Samhällsbyggnadsnämnden

KALLELSE – KUNGÖRELSE

Sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden
Tid och plats för sammanträde

Onsdagen den 12 december 2018, kl. 14.00 Södertuna slott, Gnesta
Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 13:00. Lokal, Södertuna. Oppositionen (C, L, V); kl. 13:00.
Lokal, Södertuna. Oppositionen (MP); kl. 13:00. Lokal, Södertuna.
Förslag till justerare

Ordinarie: Bo Eklund (M) Ersättare: Carl Werner (MP)
Tid och plats för justering

Tisdagen den 18 december 2018, kl. 16.30. 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 i kommunens reception och på medborgarkontoret.
Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.
Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop
Val av justerare och tid för justering
Godkännande av dagordning
Allmänhetens frågestund
Information
Offentliga 1-7, Ej offentliga 8 - 12
Nr.

Diarienummer

Ärende

1

MOB.2018.76

Ekonomisk uppföljning

2

MIL.2018.1045 Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken

3

MIL.2018.1046 Taxa för Livsmedelskontroll

4

MOB.2018.251 Lokala trafikföreskrifter, ändring i samband med
ombyggnation av pendlarparkering vid
Margatretedalsvägen

5

MOB.2018.297 Lokaler Avla brandstation

6

MOB.2018.298 Förordnande som parkeringsvakter
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KALLELSE – KUNGÖRELSE

7

MOB.2018.1

Redovisning av delegationsbeslut

8

MOB.2018.294 Gnesta 69:10 - samråd om fastighetsbildning - remiss
från lantmäteriet

9

PLAN.2018.6

Detaljplan för fastigheter 16:3, 16:8, 16:9 - Mejerigatan

10

PLAN.2017.1

Tillägg till detaljplaner för Hammersta 4:1 m fl - Beslut
om samråd för upphävande av detaljplan

11

MOB.2010.420 Planlista med prioritering

12

MOB.2018.3

Förvaltningschefen informerar

Michael Lyngsie

Marie Solter

Ordförande

Sekreterare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

UPPFÖLJNING

Upprättad:
Diarienummer:

2018-11-21
MOB.2018.76
Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk uppföljning efter oktober 2018
Förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden
1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämndens budget är -27 945 tkr.
Nämndens avvikelse efter oktober månad för den skattefinansierade
verksamheten är 1 245 tkr. Prognosen är att budgeten håller.
För VA och renhållningsverksamheten är personalkostnaderna bokförda inom
Samhällsbyggnadsnämnden, men resultatet för taxekollektivet redovisas under
kommunstyrelsen. Prognosen för den taxefinansierade verksamheten redovisas
därför under kommunstyrelsen. I nedanstående uppställning beräknas
taxekollektivet inta ha några avvikelser utan följer budgeten.
Prognos: +200 tkr

Verksamhetsområde

Helårs

Avvikelse Prognos

Utfall Budget budget
Oktober

Prognos

Prognos

Avvikelse Avvikelse Avvikelse
Oktober

Augusti

Mars

Administration

-2 892

470

500

400

0

Planeringsenheten

-2 048

431

0

0

0

Gata, park och
anläggningar

-13 794

562

0

-400

0

Räddningstjänst

-7 486

-693

-700

-700

0

Miljö

-1 725

474

400

400

0

-27 945

1 245

200

-300

0

Totalt
skattekollektivet
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Vatten och avlopp

0

0

0

0

0

Renhållning

0

0

0

0

0

Totalt taxekollektivet

0

0

0

0

0

Administration
Verksamhetsområdet innehåller personalkostnader för förvaltningschef,
förvaltningsassistent, miljöstrateg och energirådgivning. Verksamhetsområdet
visar en positiv avvikelse på +470 tkr. Den positiva avvikelsen mot budget
kommer från lägre övriga omkostnader än budgeterat.
Prognos: +500 tkr
Planeringsenheten
Verksamhetsområdet innehåller personalkostnader för planeringschef,
samhällsplanerare, bygglovshandläggare, byggnadsinspektör samt projektledare
inom exploatering. Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på +431 tkr.
Avvikelsen kommer främst från vakanser under våren samt högre intäkter inom
Bygglov och Detaljplanering.
Prognos: Enligt budget
Gata, park och anläggningar
Verksamhetsområdet innehåller personalkostnader för teknisk chef,
miljöansvarig, gatuingenjör, arbetsledare, gatupersonal samt kundtjänst. Hela
verksamhetsområdet visar en avvikelse på +562 tkr. Högre kostnader inom
offentlig belysning samt Gatupersonal. Detta motverkas av intäkter inom
främmande arbeten. Det prognoserade underskottet i augusti har nu försvunnit
drivet dels av en försäljning av ett fordon samt en högre intäkt för främmande
arbete än förväntat.
Prognos: Enligt budget
Räddningstjänst
Tjänsten köps från Nyköpings kommun (Sörmlandskustens Räddningstjänst).
Verksamheten visar på en negativ avvikelse på -693 tkr. Orsaken är en något
högre månadskostnad från Nyköpings kommun än budgeterat samt en
självriskkostnad gentemot statlig ersättning för skogsbrand i augusti.
Prognos: -700 tkr
Miljöenheten
Verksamheten visar en positiv avvikelse på +474 tkr. Det beror på vakanser
samt en högre intäkt för tillsyn. Högre personalkostnader för konsulter
resterande månader motverkar till viss del det positiva överskottet tom oktober.
Prognos: +400 tkr
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VA-enheten
Den totala bedömningen för VA-verksamheten görs i uppföljningen under
kommunstyrelsen
Renhållning
Den totala bedömningen för renhållningen görs i uppföljningen under
kommunstyrelsen

