
Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden

Tid och plats 2021-01-27, 14:00, B-salen ,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering –

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Patrik Nissen, förvaltningschef, Tomas Enqvist, planeringschef,

Ellinor Lundin, miljöchef (deltar på distans), Patrik Andersson,

gatuchef

Justerare Anders Oscarsson (ordinarie)

Mattias Eldros (ersättare)

Justering Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 1 - 6

Ordförande Sibylle Ekengren

Justerare Anders Oscarsson

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

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Datum för anslagets uppsättande: 2021-01-28

Datum för anslagets nedtagande: 2021-02-19

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 1 - 6
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Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum:2021-01-27

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Anders Oscarsson (S) 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

Nämnden godkänner dagordningen.

Information

Presentation av Niklas Söderholm, VA-chef

Utvecklingsarbete inom bygglov, Tomas Enqvist och Isabella Wall



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-01-27
Diarienummer: MIL.2020.177

§ 1

Miljöenhetens uppföljning 2020

Beslut
1. Godkänna miljöenhetens uppföljning- tertial 3

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

under året till samhällsbyggnadsnämnden. Där den tredje rapporten är en

sammanställning av året som har gått för respektive verksamhetsområde. För tertial 3

och under hela 2020 har miljöenheten genomfört tillsyn utifrån de resurser som

funnits på plats. Handledning av nyrekryterad personal, kompetensutveckling och

resursbrist har inneburit att miljöenhetens arbete har fått prioriteras om.

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag i kraft, Lag (2020:526) om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som gäller till 30 maj 2021. Den ger

kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder tillsynsansvaret och där regionernas

smittskyddsläkare tillsammans med länsstyrelserna är rådgivande. Miljöenheten har

prioriterat denna tillsyn och har fått prioritera om livsmedelskontrollen för att få

tillgänglig tid till trängseltillsynen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-01-15

2. Bilaga 1- Sammanställning tertial 3

Tjänsteförslag
1. Godkänna miljöenhetens uppföljning- tertial 3

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Miljöenheten



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-01-27
Diarienummer: AVL.2020.331

§ 2

Inventering av enskilda avlopp 2020

Beslut
1. Godkänna årsrapport för miljöenhetens inventering av enskilda avlopp under 2020.

Sammanfattning av ärendet
Avloppsinventeringen för 2020 omfattade inga nya avlopp.

Fokus under året låg på inventering av kvarvarande avlopp från tidigare år, uppföljning

av förelägganden som beslutades under 2012–2019 samt avlopp som enligt

överenskommelse mellan miljöenheten och fastighetsägare skulle ha åtgärdats under

2014–2019.

Antalet inventeringar var 8 stycken. Av dessa har 3 avlopp inventerats genom besök på

plats, 1 har uppgett att de gör om självmant och skickat in en ansökan och 1 har inte

indraget vatten/enbart diskho och därmed inget avlopp. Gällande övriga 3 fastigheter

uppges att ägarbyte pågår varför inventering på plats ej utförts

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-01-13

Tjänsteförslag
1. Godkänna årsrapport för miljöenhetens inventering av enskilda avlopp under 2020.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-01-27
Diarienummer: MOB.2019.48

§ 3

Lekplatsutredning Gnesta tätort - revidering

Beslut
1. Ompröva tidigare beslut om lekplatsutredning Gnesta tätort från 2019-04-24

med revideringen och tillägget att lägga till lekplatserna Långdansvägen och

Sigtuna som två av de lekplatser som ska vara kvar.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska verksamheten fick 2016 uppdraget av samhällsbyggnadsnämnden att se över

alla kommunala lekplatser för att skapa säkra och stimulerande mötesplatser för barn

och föräldrar. Ett beslut om vilka lekplatser som ska behållas och vilka som ska tas bort

fattades i samhällsbyggnadsnämnden i april 2019. Efter omprövning föreslår

förvaltningen att en revidering av beslutet görs med ändringen att även lekplatserna vid

Långdansvägen och Sigtuna ska behållas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-12-28

