras i samband med utvecklingen av Gnesta centrum 

som beskriver riksintressets värden och hur detta ska tas tillvara i planeringen. 

• Fortsätta arbete med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, där 

medborgarnas engagemang ska tillvaratas med utökade möjligheter till insyn 

och deltagande. 

• Gator och parker anläggs och sköts så att de ger ett estetiskt och prydligt 

intryck.  

• Klotter på kommunens anläggningar ska tas bort inom 48 timmar eller snarast 

möjligt om förhållandena inte tillåter annat. 

Indikatorer 

• Nöjdhet i medborgarundersökningen vad avser skötsel av gator och parker  

• Antal bostäder för flerbostadshus respektive småhus i antagna planer per tätort 
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Dokumentnamn Framtidsplan 2022-2024 

Ämne Mål och indikatorer för Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Inriktningsmål: En hållbar kommun 

Som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur.  

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

• Ny bebyggelse ska i möjligaste mån lokaliseras så att gående, cykling och 

resande med kollektivtrafik underlättas 

• Miljömässigt hållbara lösningar ska i möjligaste mån stimuleras i nya 

detaljplaner och bygglov. Grönstruktur och klimatanpassning ska beaktas i 

planeringen  

• Kommunens sjöar och vattendrag ska vara friska och yt- och grundvatten ska 

skyddas för att säkra tillgången på dricksvatten 

• Förnybara energikällor ska öka  

• Tillgänglighet och jämställdhet ska främjas 

Uppdrag 

• Information via klimat- och energirådgivningen ska ske till hushåll och företag, 

för att ombesörja en god kunskapsbas för omställning till ett mer hållbart 

samhälle. 

• Fortsätta arbetet med avloppsinventering, där samtliga enskilda avlopp ska vara 

inventerade senast 31 dec 2024. 

• Trygghets-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv ska beaktas i arbetet 

med planer, samt vid utformning av gator och parker. 

Indikatorer 

• Kontinuerlig uppföljning av de förelägganden och förbud som beslutats i 

samband med avloppsinventeringen 

• Kontinuerlig uppföljning av de avlopp där fastighetsägaren själv har angett att 

avloppsanläggningen ska åtgärdas 

• Antal meter upprustade/ utbyggda gång- och cykelvägar 

• Antal kommunala laddplatser för elfordon    

• Installerad effekt solceller per capita, antal anläggningar och totalt installerad 

effekt 
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Dokumentnamn Framtidsplan 2022-2024 

Ämne Mål och indikatorer för Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Inriktningsmål: Service och bemötande 

Kontakter med Gnesta kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en 

professionell service. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

• Nämndens myndighetsutövning ska vara rättssäker och av hög kvalitet samt ske 

snabbt och kostnadseffektivt. 

Uppdrag 

• Tydliggör myndighetsprocesserna för medborgare och företagare med syfte att 

förenkla deras arbete med tillståndsansökningar.  

• Utveckla rådgivande material i samband med tydliggörandet av processerna, 

som är enkla för medborgare och företagare att ta del av.  

• För att öka servicen till invånare och företag finns en tjänstegaranti för bygglov 

av enklare karaktär. Från det att kompletta handlingar (inkl. grannyttranden) 

lämnats in ska beslut ha lämnats senast inom tre veckor (gäller inte perioden 

maj-juli). Om tjänstegarantin inte uppfylls reduceras avgiften med 10 %. Enligt 

PBL ska bygglov beslutas inom 10 veckor, vilket innebär att Gnesta har en hög 

ambition när det gäller handläggningstider för bygglov. 

Indikatorer 

• Handläggningstid för bygglov räknat från den dagen ärendet är komplett 

redovisat från sökanden samt andel som är beslutade inom 3 veckor.  