Patrik Nissen

Tomas Fröidh

Förvaltningschef

Ekonom
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Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-11-29
MIL.2018.1045
Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna ökning av timavgiften från 1 022 kr till 1 077 kr i taxa för prövning
och tillsyn enligt Miljöbalken
2. Ändringen träder i kraft 2019-01-01

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan
fastställda timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 022 kr.
Timavgiften ökade inte för 2018 och därför anser förvaltningen att timavgiften
ska höjas med 2.4 % för 2018 och 2.9 % för 2019 som är de i PKV fastställda
värdena. Det innebär att timavgiften från 2019-01-01 kommer att vara 1 077 kr.
Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa för tillsyn och prövning enligt Miljöbalken
fastställdes av kommunfullmäktige 2016-11-14 och började gälla
2017-01-01. Enligt 8§ i taxan får Samhällsbyggnadsnämnden för
varje år besluta att justera den i taxan fastställda timavgiften med en
uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta
index tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 022 kr.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att timavgiften för 2019 ska öka med SKL:s index benämnt
PKV. Detta för att täcka kostnadsökningar för personal och övriga
kostnadsökningar i verksamheten.
Timavgiften höjdes inte för 2018 och därför anser förvaltningen att timavgiften
ska höjas med 2.4 % för 2018 och 2.9 % för 2019 som är de i PKV fastställda
värdena. Det innebär att timavgiften från 2019-01-01 kommer att vara 1 077 kr
vilket innebär en höjning med 55 kr för dessa två år.
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Ekonomiska konsekvenser
Ökningen av timavgiften innebär att förvaltningen får kostnadstäckning för
kostnadsökningar för 2018 och 2019.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys är inte tillämpligt i ärendet.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget följer bestämmelse i den av kommunfullmäktige beslutade taxan.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-29
Beslutet ska skickas till:
 Ekonomienheten
 Kanslienheten
 Miljöenheten

Patrik Nissen
Förvaltningschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-11-30
MIL.2018.1046
Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Livsmedelskontroll
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna ökning av timavgiften från 1 146 kr till 1 207 kr vid beräkning av
årlig kontrollavgift enligt taxa för Livsmedelskontroll
2. Godkänna ökning av timavgiften från 1 062 kr till 1 119 kr vid registrering
och extra offentlig kontroll enligt taxa för Livsmedelskontroll
3. Ändringarna träder i kraft 2019-01-01

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan
fastställda timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är 1 146 kr för
årlig kontrollavgift och 1 062 kr för extra offentlig kontroll.
Timavgiften ökade inte för 2018 och därför anser förvaltningen att timavgiften
ska höjas med 2.4 % för 2018 och 2.9 % för 2019 som är de i PKV fastställda
värdena. Det innebär att timavgiften från 2019-01-01 kommer att vara 1 207kr för
beräkning av årlig kontrollavgift och 1 119 kr för extra offentlig kontroll.
Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa för Livsmedelskontroll fastställdes av kommunfullmäktige 201611-14 och började gälla 2017-01-01. Enligt 4 § i taxan får
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år besluta att justera den i taxan
fastställda timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV). Detta index tillhandahålls av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Den fastställda timavgiften i nuvarande taxa är kr 1 146 kr för
årlig kontroll och 1 062 kr för registrering och extra offentlig kontroll.
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Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att timavgiften för 2019 ska öka enligt PKV index. Detta för
att täcka kostnadsökningar för personal och övriga kostnader i verksamheten.
Timavgiften höjdes inte för 2018 och därför anser förvaltningen att timavgiften
ska höjas med 2.4 % för 2018 och 2.9 % för 2019 som är de i PKV fastställda
värdena. Det innebär att timavgiften från 2019-01-01 kommer att höjas från 1 146
kr till 1 207 kr vid beräkning av årlig kontrollavgift. Och att timavgiften vid
registrering och extra offentlig kontroll ska höjas på motsvarande sätt vilket
innebär en höjning från 1 062 kr till 1 119 kr. Höjningen föreslås börja gälla 201901-01
Ekonomiska konsekvenser
Ökningen av timavgiften innebär att förvaltningen får kostnadstäckning för
kostnadsökningar för 2018 och 2019.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys är inte tillämpligt i ärendet.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget följer bestämmelse i den av kommunfullmäktige beslutade taxan.
Beslutet ska skickas till:
Miljöenheten
~
~