2. Protokoll 2019-04-24 SBN §31

3. Bilaga 1: Rapport lekplatsutredningen Gnesta tätort

4. Bilaga 2: Karta kommunala och icke kommunala lekplatser

Tjänsteförslag
1. Ompröva tidigare beslut om lekplatsutredning Gnesta tätort från 2019-04-24

med revideringen och tillägget att lägga till lekplatserna Långdansvägen och

Sigtuna som två av de lekplatser som ska vara kvar.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-01-27
Diarienummer: MOB.2021.5

§ 4

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
1. Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av

samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas

till nämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva

eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det samhällsbyggnadsnämnden fritt

att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos samhällsbyggnads-förvaltningen.

Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa

fr.o.m att samhällsbyggnadsnämndens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt

på kommunens digitala anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där

tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter

om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare

(namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med

skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bortSammanfattningen

kommer alltid direkt efter beslutet. Sammanfattning ska alltid skrivas om dokumentet

är längre än en sida. Skriv sammanfattningen sist, när du är klar med tjänsteskrivelsen

i övrigt. Det är först då du kan göra en bra sammanfattning.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2020-11-21 - 2021-01-18



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-01-27
Diarienummer: MOB.2021.6

§ 5

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.

1. Promemoria från Länsstyrelsen gällande bygglov för två enbostadshus,

BYGG.2015.219.

Synpunkter har framförts till Länsstyrelsen på hur kommunen har hanterat

förhandsbesked och bygglov för uppförande av två enbostadshus. Begäran har gjorts

om att Länsstyrelsen ska undersöka om allt gått rätt till.

Länsstyrelsen skriver i sitt PM - Kommunen borde vid prövningen av förhandsbeskedet

övervägt lämpligheten i att ta jordbruksmarken i anspråk för bebyggelse . I beslutet om

förhandsbesked borde tydligt framgått villkor om anpassning till platsen, landskapsbild

och kulturvärdena på platsen. Vid prövningen av byggloven borde utformningskrav

enligt tjänsteskrivelsen i förhandsbesked ha ställts med tanke på anpassning till

platsen.

När det gäller frågan om grannehörande bedömer länsstyrelsen att kommunen har följt

upp gällande regelverk.

Ärendet avslutas med denna promemoria.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-01-27
Diarienummer: MOB.2021.7

§ 6

Förvaltningschefen informerar

Beslut
1. Nämnden godkänner informationen.

~ Bergstaten har meddelat att undersökningstillståndet gällande gruva vid Borg har

gått ut, Patrik Nissen

~ Strandskydd, Patrik Nissen

~ Rekrytering till tjänsten som samhällsplanerare kommer att påbörjas inom kort,

Tomas Enqvist

~ Länsstyrelsen har haft tillsynsvägledning utifrån Miljöbalken, Ellinor Lundin

~ Systemet för felanmälan till tekniska enheten kommer att bytas mot en e-tjänst,

Patrik Andersson

~ Ekonomisk redovisning, preliminärt utfall för 2020, Patrik Nissen
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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   Deltar på distans       
Mattias Eldros, Led M X         
Jane Löfstrand, Led S  X  Jesper Hammarlund       
Tomas Ingberg, Led SD X         
Maria Carlén Lindwall, 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 

 

 

 

 


	P SBN 2021-01-27
	Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden
	Innehållsförteckning
	Sammanträdets öppnande mm
	§ 1 Miljöenhetens uppföljning 2020
	§ 2 Inventering av enskilda avlopp 2020
	§ 3 Lekplatsutredning Gnesta tätort - revidering
	§ 4 Redovisning av delegationsbeslut
	§ 5 Anmälningsärenden
	§ 6 Förvaltningschefen informerar

	Uppropslista SBN 2021-01-27




JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 


UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum:    2021-01-27  
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   Deltar på distans       
Mattias Eldros, Led M X         
Jane Löfstrand, Led S  X  Jesper Hammarlund       
Tomas Ingberg, Led SD X         
Maria Carlén Lindwall, 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 


 


 


 


 