• Handläggningstid för förhandsbesked räknat från den dagen ärendet är 

komplett redovisat från sökanden samt andel som är beslutade inom 6 veckor  

• Andel beslut som berörs av tjänstegarantin som klaras inom den utsatta tiden 

tre veckor 

• NKI-undersökning 

• Handläggningstid enskilt avlopp från att ärendet är komplett 

• Skriftlig återkoppling efter inspektion inom senast tio arbetsdagar. 
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Dokumentnamn Framtidsplan 2022-2024 

Ämne Mål och indikatorer för Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Inriktningsmål: En effektiv organisation  

Med nya arbetssätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett 

ansvarsfullt sätt en effektivare organisation. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

• Ökad effektivitet och kvalitet i förvaltningens arbete 

• Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för att utveckla verksamheten.   

Uppdrag 

• Utred och implementera modeller och metoder för att styra, genomföra och 

följa upp arbetet inom förvaltningens olika verksamheter. 

• Utred och presentera förslag på investeringar och hjälpmedel som kan bidra till 

ökad effektivitet och kvalitet inom respektive verksamhetsområde. 

• Utred och implementera modeller och metoder för att beakta medborgarnas och 

näringsidkarnas behov vid handläggning av ärenden  , inte minst vad gäller 

frågor kopplade till digitala processer.  

Indikatorer 

• Antal tillgängliga e-tjänster 

• Antal som använder digitala tjänster i kontakt med kommunenFrekvens  
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Ämne Mål och indikatorer för Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Inriktningsmål: Välmående och växande företag  

Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

• Planberedskap för 5-10 ha industrimark för att tillgodose behoven för handel 

och industri  

Uppdrag 

• Ta fram detaljplaner som möjliggör för snabb etablering av 

industri/verksamhet.  

Indikatorer 

• Antal hektar industrimark i gällande och pågående detaljplaner 

Inriktningsmål: En god ekonomi  

God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk 

hållbar utveckling. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

• Ekonomiskt ansvarstagande och ett effektivt resursutnyttjande ska genomsyra 

alla verksamheter.  

• Avgifterna för miljö- och hälsoskyddstillsynen ska täcka minst 60% av 

kostnaderna. 

Uppdrag 

• Medarbetare ska vara delaktiga i verksamhetsplaneringen kring 

resursanvändning och prioriteringar så att resurserna kan göra största möjliga 

nytta för medborgarna. 

Indikatorer 

• Ekonomisk uppföljning ska ske vid varje sammanträde i nämnden 

• Uppföljning av avgiftstäckning   

• Utfall 

• Prognossäkerhet 

• Finansieringsgrad för tjänster  
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Ämne Mål och indikatorer för Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Inriktningsmål: En attraktiv arbetsgivare  

Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

• God delaktighet och rätt kompetens hos personalen  

Uppdrag 

• Tydligt planera och ansvarsfördela kopplat till verksamhetens mål och uppdrag. 

Detta skapar förståelse och gemenskap inom förvaltningen.  

• Kompetensutveckling tas upp vid utvecklingssamtal samt följs upp 

kontinuerligt under året. 

• Kontinuerligt följa sjukfrånvaro och sätta in åtgärder för att främja en god hälsa 

och låg sjukfrånvaro hos medarbetarna. 

Indikatorer 

• Nöjd-Medarbetar-Index 

• Ledarskapsindex  

• Sjukfrånvaro 

• Personalomsättning  
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Ämne Mål och indikatorer för Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Organisation 

Samhällsbyggnadsnämnden har det samlade ansvaret för kommunens 

myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddslagstiftningen, livsmedel, alkohol och 

tobak samt plan- och byggnadsväsendet. Nämnden har också ansvaret för gatu- och 

parkfrågor och för räddningstjänsten som köps från Sörmlandskustens 

räddningstjänst. Nämnden ansvarar för detaljplaner och program, bygglov, adress- och 

byggnadsregister, namnfrågor samt mät- och GIS-verksamhet. Vidare ansvarar 

nämnden för sotning och brandskyddskontroll. Det senare sker genom en så kallad 

tjänstekoncession.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar mot kommunstyrelsen i följande frågor: 

översiktsplanering, exploateringsverksamhet, kollektivtrafik, miljöstrategiska frågor, 

VA och renhållning. 

I de fall där nämnden är verksamhetsutövare träder jävsnämnden in som 

tillsynsmyndighet gentemot nämnden. 