Ekonomienheten

~

Kanslienheten

Patrik Nissen
Förvaltningschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-30
MOB.2018.251
Samhällsbyggnadsnämnden

Lokala trafikföreskrifter, ändring i samband med
ombyggnation av pendlarparkering vid Margretedalsvägen
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Införa lokal trafik föreskrift avseende parkering under högst 24 timmar i följd,
vid parkeringsplats vid Margretedalsvägens östra del.
LTF nr. 0461 2018:032
Vid införandet upphör LTF nr. 0461 2008:007 att gälla.
2. Införa lokal trafik föreskrift avseende parkering för rörelsehindrade, vid
parkeringsplats vid Margretedalsvägens östra del.
LTF nr. 0461 2018:033
Vid införandet upphör LTF nr. 0461 2008:007 att gälla.
3. Införa lokal trafik föreskrift avseende parkering under högst 8 dygn i följd, vid
parkeringsplats vid Margretedalsvägens östra del.
LTF nr. 0461 2018:031
Vid införandet upphör LTF nr. 0461 2009:007 att gälla.
4. Införa lokal trafik föreskrift avseende parkering under högst 2 timmar i följd,
vid parkeringsplats vid Margretedalsvägens östra del.
LTF nr. 0461 2018:030
Vid införandet upphör LTF nr. 0461 2012:002 och :003 att gälla.
5. Införa lokal trafik föreskrift avseende laddplats, på parkeringsplats vid
Margretedalsvägens östra del.
LTF nr. 0461 2018:029
Vid införandet upphör LTF nr. 0461 2014:115 att gälla.

Sammanfattning
Pendlarparkeringen i östra delen av Margretedalsvägen vid Frösjöstrand har
utökats. Gällande lokala trafikföreskrifter behöver förtydligas samt ändras.
Antalet långtidsparkeringar ökas med 30% samt tiden ökas från 7 till 8 dygn.
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Ärendebeskrivning
Pendlarparkeringen i östra änden av Margretedalsvägen har utökats in på
kommunens fastighet med adress Margretedalsvägen 8. Detta för att tillgodose
behovet av fler platser för pendlare. Behov av ett utökat antal platser för
långtidsparkering kommer även att tillgodoses samt även förlängd tid. I samband
med det ska gällande lokala trafikföreskrifter ses över samt revideras.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ställer sig positiv till utöknings av antalet platser samt att en
översyn av gällande lokala trafikföreskrifter görs. Efterfrågan av p-platser för
arbetspendling samt långtidsparkering tillgodoses.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser bortsett från skyltmaterial och montage.
Juridiska konsekvenser
Inga juridiska konsekvenser. Lokala trafikföreskrifter anmäls till RDT,
Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter. Denna bas ligger
till grund för trafikövervakning.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig i detta fall.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Kommunen är väghållare och beslutar om lokala trafikföreskrifter i tättbebyggt
område.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-30
2. Remissvar från Polisen angående lokala trafikföreskrifter
3. Lokala trafikföreskrifter 0461 2018:029 - 033
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Beslutet ska skickas till
~ Förvaltningschef, Samhällsbyggnad
~ Teknisk chef
~ Gatuingenjör

Patrik Nissen

Ghita Sjösteen

Förvaltningschef

Teknisk chef

Claes Lindkvist
Gatuingenjör
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Polisen

Datum

2018-11-15
Diarienr (åberopas)

Saknr

A581.862/2018

594

Claes Lindkvist
Gnesta kommun
Gnesta kommun
Västra Storgatan 15 i Ink: 2018 -fl- 19
646 80 Gnesta
i Dnr:

Polismyndigheten
LPO Nyköping
Trafikgruppen
Carl-Jan Ekberg

För handläggning.

Remiss angående lokala trafikföreskrifter
Polismyndigheten, lokalpolisområde Nyköping, har tagit del av handlingarna..
Samtliga fem remisser gäller Margretedalsvägen i Gnesta.
Polismyndigheten har inte några synpunkter i ärendet.

(
Ca -Jan Ekberg
Poliskommissarie
Tel: 010-56 69 456
carl-jan.ekberg@polisen.se

Postadress
Polismyndigheten
Box 348
631 05 Eskilstuna

Besöksadress
Nygatan 4
Eskilstuna

Telefon
114 14

Webbplats
polisen.se

E-post
registrator.ost@polisen.se

0461 2018:029
Gnesta kommuns lokala trafikföreskrifter
om laddplats på parkeringen vid Margretedalsvägen, Gnesta
Beslutade den 12 december 2018
Gnesta kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra
stycket 7 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).
På Margretedalsvägen slut, på markerad plats på kartan, ska vara
laddplats.

