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Samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av taxa för tillsyn av
serveringstillstånd och tobaksförsäljning,
tillsyn av försäljning folköl, tobaksfria
nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria
läkemedel

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Revidera taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och

tobaksförsäljning, anmälan och tillsyn av försäljning folköl, elektroniska

cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa

receptfria läkemedel.

Sammanfattning
Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att

de säljer tobaksfria nikotinprodukter. Produkterna får enbart säljas till dem som fyllt 18

år.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för handläggningen av ärendet som gäller

anmälningar av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Enligt §40 Lagen om

tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) får en kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn

av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

De nya reglerna om anmälningsplikt och tillsyn för dessa produkter har sin

motsvarighet i lag om tobak och liknande produkter. Därav föreslår taxan att inkludera

den nya lagen så att samhällsbyggnadsnämnden kan ta ut avgift för anmälan och

tillsyn.

Ärendebeskrivning
Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att

de säljer tobaksfria nikotinprodukter. Lagstiftningen innebär bland annat att

detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter,
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till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas till den som fyllt 18 år och

den som säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne på varje försäljningsställe

ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbud mot

att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det

kommer även att finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket

sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen

förväntas även förordningen om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den

nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande

produkter.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller

alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt e-cigaretter och

påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen och lag om

tobak och liknande produkter (LTLP). Handläggningen och tillsynen för

alkohollagstiftningen utförs av Nyköpings kommun

De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

samt tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och liknande

produkter. Enligt lag om tobak och liknande produkter ska försäljning av e-cigaretter

och påfyllningsbehållare anmälas till kommunen där försäljningen ska ske och

kommunen utövar sedan den omedelbara tillsynen över att bestämmelserna följs.

Kommunen har även rätt att meddela de föreläggande eller förbud som behövs för att

lagen ska följas eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddelas varning.

Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, ta

emot och administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Vidare ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid

försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. Enligt §40 Lagen om tobaksfria

nikotinprodukter (2022:1257) får en kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den

som bedriver anmälningspliktig försäljning.

För att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna ta ut en avgift för tobaksfria

nikotinprodukter behöver taxan revideras.

I revidering av taxan föreslås även ett förtydligande förslag runt avgift uttag gällande

tillsyn i respektive försäljningsprodukt. Den fasta summan om 4000 för tillsyn av

tobaksförsäljning revideras till fasta tillsynstummar. Fasta tillsynstimmar möjliggör att

nämnden kan indexuppräkna taxan enligt PKV (Prisindex för kommunal verksamhet)

Tillsynsavgift baserat på antal tillsynstimmar än fast avgift i kronor minskar den

administrativa tiden för fakturering då den kan ske i samspel med fakturering i övriga

områden.

Förvaltningens synpunkter
För att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna ta ut en avgift för tobaksfria

nikotinprodukter behöver taxan revideras.
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Ekonomiska konsekvenser

Revideras inte taxan för avgift utan behöver nedlagt handläggningstid belasta

skattekollektivet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-10-18

2. Taxa

Sändlista

~ Kansliet

Anna-Karin Lindblad Wieslander Pontus Lindström

Förvaltningschef Bygg- och miljöchef



 

 

 

 

 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Beslutad 2019-06-17  

Senast reviderad 2020-10-20 

Giltig till Från och med 2022-01-01 och tills vidare 

Dokumentansvarig Miljöchef 

Diarienummer MIL.2021.500

 

 

Taxa 
för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd 

och tobaksförsäljning, anmälan och tillsyn av 

försäljning av folköl, tobak,tobaksfria 

nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare, tobaksfria 

niotinprodukter samt vissa receptfria 

läkemedel. 
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Dokumentnamn Taxa 

Ämne för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning,tobaksfria 

nokotinprodukter,  anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Inledande bestämmelser ................................................................... 3 

Ansökningsavgifter vid serveringstillstånd ............................................ 4 

Ansökningsavgifter ........................................................................ 5 

Ansökningsavgifter vid försäljningstillstånd ........................................... 5 

Anmälan ......................................................................................... 5 