 

Förvaltningschef och stab 

Förvaltningschefen arbetar med stöd till förtroendevalda och som förvaltningens 

främsta företrädare i genomförandet av de uppsatta målen. Förvaltningschefen är chef 

över de fyra enhetscheferna och stabens personal. Förvaltningschefen är också ansvarig 

för kontakten med räddningstjänsten när det gäller dess budget och verksamhet. 

Staben arbetar med miljöstrategiska frågor, , digitalisering, kommunikation, stöd till 

förvaltningschefen i planering, uppföljning och krishantering 
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Ämne Mål och indikatorer för Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Planeringsenheten 

Enheten arbetar med strategisk planering där det ingår översiktsplanering, långsiktiga 

infrastrukturfrågor och centrumutveckling. Enheten ansvarar också för 

exploateringsverksamheten, förvaltning av kommunens mark och markköp. Enheten 

arbetar även med detaljplanering och bygglov. Vidare svarar enheten för utveckling av 

projektmodellen. 

Gatuenheten 

Gatuenheten ansvarar för drift och skötsel av kommunala gator, Ävparker, badplatser 

exklusive Klämmingsberg, vissa idrottsplatser och lekplatser. Enheten svarar också för 

projektledning av ny- och ombyggnad av gator och gång- och cykelbanor, lokala 

trafikföreskrifter samt tillstånd för användning av allmän plats. 

Vid gatuenheten är också administratörer knutna som även arbetar gentemot 

renhållningen och VA. 

Miljöenheten 

Miljöenheten bedriver prövning och tillsyn för den del där kommuner har ansvar enligt 

miljöbalken (ej strandskydd), livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen och 

angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Miljöenheten svarar på remisser och 

arbetar med rådgivning och information.  

Renhållningsenheten  

Renhållningen ansvarar för att sophämtning och slamsugning blir utförd för 

kommunens invånare, fritidsboende, verksamheter och företag. Ansvaret innefattar 

även behandling och transport av olika typer av avfall. För ändamålet upphandlas 

entreprenörer. Personalansvar och personalbudget ligger under 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Renhållningsenheten ansvarar även för återvinningsgården som är placerad i Gnesta 

tätort 

VA-enheten 

Enheten ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen och omhändertagande av 

avloppsvatten. I ansvaret ligger 4 vattenverk och 3 avloppsreningsverk, ledningsnät på 

drygt 220 km, 28 pumpstationer, 1 vattentorn och 3 lågvattenreservoarer samt en 

tryckstegringsstation. Personalansvar och personalbudget ligger under 

samhällsbyggnadsnämnden.  
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Dokumentnamn Framtidsplan 2022-2024 

Ämne Mål och indikatorer för Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

på taxekollektivet. Efter rekrytering under 2021 väntas personalresurserna under 2022 

motsvarar 12,0 årsarbetskrafter. 

 

Renhållningsenheten  

Renhållningsenheten består av 3 personer. Varav 1 arbetsledare och 2 

återvinningsarbetare. Chef för enheten är gatuchefen. Kostnaderna förs i sin helhet på 

taxekollektivet. Personalresurserna under 2022 motsvarar 4,0 årsarbetskrafter.  
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Upprättad: 2022-04-22
Diarienummer: MOB.2022.37

Samhällsbyggnadsnämnden

Frösjöstrands badplats

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Avråda från bad vid Frösjöstrands badplats under 2022.

2. Nämnden delegerar till miljöansvarig att häva avrådan från bad tidigare under året

vid säkerställd god vattenkvalitet.

Sammanfattning
Återkommande höga halter av bakterier har medfört en avrådan från bad under de två

tidigare badsäsongerna. Orsak till de höga halterna av bakterier är under utredning och

det finns en risk att bakteriehalterna kommer att vara höga under sommaren 2022. För

att skydda människors hälsa avråder vi från bad fram tills att utredningarna och

åtgärder är färdigställda och återkommande provsvar visar på tjänligt badvatten.