_______________
Denna författning träder i kraft den 19 december 2018 och innebär att Gnesta kommuns
beslut den 18 juni 2014 2014 (0461 2014:115) upphör att gälla.
Claes Lindkvist
Samhällsbyggnadsnämnden

0461 2018:030
Gnesta kommuns lokala trafikföreskrifter
om parkering vid Margretedalsvägen, Gnesta;
Beslutade den 12 december 2018
Gnesta kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra
stycket 16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).
1 § På Margretedalsvägens slut, på markerade platser i kartan, 9 parkeringsplatser får
personbilar parkeras under högst 2 timmar i följd.
2 § Tidsbegränsningen gäller vardagar 08.00 och 19.00.
3 § Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.

_______________
Denna författning träder i kraft den 19 december 2018 och innebär att Gnesta kommuns
beslut den 1 december 2012 (0461 2012:002 och 0461 2012:003) upphör att gälla.
Claes Lindkvist
Samhällsbyggnadsnämnden

0461 2018:031
Gnesta kommuns lokala trafikföreskrifter om
parkering på Margretedalsvägen, Gnesta;
Beslutade den 12 december 2018
Gnesta kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
stycket 16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen
(1998:1276).
På Margretedalsvägens slut, på markerade platser i kartan, nordvästra delen av
parkeringsplatsen norr om järnvägen 12 platser, får personbilar parkeras utan avgift i max 8
dygn.

_______________
Denna författning träder i kraft den 19 december 2018 och innebär att Gnesta kommuns
beslut den 1 oktober 2009 (0461 2009:007) upphör att gälla.
Beslutande myndighet
Claes Lindkvist
Samhällsbyggnadsnämnden

0461 2018:032
Gnesta kommuns lokala trafikföreskrifter om
parkering på Margretedalsvägen, Gnesta;
Beslutade den 12 december 2018
Gnesta kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
stycket 16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen
(1998:1276).
På Margretedalsvägens slut, på markerade platser i kartan, 122 parkeringsplatser får
personbilar parkeras under högst 24 timmar i följd.

_______________
Denna författning träder i kraft den 19 december 2018 och innebär att Gnesta kommuns
beslut den 1 december 2008 (0461 2008:007) upphör att gälla.
Beslutande myndighet
Claes Lindkvist
Samhällsbyggnadsnämnden

0461 2018:033
Gnesta kommuns lokala trafikföreskrifter om
parkering på Margretedalsvägen, Gnesta;
Beslutade den 12 december 2018
Gnesta kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket
stycket 16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen
(1998:1276).
På Margretedalsvägens slut 2 parkeringsplatser som anges på
kartan får fordon endast parkeras med stöd av parkeringstillstånd
enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) eller utländska
parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera.

_______________
Denna författning träder i kraft den 19 december 2018 och innebär att Gnesta kommuns
beslut den 1 december 2008 (0461 2008:007) upphör att gälla.
Beslutande myndighet
Claes Lindkvist
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-30
MOB.2018.297
Samhällsbyggnadsnämnden

Lokaler Avla brandstation
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänner förstudien och fastställer att alternativ 2 med större släckfordon i
Avla ska genomföras
2. Nämnden ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal med GFAB
om att genomföra programarbete för alternativ 2.
Ärendebeskrivning
Släckfordonet i Avla brandstation behöver bytas ut eftersom det är över 30 år
gammalt. För att rymma en större bil behöver brandstationen byggas om.
Föreliggande förstudie har tagits fram för att hantera frågan.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att alternativ 2 i förstudien ska genomföras. Det innebär att
ett programarbete görs i dialog med GFAB inför ombyggnad av Avla
brandstation så att den kan rymma en större släckbil. Det sker genom att en
befintlig bil flyttas från Gnesta till Avla och att en ny köps in till Gnesta
brandstation.
Ekonomiska konsekvenser
Det totala årliga kostnadsökningen för högre hyra för Avla brandstation och ny
släckbil i Gnesta bedöms till 650 tkr. Full årseffekt blir det från 2020-01-01 och
för 2019 blir det halva kostnadsökningen. Dock är ombyggnaden av Gnesta
brandstation som gjordes 2013 avskriven eftersom det gått 5 år. Det innebär en
kostnadsminskning med 371 tkr per år.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys bedöms inte tillämplig i ärendet.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget är förenligt med kommunens riktlinjer för lokalanskaffning.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-30
2. Förstudie Lokaler Avla brandstation 2018-11-27
Beslutet ska skickas till
~ Sörmlandskustens Räddningstjänst
~ Lokalplaneraren