Avgifter kunskapsprov .................................................................... 6 

Tillsynsavgifter ................................................................................. 6 

Rörlig tillsynsavgift baserad på alkoholomsättning i kronor ................... 7 

Fast tillsynsavgift vid försäljningstillstånd .......................................... 7 

Tillsynsavgifter för folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 

och vissa receptfria läkemedel ............................................................ 8 

Avgift för anmälan om folköl och elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare ........................................................................ 9 

Årsavgift .................................................................................... 10 
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Dokumentnamn Taxa 

Ämne för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning,tobaksfria 

nokotinprodukter,  anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgifter 

Denna taxa gäller avgifter för Gnesta kommuns kostnader för prövning, handläggning 

och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)och lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av alkohollagen, lagen om tobak 

och liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

(alkohollagen 8 kap 10 §, 8 kap. 1–3 §§ lagen om tobak och liknande produkter, lagen 

om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel 23 §). 

2 § Timtaxa 

Vid tillämpning av taxan är timtaxan 1 168 kronor per hel timme handläggningstid. 

Fasta årliga avgifter beräknas efter gällande taxa i januari varje år. 

3 § Tilläggstaxa för extra tillsyn 

För tillsyn och andra kontroller som på grund av verksamheten art endast kan utföras 

vardagar mellan 19.00 

– 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar tas en avgift ut motsvarande 1,5 gånger 

gällande timtaxa. 

Restiden i samband med tillsynen består av en uppskattad schablontid på 1h/resa ToR. 

4 § Avgiftens erläggande 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Gnesta kommun. Betalningen ska ske 

inom tid som anges i beslut om avgift eller räkning. 

5 § Nedsättning av taxa 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 

denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

6 § Revidering av taxa 

Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa. Samhällsbyggnadsnämnden får för 

varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera i denna taxa med en uppräkning enligt 

prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL). 

7 § Rutiner för ansökningsavgifter 

Ansökningsavgiften för samtliga kategorier av serveringstillstånd skall vara betalda 

innan tillståndsärendet prövas, ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan skulle 

avslås. 

8 § Avgift för extra kontroll och timtaxa 
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Dokumentnamn Taxa 

Ämne för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning,tobaksfria 

nokotinprodukter,  anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

För inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad 

och som är utöver den normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd tillsynstid enligt 

timtaxa. I den nedlagda tillsynstiden inräknas: 

• tid för förberedelser 

• tid för besök på plats 

• tid för efterarbete 

• tid för resor till och från försäljningsstället 

Avgiften för extra tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök. 

9 § Ingen avgift 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

• tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat 

• handläggning som är relaterad till överklagan av beslut fattade med stöd av 

denna taxa.  föranleds av att beslut av nämnderna enligt lagen om tobak och 

liknande produkter, alkohollagen eller lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av dessa, överklagas 

Ansökningsavgifter vid serveringstillstånd 

Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 

2010:1622) samt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Kommunen har 

enligt 8 kapitlet 10§ alkohollagen samt 8 kap. 1–3 §§ lagen om tobak och liknande 

produkter rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om serverings- och 

försäljningstillstånd. 

 Enligt §40 Lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) får en kommun får ta ut 

avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter. 

Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och 

likställighetsprincipen som regleras närmare i kommunallagen (1991:900). Avgifterna 

ska motsvara de kostnader kommunen har för de tjänster som tillhandahålls. 
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Dokumentnamn Taxa 

Ämne för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning,tobaksfria 

nokotinprodukter,  anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Ansökningsavgifter 

Avgiftsgrund Avgift, kr* 

Nyansökning/ägarskifte stadigvarande tillstånd/ Ändrade ägandeförhållande/styrelse 

100% Nytt tillstånd p.g.a. bolags eller driftsform/Nytt tillstånd om gemensam 

stadigvarande serveringsyta/ Provsmakningstillstånd för partihandlare/utställare 

9 000 

Stadigvarande cateringtillstånd för tillståndshavaren med ett stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten 