Ärendebeskrivning
Frösjöstrands badplats har de senaste två åren haft höga halter av bakterier (e.coli och

intestinala enterokocker) som kan vara skadliga för människors hälsa vid bad. Halterna

har under 2019 varit både tjänligt och tjänligt med anmärkning. Under 2020 och 2021

har halterna av bakterier varit ännu högre, vilket har lett till avrådan från bad.

Från 2020 har olika utredningar gjorts för att identifiera orsaken till de förhöjda

halterna av bakterier. Det som har gjorts är följande:

· Bräddningshistorik från en närliggande pumpstation för spillvatten har

granskats och resultatet är att inga bräddningar har registrerats från

pumpstationen under tiden för förhöjda halter av bakterier.

· En sjöförlagd tryckspilledning som leder spillvatten från närliggande

pumpstation till en pumpstation nära avloppsreningsverket besiktades av

dykare i början av 2020 och har under 2021 försetts med flödesmätning för att

kunna upptäcka läckage.

Det som planeras för fortsatta utredningar:

· Ny besiktningav dykare av den sjöförlagda tryckspilledningen är planerad till

innan sommaren 2022.
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· Ledningsnätet i intilliggande bostadsområde ska undersökas för att säkerställa

att ledningsnätet är korrekt inkopplat.

Prover på e.coli och intestinala enterokocker tas varannan vecka från och med vecka

15. Under badsäsong 21 juni-15 augusti kommer prover att tas varje vecka. Detta för att

undersöka eventuell påverkan av bakterier över en längre tid.

När utredningen är färdigställd, identifierade problem är åtgärdade och fyra prover på

rad under minst en månads tid visar tjänlig badvattenkvalitet kan miljöansvarig göra

bedömningen att avrådan från bad kan hävas.

Förvaltningens synpunkter
Avrådan säkerställer att inga badgäster blir sjuka på grund av bakterier. Utredning av

de höga halterna måste fortgå och innan utredning och eventuella åtgärder är

färdigställda bedömer gatuenheten i samråd med miljöenheten och VA-enheten att en

avrådan är lämplig.

Avrådan bör kvarstå under 2022 eller fram tills att utredning och eventuella åtgärder är

färdigställda och fyra på rad tjänliga prover tas under minst en månads tid.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys har inte varit tillämplig i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-22

Anders Axelsson Patrik Andersson

Tf. förvaltningschef Gatuchef

Sandra Holmström

Miljöansvarig
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Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ VA-chef

~ Miljöenheten
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Upprättad: 2022-04-20
Diarienummer: MOB.2022.13

Samhällsbyggnadsnämnden

Avskaffande av tjänstegarantier för
bygglovsprocessen

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Tjänstegarantier för bygglovsprocessen beslutad i miljö- och byggnämnden 2008-

11-20 §142 avskaffas

Sammanfattning
Tjänstegarantier för bygglovsprocessen infördes 2008. Syftet var att medborgarna har

rätt att veta vad de kan förvänta sig av de tjänster som Gnesta kommun har att utföra.

Lagstiftningen har förändrats sedan tjänstegarantin infördes, med bl a krav på

handläggningstider. Förvaltningen föreslår därför att tjänstegarantierna avskaffas.

Ärendebeskrivning
Tjänstegaranti för bygglovsprocessen infördes genom beslut i dåvarande miljö-
och byggnämnden 2008-11-20. Syftet var att medborgarna har rätt att få veta vad
de kan förvänta sig av de tjänster som kommunen har ansvar för att utföra. Utifrån
detta är det viktigt för kommunen att skapa tydlighet i tjänsterna för att hjälpa den
enskilde att ha realistiska förväntningar på dessa.

Tjänstegarantierna för bygglovsprocessen innebär bl a att:

· Inom 3 dagar skall, enligt kommunens policy, den sökande få besked om
att ansökan inkommit och vem som handlägger ärendet.

· Inom 10 dagar från inkommen och diarieförd handling skall sökanden få
besked om ärendet behöver kompletteras.

· Om grannyttranden, yttrande från annan myndighet eller annan
komplettering är nödvändig och måste inhämtas gäller ej garantin om tre
veckor.

· Efter att kompletta ansökningshandlingar om bygglov diarieförts
garanterar miljö- och byggnämnden att beslut lämnas inom 15 arbetsdagar
(tre veckor).