Patrik Nissen
Förvaltningschef
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1. Bakgrund och Finansiering
1.1 Bakgrund
Avla brandstation belägen i Gåsinge är en mindre station som kompletterar
brandstationen i centrala Gnesta och är strategiskt viktig för Sörmlandskustens
Räddningstjänst(SKRTJ). Gnesta kommun(GK) har avtal med SKRTJ att bedriva
räddningstjänst i kommunen. Verksamheten vid Avla består av ett räddningsvärn
som utgörs av frivilliga. Stationen hyrs idag av SKRTJ från Gnesta Förvaltnings
AB(GFAB). Hyran täcks av Gnesta kommuns ersättning utifrån avtalet för
räddningstjänst mellan GK och SKRTJ.
Avla Brandstation är byggd 1936 och är kulturhistoriskt värdefull. Speciellt det
karaktäristiska "slangtornet" som är ett blickfång i bygden.
Brandstationen är senare utbyggd med moduler för kontor och omklädnad.
Byggnaden är i dåligt skick gällande installationer och omklädningsdelen behöver
upprustas samt delvis byggas om för att uppfylla arbetsmiljökrav. Vagnhallen är
idag liten för den vagnpark som finns.
Avla brandstation övertogs av GFAB från GK när samtliga fastigheter övergick i
GFABs ägo. Fastigheten övertogs i befintligt skick och har hyrts ut till en låg hyra
men utan krav på underhåll.
SKRTJ har tidigare planerat att i början av 2019 byta ut den äldre släckbilen vid
Avla som är över 30 år gammal mot en nyare släckbil som idag finns på Gnesta
brandstation. Den nya bilen som är något större gör det svårt att kunna röra sig
runt bilen.
Efter diskussioner under sommaren och hösten 2018 har vi konstaterat att en
ombyggnad av Avla för att få plats med den större bilen blir kostsam och har
därför tittat på olika alternativ.
Beskrivning, konsekvenser och uppskattade kostnader för de olika alternativen
presenteras senare i dokumentet.
1.2 Tagna beslut
Sommaren 2017 diskuterades en mindre utbyggnad för att endast förlänga
vagnhallen bakåt vilket innebar att Samhällsbyggnadsförvaltningen budgeterade för
en måttligt utökad hyra. Omfattningen av utbyggnad och ombyggnad har därefter
växt och blivit betydligt större än det som räknades på 2017.
1.3 Tänkt finansiering
Utökad hyra för SKRTJ vilket ökar kostnaden för Gnesta kommun.
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2. Ändrade förhållanden som motiverar förändring
2.1 Myndighetskrav
För att uppfylla arbetsmiljökrav behöver omklädningsdelen byggas om för att
inrymma egna omklädningsrum för smutsiga respektive rena kläder.
Duschutrymmen behöver också byggas om för att skapa separerade
duschmöjligheter för kvinnor och män.
Även installationer, så som värme, ventilation och el behöver rustas upp.
2.2 Kvantitativa förändringar
Inga utökningar av personal är aktuella.
Detta förslag behandlar 2 olika alternativ där båda innefattar att nuvarande släckbil
i Avla avvecklas.
Alternativ 1:
Innefattar att Avla utrustas med en mindre bil och Brandstationen i Gnesta
kompletteras med en ny släckbil.
Alternativ 2:
Innefattar att man flyttar en stor släckbil från Gnesta till Avla och ersätter den i
Gnesta med en ny stor släckbil.
2.3 Kvalitativa förändringar
Den gamla släckbilen i Avla behöver ersättas då den är över 30 år gammal.

3. Beskrivnings av ny/förändrad lokal/anläggning
Lokalerna i Avla måste byggas om gällande omklädningsrum och duschar.
Installationer behöver rustas upp samt vid
Alternativ 1:
Mindre ombyggnad av brandstationen i Gnesta.
Alternativ 2:
Utbyggnad av Avla för att få plats med bilen.
3.1 Lokalbehov
Ombyggnad för att klara arbetsmiljökrav i personalutrymmen inklusive
upprustning av installationer samt vid
Alternativ 1:
Ta bort en trappa samt öppna upp en igensatt dörr på brandstationen i Gnesta.
Alternativ 2:
Efter många diskussioner där en något större utbyggnad diskuterats har det nu
landat i att det som behöver göras är att bygga ut huset bakåt med 2,4 meter samt
byta ut portarna.
Inte genomföra den inbyggnad av "båtskjulet" som har diskuterats som skulle
innebära stora konsekvenser för husets stabilitet.
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3.2 Rumssamband - om viktiga samband finns i nuläget
Förslag på planering av omklädningsrum/duschar utförs i programskedet.
3.3 Geografisk placering - Eventuella alternativ
Avla brandstation kvarstår på samma plats.
Alternativ nybyggnation på samma eller annan plats.
3.4 Lämnar man lokaler - Vad sker med dem
Nej, om inte alternativ med ny station beaktas.

4. Utredning och alternativa lösningar
4.1 Genomförda utredningar
Konstruktör har anlitats för att utreda möjligheter till ombyggnad av Avla
brandstation enligt tidigare förslag med en större ombyggnad. Konstruktören
avråder för en sådan ombyggnad då han anser att ombyggnaden blir så omfattande
att det skulle vara billigare att riva och bygga nytt.
Efter ny diskussion om att inte bygga in "båtskjulet" faller den utredningen.
Verksamhetskonsekvenser är framtagna av Patrik Kullman, SKRTJ, 2018-11-15.
Ett utdrag ur rapporten:
Alternativ 1 Liten bil i Avla
Fördelar
Nackdelar
Behovet C-körkortsbehörighet för
frivilliga i räddningsvärnet minskar, eller
upphör helt.