3 500 

Ändring av befintligt tillstånd (dryckeslag, ändring av serveringsyta, serveringstid, 

villkor beträffande ordningsvakter, Ändrade ägandeförhållande/styrelse (betydande) 

3 500 

Tillfälligt tillstånd, allmänhet (6 tillfällen) 5 000 

Tillfällig pausservering (6 antal tillfällen) 1 000 

Tillfällig provsmakningstillstånd per tillfälle 1 000 

Anmälan provsmakning 1 000 

Tillfälligt tillstånd, slutet sällskap 1 000 

Cateringtillstånd för slutna sällskap 1 000 

Tillfälligt gemensam serveringsyta 3 500 

Anmälan kryddad spritdryck 0 

*I kostnaden ingår kunskapsprovskrivningen och två omprov. 

Ansökningsavgifter vid försäljningstillstånd 

Avgiftsgrund Avgift, kr 

Nyansökan, stadigvarande försäljningstillstånd av tobak 8 500 

Nyansökan, tillfälligt försäljningstillstånd av tobak 8 500 

Anmälan om mindre omfattande ändrade ägare- eller bolagsförhållanden 3 000 

Anmälan om mindre omfattande ändrade ägare- eller bolagsförhållanden 8 500 

Avgifterna är samma för både detalj- och partihandel.  

Anmälan 

För tillsyn vid anmälan tas en fast avgift ut.  

Försäljning av Avgift/timmar 

Folköl 1 h 

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 1 h 

Tobaksfria nikotinprodukter  1 h 

Avgifterna är samma för både detalj- och partihandel 



 Samhällsbyggnadsförvaltningen  6(10) 

 

Dokumentnamn Taxa 

Ämne för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning,tobaksfria 

nokotinprodukter,  anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

 

Avgifter kunskapsprov 

I alkohollagen finns krav på att tillståndshavare ska genomgå kunskapsprov enligt 

alkohollagen 8 kap. 12 § och Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov 

(FoHMFS 2014:7) samt proposition 2009/10:125. Folkhälsomyndigheten 

tillhandahåller och administrerar själva proven. Det är kommunen som ansvara för att 

kunskapsproven genomförs i enlighet med föreskrifterna. 

Det finns sju stycken olika prov: 

• Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:1) 

• Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet (2:1) 

Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap (3:1) 

• Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (4:1) 

• Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap (5:1)  

• Tillstånd för pausservering (6:1) 

• Tillstånd för provsmakning (7:1) 

 

Provkategori Antal frågor Avgift, kr* 

1:1 60 1 000 

2:1 60 1 000 

3:1 44 800 

4:1 44 800 

5:1 28 600 

6:1 28 600 

7:1 28 600 

*I kostnaden ingår möjligheten till två omprov.  

Kunskapsproven får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de 

språk som provet erbjuds på, kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller om 

det i övrigt finns särskilda skäl. 

Tillsynsavgifter 

Tillsynsavgiften för servering av alkohol är uppbyggd av två delar. Den första delen är 

en generell fast tillsynsavgift och den andra är en rörlig omsättningsbaserad avgift. 

Den rörliga avgiften baseras på det som varje enskild tillståndsinnehavare rapporterar 

in genom restaurangrapporterna. 



 Samhällsbyggnadsförvaltningen  7(10) 

 

Dokumentnamn Taxa 

Ämne för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning,tobaksfria 

nokotinprodukter,  anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Avgiftsgrund Avgift, kr 

Stadigvarande tillstånd – Allmänhet * 2 500 

Stadigvarande tillstånd – Slutet sällskap * 2 500 

Trafikservering * 2 500 

Pausservering tillstånd * 0 

Serveringstid mellan kl 01:00-02:00 * 3 000 

Påminnelseavgift vid utebliven rest.rapport 2 000 

Påminnelseavgift 500 

* det tillkommer tillsynsavgift för rörlig omsättning enligt tabell för rörlig 

tillsynsavgift. 