10 % avdrag från gällande bygglovstaxa erhålles på bygglovsavgiften om beslut
inte lämnas enligt garantin. Garantin gäller ej för ansökningar som inkommer
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under tiden 1 maj till 31 augusti, ej heller ärenden som är av principiell natur eller
måste behandlas i miljö- och byggnämnden, exempelvis avslagsärenden.

Förvaltningens synpunkter
Lagstiftningen har förändrats sedan tjänstegarantierna infördes. Numera finns
lagstadgade krav på handläggningstider. T ex ska ett bygglov behandlas
skyndsamt men senast inom 10 veckor. Begäran om komplettering ska skickas
inom 3 veckor. Startbesked ska meddelas inom 4 veckor. Om kommunen inte
håller tidsramarna har sökande rätt till nedsättning av avgiften.

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av att lagstiftningen numera innehåller
tydliga krav på handläggningstider att tjänstegarantin har spelat ut sin roll, leder
till otydlighet och därmed bör slopas.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-20

Anders Axelsson Tomas Enqvist

Tf. förvaltningschef Planeringschef
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Upprättad: 2022-04-12
Diarienummer: MOB.2022.35

Samhällsbyggnadsnämnden

Årlig uppföljning av förvaltningens
systematiska arbetsmiljöarbete

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av den årliga uppföljningen

av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete, SAM.

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta de nödvändiga

åtgärder som behövs för att komma tillrätta med de brister som framkommit.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningens samtliga enheter har gjort den årliga uppföljningen av

SAM enligt kommunens rutin. Uppföljningarna visar att enheterna arbetar

systematiskt med arbetsmiljöfrågorna i enlighet med föreskriften, och att arbetet på det

stora hela fungerar bra.

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsmiljöföreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) § 11 ska

arbetsgivaren varje år följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om arbetet inte

fungerar bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt om det finns

minst tio arbetstagare i verksamheten.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige (KF 19/12 2005 § 212) vilar det yttersta

arbetsmiljöansvaret på respektive nämnd. Nämnden ska årligen följa upp och

säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningen fungerar.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt kommunens rutin för SAM på alla

nivåer i organisationen:

1. Varje enhet i förvaltningen går igenom enkäten Årlig uppföljning och svarar på

frågor under rubrikerna Kunskap (8 frågor), Delaktighet (8 frågor), och

Systematiskt arbetsmiljöarbete (14 frågor). Enkäten inleds med 11 frågor som

ansvarig chef svarar på själv.

2. Positiva iakttagelser och eventuella brister hanteras och åtgärdas i första hand

på enheten av chef och medarbetare.

3. Åtgärder som kräver beslut på högre chefsnivå eller samverkan mellan flera

enheter, noteras särskilt och behandlats i ledningsgrupp. Åtgärderna noteras i

en handlingsplan och följs upp av ledningsgruppen.
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4. Samtliga enkäter och åtgärdsplaner redovisas i förvaltningens ledningsgrupp

och samverkansgrupp.

5. Efter förslag från förvaltningsledningen kommer förvaltningens
samverkansgrupp överens om skrivningarna i den tjänsteskrivelse som
redovisas i nämnden.

Förvaltningens synpunkter
Datum för samverkan av 2022 års årliga uppföljning: 2022-04-21.

Vid genomgång av samtliga uppföljningar har följande positiva iakttagelser gjorts som
särskilt bör uppmärksammas:

 Chefer anger sig ha övergripande kännedom om relevanta styrdokument,

föreskrifter och lagar gällande arbetsmiljö.

 Förvaltningen har generellt upplevd delaktighet med fungerande APT-möten ,

utvecklingssamtal och samverkan med skyddsombud.

Följande brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet har framkommit:

 Vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter är inte gjord till alla chefer.

 En del enhetschefer upplever att de saknar tillräckliga resurser för att kunna

fullfölja sitt ansvar.

 Flera chefer upplever att deras chef inte kontinuerligt följer upp hur de klarar

sitt ansvar.