Räddningsvärnets personal- och
fordonsresurs kan inte nyttjas lika
självständigt

Bemanning av det stora fordonet som
placeras i Gnesta tätort kan säkerställas
till större grad, och en möjlighet att dela
styrkan på två separata släckenheter
uppstår.

Effekten av att samla alla stora fordon
på samma plats i Gnesta tätort
begränsas av bemanningen på 5
personer.

Fler händelser med behov av stor
vattenmängd inträffar geografiskt
närmare Gnesta tätort

Vid en nybyggnation av brandstationen i
Gnesta tätort behöver byggnadens
storlek utökas med en vagnhallsplats

Ytterligare ett mindre fordon i den totala
fordonsparken, vilket kan ge flexibilitet,
men främst för persontransport.
Fler stora fordon placeras närmare E4
där dessa kan nyttjas vid trafikolyckor.
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Alternativ 2 Stor bil i Avla
Fördelar

Nackdelar

Räddningsvärnets personal och fordon
kan nyttjas mer flexibelt och
självständigt

Ingen garanti att det finns bemanning till
fordonet

Med två vattenbärande fordon
geografiskt utspridda ökar
sannolikheten att ett av dessa snabbare
kommer fram till en brand

Behovet av C-körkortsbehörighet
kvarstår

Genom att betydelsen av ett frivilligt
räddningsvärn i Avla bibehålls med ett
stort fordon och ombyggnation, bedöms
möjligheten till rekrytering till
räddningsvärnet öka något.

Övrigt
Betydelsen av frivilliga som på räddningsvärnet i Gåsinge bör inte underskattas då
vissa händelser kräver stor personalresurs. Ett stort antal engagerade frivilliga ökar på
ett väldigt kostnadseffektivt sätt förutsättningarna att personalförsörja långvariga och
resurskrävande insatser som exempelvis skogsbränder. Om denna personal har
förmåga att framföra ett större fordon ökar nyttan.
Räddningstjänstens bedömning, oaktat totala kostnadsaspekten, är att fördelarna
med ett större vattenbärande fordon placeras i Avla överväger.

4.2 Förslag på alternativa lösningar
Nybyggnation har diskuterats där GFAB lämnat ett förslag på en kostnad av 12-14
miljoner.
Om det finns andra lokaler i området att hyra har diskuterats men inte undersökts
fullt ut.
Ombyggnationer enligt beskrivna alternativ.
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5. Lokalprogram samt andra behov
Lokalprogram
Behov finns att bygga om Avla så det finns omklädningsrum och duschmöjligheter
för både herr och dam.
Omklädningsrum behöver skiljas mellan rent och smutsigt.
Alternativ 1: Ta bort trappa i Gnesta samt öppna upp dörr till trapphus.
Alternativ 2: Utbyggnad av Avla med 2,4 meter samt utbyte av portar.
Underhållsbehov
Fastigheten i Avla kräver ett stor behov av underhåll gällande ventilation, värme
och elinstallationer vilket inte kan anses ingå i den låga hyra som gällt.
Duschutrymmen har vattenskador som ska åtgärdas inom gällande hyresavtal.

6. Tidplan
6.1 Från när finns behovet
Behovet finns och behöver genomföras snarast möjligt.

7. Underlag för beslut om Programarbete
7.1 Generellt
Deltagande av egen personal i Programarbetet bekostas av respektive enhet.
GFAB ansvarar för Programarbetet och skapar ett projekt där GFABs tid samt
konsultkostnader samlas.
Deltagare är Representant GFAB, Lokalsamordnare samt person(er) från aktuell
enhet/förvaltning.
Eventuell förgäveskostnad bekostas av beställande enhet.
7.2 Resursbehov
Representant GFAB.
Personer från SKRTJ, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunens
lokalplanerare. Uppskattad tid 20 timmar.
Konsulter alternativt samarbete med avtalsentreprenörer anlitade av GFAB.
7.3 Uppskattad kostnad och tid för Programarbete
Uppskattad konsultkostnad för Programarbete 100 000 kr ingår i GFABs projekt
men ersätts om ombyggnationen inte blir av.
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7.4 Kostnadsnivå och uppskattad tid för hela projektet
Uppskattade fordons- och hyreskostnader
Alternativ 1:
Upprustning av Avla, hyreshöjning 160 tkr per år.
Liten bil Avla, årskostnad avskrivning 60 tkr.
Stor ny bil släckbil i Gnesta årskostnad avskrivning 250 tkr
Mindre anpassning av brandstation i Gnesta för att rymma en till stor bil,
hyreshöjning 5 tkr per år.
Total kostnad 475 tkr på helår.
För 2019 blir då kostnaden 237 tkr om vi räknar med att det är färdigställt till
halvårsskiftet.
Alternativ 2:
Stor ny släckbil till Gnesta och begagnad från Gnesta till Avla årlig avskrivning 250
tkr
Ombyggnad och upprustning av Avla brandstation, hyreshöjning 400 tkr på helår.
Total kostnad 650 tkr på helår.
För 2019 blir då kostnaden 325 tkr om vi räknar med att det är färdigställt till
halvårsskiftet.