Rörlig tillsynsavgift baserad på alkoholomsättning i kronor 

Avgiftsklass Alkoholomsättning, kr Avgift, kr 

1 1 - 1 500 

2 50 001 - 2 000 

3 100 001 - 3 000 

4 250 001 - 5 000 

5 500 001 – 1 000 000 6 000 

6 1 000 001 – 2 000 000 7 000 

7 2 000 001 – 3 000 000 8 000 

8 3 000 001 – 4 000 000 9 000 

9 4 000 001 – 5 000 000 10 000 

10 5 000 001 – 6 000 000 11 000 

Och så vidare med ökning om 1 000 kr per 1 000 000 i omsättning.  

Fast tillsynsavgift vid försäljningstillstånd 

En fast årlig tillsynsavgift tas ut för tillsyn av detaljhandel och servering med 

försäljning av folköl, tobaksvaror och tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. 

Avgiftsgrund Avgift, kr 

timmar 

Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak Tobak 4 000, 4 h 

Tobak och folköl 5 timmar 

Tobak och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare 5 timmar 
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Dokumentnamn Taxa 

Ämne för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning,tobaksfria 

nokotinprodukter,  anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Avgiftsgrund Avgift, kr 

timmar 

Tobak och receptfria läkemedel 5 timmar 

Tobak och tobaksfria nikotinprodukter  5 timmar 

Tobak, folköl och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållar 5,5 timmar 

Tobak, folköl och receptfria läkemedel  5,5 timmar 

Tobak, folköl, och tobaksfria nikotinprodukter  5,5 timmar 

Tobak, folköl, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel  6 timmar 

Tobak, folköl, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare och tobaksfria 

nikotinprodukter 

6 timmar 

Tobak, folköl,receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 6 timmar 

Tobak, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare, läkemedel och tobaksfria 

nikotinprodukter 

6 timmar 

Tobak, tobaksfria nikotinprodukter, läkemedel, folköl, elektroniska 

cigaretter/påfyllningsbehållare och läkemedel  

6,5 timmar 

Folköl 1 timmar 

Folköl och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare  2 timmar 

Folköl och receptfria läkemedel  2 timmar 

Folköl och tobaksfria nikotinprodukter 2 timmar 

Folköl, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel  2 timmar 

Folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 2,5 timmar 

Folköl, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare,receptfria läkemedel och 

tobaksfria nikotinprodukter  

3,5 timmar 

Receptfria läkemedel  1 timmar 

Receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare 2 timmar 

Receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 2 timmar 

Receptfria läkemedel, elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare och tobaksfria 

nikotinprodukter  

2,5 timmar 

Tobaksfria nikotinprodukter  1 timmar 

Tobaksfria nikotinprodukter och elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare 2 timmar 

Elektroniska cigaretter/påfyllningsbehållare  1 timmar 

Övrig tillsyn av tobak, tobaksfria nikotinläkemedel, folköl, elektroniska 

cigaretter/påfyllningsbehållare och vissa receptfria läkemedel  

Timdebitering  

Tillsynsavgifter för folköl, elektroniska cigaretter 
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Dokumentnamn Taxa 

Ämne för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning,tobaksfria 

nokotinprodukter,  anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria 

läkemedel 

Kommunen har enligt 8 kapitlet 10§ alkohollagen rätt att ta ut avgift för tillsyn av 

detaljhandel med folköl, enligt 5 kap. 15 § lagen om tobak och liknande produkter 

(2018:2088) för tillsyn rörande försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare och enligt 23§ lag om handel med vissa receptfria läkemedel för 

kontroll av den som bedriver detaljhandel. 

Avgift för anmälan om folköl och elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare 

För handläggning av anmälan om folköl och/eller elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare, tas en avgift ut motsvarande en timmes handläggningstid. Ingen 

årsavgift utgår för anmälningsåret. Vid behov av tillsyn i samband med anmälan 

debiteras timtaxa. 
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Dokumentnamn Taxa 

Ämne för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och tobaksförsäljning,tobaksfria 

nokotinprodukter,  anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Årsavgift 

Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. 