 Låga kännedom hos medarbetare om vilka arbetsmiljöuppgifter chef ansvarar

för.

 Delvis låg kännedom om relevanta styrdokument och arbetsmiljörutiner hos

medarbetare.

 Chefer anger att uppföljning av upprepad korttidsfrånvaro(frisksamtal) hos

medarbetare inte genomförs i enlighet med rutin.

 Förvaltningen saknar mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

 Bristande rapportering och dokumentering av tillbud på arbetsplatserna.

För att komma till rätta med bristerna föreslår förvaltningen följande åtgärder:

 Säkerställa att vidarefördelningar av arbetsmiljöuppgifter genomförs till

berörda snarast.

 Via individuella avstämningar undersöka djupare vilka resurser som upplevs

saknas för att kunna ta sitt ansvar.

 Säkerställa en mer systematisk uppföljning av chefers efterlevnad av hur de

klarar av sitt ansvar.

 På APT tydliggöra för medarbetare vilka arbetsmiljöuppgifter berörd chef

ansvarar för.
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 På APT ha en mer systematisk genomgång av styrdokument inom arbetsmiljö

för att höja kännedomen hos medarbetare. Mall finns på Insidan och kommer

att påminnas om för chefer på förvaltningens ledningsgruppsmöte.

 Säkerställa att mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön sätts under

våren i samband med den organisatoriska och sociala skyddsronden.

 Via APT betona vikten av tillbudsrapportering för medarbetare samt

säkerställa att alla har kännedom om hur dessa ska rapporteras.

Juridiska konsekvenser

Arbetsmiljöverket (AV) utövar tillsyn över att arbetsmiljölagen och föreskrifter som

meddelats med stöd av lagen följs, så även föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete

(AFS 2001:1).

Om inte rättelse sker, efter AV:s krav i inspektionsmeddelande, kan AV utfärda ett

föreläggande eller förbud. Arbetsgivare som bryter mot föreläggande eller förbud kan

ådömas straff eller vite.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Den årliga uppföljningen är genomförd enligt kommunens aktuella styrdokument.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-12

Anders Axelsson Johanna Nordin

Förvaltningschef HR-samordnare

Sändlista
~ HR
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Upprättad: 2022-04-19
Diarienummer: MOB.2022.1

Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
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 2022-03-01 - 2022-04-19

~ Förteckning över anställningar 2022-02-01 - 2022-03-31







































































Samhällsbyggnadsnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2022-02-01 – 2022-03-31 
Enhetschef 

Organisation: SBF Stab 

Tillsvidare, From: 2022-06-27 
Heltid 

Utfärdat av: Anders Axelsson, Kommunchef 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 

2022-02-01 – 2022-03-31 
Drifttekninker 
Organisation: VA enheten 

Allm visstidsanställning, 2022-04-02 - 2022-09-04 

Heltid 
Utfärdat av: Niklas Söderholm, VA-chef 
Parkarbetare 

Organisation: Gatuenheten 

Allm visstidsanställning, 2022-04-04 - 2022-09-30 
Heltid 

Utfärdat av: Patrik Andersson, Enhetschef 
Renhållningsarbetare 

Organisation: Renhållningsenheten 
Allm visstidsanställning, 2022-04-19 - 2022-09-30 

Heltid 

Utfärdat av: Patrik Andersson, Enhetschef 
Bygglovhandläggare/insp 

Organisation: Planeringsenheten 

Efter 67 år, 2022-04-04 - 2022-07-03 

Deltid (50,00%), 
Utfärdat av: Tomas Enqvist, Chef 

 



Samhällsbyggnadsförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad: 2022-04-20
Diarienummer: MOB.2022.2

Anmälningsärenden

Sammanfattning
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. Protokoll från Mark- och miljööverdomstolen gällande BYGG.2021.233, Tillsyn

gällande olovligt byggande av solceller.

Beslut: Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och

miljödomstolens avgörande står därför fast.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-01 att avsluta ärende om anmälan

avseende olovligt byggande av solceller. Ärendet bedömdes inte vara föremål för tillsyn.

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagan. Länsstyrelsens beslut

överklagades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagan.
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