
Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden
Tid och plats 2020-03-04, 14:00, Frösjön/Lockvattnet ,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering –

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Patrik Nissen, förvaltningschef, Tomas Enkvist planeringschef,

Ellinor Lundin, miljöchef, §§ 6-14 Stina Hultdin,

miljöinspektör, §§ 6-14 Karin Hagberg, miljöinspektör, Patrik

Andersson, gatuchef, Johnny Nyberg, bygglovshandläggare, §§

6-14 Isabella Wall, bygglovshandläggare, Samy Abu Eid,

planarkitekt, Rosalie Werner, praktikant, Julia Zetterstrand,

kanslichef, Christina Eriksson, nämndsekreterare

Justerare Sarah Kinberg (ordinarie)

Mattias Eldros (ersättare)

Justering Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 6 - 16

Ordförande Sibylle Ekengren

Justerare Sarah Kinberg

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-05

Datum för anslagets nedtagande: 2020-03-27

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 6 - 16



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum:2020-03-04

Innehållsförteckning

§ 6 Redovisning av delegationsbeslut 4

§ 7 Anmälningsärenden 5

§ 8 Ansökan om förhandsbesked 6 - 7

§ 9 Ansökan om förhandsbesked 8 - 9

§ 10 Försäljningstillstånd tobak 10 - 11

§ 11 Försäljningstillstånd tobak 12 - 13

§ 12 Försäljningstillstånd tobak 14 - 15

§ 13 Försäljningstillstånd tobak 16 - 17

§ 14 Försäljningstillstånd Tobak 18 - 19

§ 15 Planlista med prioritering 20

§ 16 Förvaltningschefen informerar 21



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 Sarah Kinberg (L) 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

Ordföranden föreslår att ärende TLF.2019.50 "Försäljningstillstånd tobak" läggs till

som ärende nr. 9 på dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-04
Diarienummer: MOB.2020.1

§ 6

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
1. Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning

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 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 2020-01-15 – 2020-02-24

~ Förteckning över anställningar 2020-01-01 - 2020-01-31



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-04
Diarienummer: MOB.2020.2

§ 7

Anmälningsärenden

Beslut
2. 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.

1. Årsuppföljning 2019 - kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor

(LSO)
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Reservation 


Gnesta kommun 


Ink: fbiä -03- 04 
Dnr  
För handläggning.  


  


Ansökan om förhandsbesked Frönäs 1:1 


Vi anser att förhandsbesked ska beviljas. 


Då vi läser sammanfattningen i ärendet Frönäs 1:1 där det föreslås avslag på förhandsbeskedet läser 


vi att ansökan strider mot flertalet bedömningskriterier för lämplig lokalisering. 


I PBL 2 kap 1 § sägs att vid prövning av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och 


enskilda intressen. 


Är den enskildes/ägarens gnestabons aspekter och önskningar och intressen alls inbegripna i 


förvaltningens bedömningar? Nej säger vi. 


-Den lilla biten jordbruksmark som tas i anspråk i det här fallet kan tom länsstyrelsen tänka sig att ta 


ur produktion. 


-Enstaka enbostadshus är inte ett väsentligt samhällsintresse säger man i skrivelsen och därför avslås 


förhandsbeskedet. Men i det här fallet gäller inte det, för markägaren vill bygga till ett boningshus i 


anslutning till sitt eget gårdstun för sin familj. Lokaliseringen är genomtänkt sammanhållen till den 


befintliga egna gården med ekonomibyggnader och omgivning och utgör inget hinder för 


detaljplanering av området i ett framtida skede. 


-Fornlämningsområdet störs inte. Det har konstaterats av länsstyrelsen. 


-Föreslagen lokalisering stämmer inte bra in i landskapsbilden på platsen skriver man. Vi anser tvärt 


om nämligen att landskapsbilden och gårdsmiljön mot kyrkan blir mycket bättre. 


-I beaktande av att hela Frönäsområdet redan är till stora delar bebyggt på jordbruksmark från 


ägaren i det här fallet ter det sig mycket märkligt om någon skulle kunna komma på iden att avslå 


denna förfrågan om förhandsbesked. 


Sarah Kinberg 


Liberalerna 
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum:    2020-03-04  
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         
Jane Löfstrand, Led S X         
Tomas Ingberg, Led SD X         
Carl Werner, Led MP X         
Astor Pettersson, Ers Ersättare    M X         
Jesper Hammarlund, Ers Ersättare    S X         
Andreas Andersson, Ers Ersättare    C X         
Krister Vestman, 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 


 


 


 


 








Reservation 


Ansökan om förhandsbesked Södertuna 1:6 


Gnesta kommun 


Ink: 2020 -03- 04 
Dnr  
För handläggning'  


Vi anser att förhandsbeskedet ska beviljas! 


Då vi läser sammanfattningen i ärendet Södertuna 1:6 där det föreslås avslag på förhandsbeskedet 


läser vi att ansökan strider mot flertalet bedömningskriterier för lämplig lokalisering. Tas det då 


hänsyn till skrivningen i PBL 2 kap 1§ där det står att vid prövning av frågor enligt denna lag ska 


hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 


-Den lilla del av jordbruksmarken det gäller kan tom länsstyrelsen gå med på att ta ur produktion. 


-Enstaka enbostadshus är inte ett väsentligt samhällsintresse säger man. Men ingår inte den enskilda 


kommunmedborgarens intressen i vad kommunen avser med samhällsintressen? För oss liberaler är 


det självklart att det ska ligga med i bedömningen. Generationsskifte i det här fallet. 


-Lokaliseringen stör inte fornlämningsområdet. 


-Vi vet att 30% av framtida bebyggelse skall ske på landsbygden — landsbygden ska leva och 


utvecklas. 


-Kommunen vill åt marken, dvs den produktiva jordbruksmarken, för detaljplanering i ett framtida 


skede och då måste den enskildes/ägarens behov och önskningar åsidosättas med alla till buds 


stående regler och paragrafer. 


Vår fråga är om man glömde ta hänsyn till det enskilda intresset i bedömningen av 


förhandsbeskedet? 


Sarah Kinberg 


Liberalerna 
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