8. Beslut
Förstudien ska godkännas av nämnden
Förvaltningschef tecknar ett avtal om Programarbete, enligt omfattning ovan, med
GFAB.
8.2 Förslag till beslut
Arbetsgruppen föreslår Alternativ 2 enligt konsekvensbeskrivningen från
Sörmlandskustens Räddningstjänst.
Nämnden ger förvaltningschef i uppdrag att teckna avtal med GFAB gällande
programarbetet.

9. Bilagor
Bilaga 1: Avla Utlåtande Konstruktör 180619
Bilaga 2: Verksamhetskonsekvenser, Sörmlandskustens Räddningstjänst, 181115

8. Förstudie utförd av
Patrik Nissen, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Johansson, Lokalplanerare, Kommunledningsförvaltningen
Tomas Ydrenius, Funktionschef, Sörmlandskustens Räddningstjänst
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Mikael Irevång. Projektledare, Gnesta Förvaltnings AB
Andreas Andersson, Deltidsbrandman Avla Brandstation
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-05
MOB.2018.298
Samhällsbyggnadsnämnden

Förordnande som parkeringsvakter
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2008-11-28 §150 om införande av
kommunalparkeringsövervakning förordna Gerret von Zeipel (541105-1419)
och Jenny Bergman (880904-1604) anställda hos Securitas som
parkeringsvakter inom Gnesta kommun.
2. Förordnandet gäller från 2018-12-12 och tillsvidare.
3. Ärendet justeras omedelbart.
Ärendebeskrivning
Polismyndigheten i Södermanland har begärt ett uppdaterat förordnande om
kommunens parkeringsvakter.
Ett förordnande ska omfatta de personer som har i uppdrag att åt kommunen
utföra parkeringsbevakningen.
Förvaltningens synpunkter
Kommunens tjänstemän har inte detta på delegation varför ett nytt förordnande
behöver beslutas av nämnden.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Jämställdhetsanalys är inte tillämpligt i ärendet
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-12-05

Beslutet ska skickas till
~ Polismyndigheten i Södermanland
~ Gatuingenjör
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-12-05
MOB.2018.1
Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt
av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning (gällande från 201809-26). Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte
att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad
delegering.
Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av
delegationen börjar löpa fr.o.m att samhällsbyggnadsnämndens protokoll
justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens digitala anslagstavla. Detta
gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då
sökanden fått del av besluten.
Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift
om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och
då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits
bort.
~

Förteckning över delegationsbeslut 2018-11-20 – 2018-12-04

~

Förteckning över anställningar 2018-11-01 - 2018-11-30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

Delegationsbeslut återkallelse

Ärende:

Ansökan om alkoholtillstånd
ALK.2017.56
Alkohol-, tobaks- och
speltillstånd

Beslutsdatum:

2018-11-23
Delegationsbeslut - Avtal om alarmering och ledning, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Avtal om alarmering och ledning
MOB.2018.291
Avtal

Beslutsdatum:
Beslut:

Avtal

Ärende:

Avtal om alarmering och ledning
MOB.2018.291
Avtal

Beslutsdatum:

2018-11-21
Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan eldstad
BYGG.2018.296
Bygganmälan
OPPEBY 3:114

Beslutsdatum:

2018-11-21
Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.301
Bygganmälan
GNESTA 32:3
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-11-21
Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.302
Bygganmälan
OPPEBY 2:47

Beslutsdatum:

2018-11-28
Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för att anordna
BYGG.2018.305
Bygganmälan
HÅLLSTA 5:130

Beslutsdatum:

2018-11-23
Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för uppförande av plank
BYGG.2018.109
Bygglov
FRUSTUNA-SMEDSTA 2:1

Beslutsdatum:

2018-11-27
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2018.104
Bygglov
VACKERBY 6:5

Beslutsdatum:

2018-11-28
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2014.304
Bygglov
SKENDA 3:21
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-11-23
Beslut MOB utan adressfält Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Begäran om yttrande om bred transport
MOB.2018.289
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2018-11-23
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - Manifestation för medmänsklighet, en vandring
MOB.2018.288
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2018-12-03
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Östra Storgatan
MOB.2018.301
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2018-11-21
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Marielundsgatan 7
MOB.2018.285
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2018-12-03
P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2018.286
Gator och allmänna platser
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-11-28
Beslut MOB med adressfält Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Begäran om yttrande gällande bred transport
MOB.2018.292
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2018-11-23
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Östra Storgatan/Nibblegatan
MOB.2018.290
Infrastruktur

Beslutsdatum:

2018-12-03
P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2018.295
Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum:

2018-12-03
P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2018.293
Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum:

2018-11-30
Beslut föreläggande livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Livsmedelskontroll 2018
LIV.2018.1008
Livsmedel
GNESTA 44:2
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-11-29
Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Klagomål lukt från kyl och frys
MIL.2018.925
Miljö- och hälsoskydd

Beslutsdatum:

2018-11-29
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.975
Vatten och avlopp
ÖNNERSTA 3:5

Beslutsdatum:

2018-11-26
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2018.181
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:62

Beslutsdatum:

2018-11-28
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2018.45
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:28

Beslutsdatum:

2018-11-26
Beslut om avgift avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2018.141
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:19

2018-12-05 16:11:22
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RAPPORT
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-11-28
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.899
Vatten och avlopp
OPPEBY 2:8

Beslutsdatum:

2018-11-26
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2018.779
Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:26

Beslutsdatum:

2018-11-28
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.978
Vatten och avlopp
OPPEBY 3:33

Beslutsdatum:

2018-12-04
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2018.773
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:71

Beslutsdatum:

2018-11-27
Tillstånd enskilt avlopp

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.864
Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:32

2018-12-05 16:11:22
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-11-26
Beslut om avgift avloppsinventering

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2017.615
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:59

Beslutsdatum:

2018-11-28
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.1020
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:43

Beslutsdatum:

2018-11-29
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om inrättande av avlopp BDT
AVL.2018.960
Vatten och avlopp
ÖNNERSTA 3:4

Beslutsdatum:

2018-11-26
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2018.151
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:39

2018-12-05 16:11:22
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

Delegationsbeslut återkallelse

Ärende:

Ansökan om alkoholtillstånd
ALK.2017.56
Alkohol-, tobaks- och
speltillstånd

Beslutsdatum:

2018-11-23
Delegationsbeslut - Avtal om alarmering och ledning, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Avtal om alarmering och ledning
MOB.2018.291
Avtal

Beslutsdatum:
Beslut:

Avtal

Ärende:

Avtal om alarmering och ledning
MOB.2018.291
Avtal

Beslutsdatum:

2018-11-21
Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan eldstad
BYGG.2018.296
Bygganmälan
OPPEBY 3:114

Beslutsdatum:

2018-11-21
Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.301
Bygganmälan
GNESTA 32:3

2018-12-05 16:11:22
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RAPPORT
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-11-21
Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.302
Bygganmälan
OPPEBY 2:47

Beslutsdatum:

2018-11-28
Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för att anordna
BYGG.2018.305
Bygganmälan
HÅLLSTA 5:130

Beslutsdatum:

2018-11-23
Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för uppförande av plank
BYGG.2018.109
Bygglov
FRUSTUNA-SMEDSTA 2:1

Beslutsdatum:

2018-11-27
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2018.104
Bygglov
VACKERBY 6:5

Beslutsdatum:

2018-11-28
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2014.304
Bygglov
SKENDA 3:21

2018-12-05 16:11:22
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-11-23
Beslut MOB utan adressfält Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Begäran om yttrande om bred transport
MOB.2018.289
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2018-11-23
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - Manifestation för medmänsklighet, en vandring
MOB.2018.288
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2018-12-03
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Östra Storgatan
MOB.2018.301
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2018-11-21
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Marielundsgatan 7
MOB.2018.285
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2018-12-03
P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2018.286
Gator och allmänna platser

2018-12-05 16:11:22
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-11-28
Beslut MOB med adressfält Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Begäran om yttrande gällande bred transport
MOB.2018.292
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2018-11-23
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Östra Storgatan/Nibblegatan
MOB.2018.290
Infrastruktur

Beslutsdatum:

2018-12-03
P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2018.295
Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum:

2018-12-03
P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2018.293
Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum:

2018-11-30
Beslut föreläggande livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Livsmedelskontroll 2018
LIV.2018.1008
Livsmedel
GNESTA 44:2

2018-12-05 16:11:22
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-11-29
Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Klagomål lukt från kyl och frys
MIL.2018.925
Miljö- och hälsoskydd

Beslutsdatum:

2018-11-29
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.975
Vatten och avlopp
ÖNNERSTA 3:5

Beslutsdatum:

2018-11-26
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2018.181
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:62

Beslutsdatum:

2018-11-28
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2018.45
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:28

Beslutsdatum:

2018-11-26
Beslut om avgift avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2018.141
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:19

2018-12-05 16:11:22

Sida 5 av 7

Samhällsbyggnadsförvaltningen

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-11-28
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.899
Vatten och avlopp
OPPEBY 2:8

Beslutsdatum:

2018-11-26
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2018.779
Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:26

Beslutsdatum:

2018-11-28
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.978
Vatten och avlopp
OPPEBY 3:33

Beslutsdatum:

2018-12-04
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2018.773
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:71

Beslutsdatum:

2018-11-27
Tillstånd enskilt avlopp

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.864
Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:32

2018-12-05 16:11:22
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-11-26
Beslut om avgift avloppsinventering

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2017.615
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:59

Beslutsdatum:

2018-11-28
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.1020
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:43

Beslutsdatum:

2018-11-29
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om inrättande av avlopp BDT
AVL.2018.960
Vatten och avlopp
ÖNNERSTA 3:4

Beslutsdatum:

2018-11-26
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2018.151
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:39

2018-12-05 16:11:22
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