Avgiftsgrund Årsavgift, kr 

En produktkategori 1 000 

Två produktkategorier 2 000 

Tre produktkategorier 3 000 

 



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: 2022-10-18
Diarienummer: KS.2021.35

Samhällsbyggnadsnämnden

Motion - Gör 224:an säker för oskyddade
trafikanter

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till Trafikverkets svar.

2. Uppdra åt förvaltningen att beakta väg 224 i fortsatta diskussioner med region

Sörmland

Sammanfattning
Förvaltningen har kontaktat Trafikverket utifrån motion ställd till Fullmäktige i Gnesta

kommun. Trafikverket har svarat att man är väghållare för väg 244. Väg 224 är inte

prioriterad och hänvisar till aktuell cykelstrategi där väg 244 inte finns med i det nya

planförslaget för 2022-2033, varken som åtgärd under planperioden eller som

kvarvarande brist efter planperioden.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har i enlighet med motion om att göra 224:an säker för oskyddade

trafikanter uppvaktat Trafikverket i frågan.

Förvaltningens synpunkter
Av förklarliga skäl är Väg 224 inte aktuell i Gnesta kommuns gång- och cykelplan då

Trafikverket är väghållare för väg 224. Det finns många länsvägar inom Gnesta

kommun där Trafikverket är väghållare och där förvaltningen önskade att Trafikverket

utförde åtgärder för oskyddade trafikanter. Det är därför viktigt att dessa åtgärder

utförs på platser där det finns förutsättningar att utföra åtgärder ur ett

samhällsekonomiskt perspektiv där nyttan ligger i fokus.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser.

Juridiska konsekvenser

Det är endast Trafikverket som väghållare för väg 224 som kan besluta om åtgärder.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

En jämställdhetsanalys har inte upprättats

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Väg 224 är Trafikverkets väg och finns inte med i kommunens gång- och cykelplan som

antogs 2014. I kommunens översiktsplan ange att resor med cykel ska öka vilket också

är ett av målen i den regionala cykelstrategin.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-10-18

2. Trafikverkets svar

3. Motionen

Sändlista
~ Förvaltningschef

~ Projektledare

Anna-Karin Lindblad Wieslander Thomas Sjöstrand

Förvaltningschef Projektledare



 
Från: Kundarenden_Planering_Ost@trafikverket.se <Kundarenden_Planering_Ost@trafikverket.se> 
Skickat: den 28 februari 2022 14:13
Till: Thomas Sjöstrand <Thomas.Sjostrand@gnesta.se>
Ämne: Angående ärende trv#1310270 - VB: Motion: Gör 224:an säker för oskyddade trafikanter
 
Hej Thomas
 
Väg 244 är en 6,8 meter bred länsväg med 1530 fordon per dygn varav 150 fordon är tung trafik och 
skyltad hastighet är 70 km/h.
 
I Södermanland är det Region Sörmland som i sin roll som planupprättare i samråd med bland annat 
länets kommuner tar fram och fastställer den regionala planen för transportinfrastruktur och därmed 
beslutar vilka investeringsåtgärder Trafikverket ska verkställa under planperioden.
 
I den nu gällande planen för 2014 till 2025 har Regionen valt att satsa 39% på vägåtgärder, 23% på 
kollektivtrafik på regionala vägnätet, 18% på starka cykelstråk enligt cykelstrategin, 9% på trafiksäkerhet 
på regionala vägnätet, 6% på gång och cykel samt trafiksäkerhet på kommunala vägnätet, 4% på 
kollektivtrafik kommunala vägnätet och 1% till åtgärdsvalsstudier och utredningar.
 
Vissa åtgärder kräver medfinansiering av kommunerna. T.ex. ska berörd kommun medfinansiera gång 
och cykelåtgärder med 50%.
 
Du kan läsa mer om detta och planen i sin helhet på Regionens hemsida:
 
Infrastruktur - Region Sörmland (regionsormland.se)
 
En gång och cykelbana är inte aktuell i den cykelstrategi som Regionen har förankrat med länets 
kommuner och Trafikverket. Det som är beslutat av Region Sörmland är starka cykelstråk enligt 
cykelstrategin: GC-väg Mälarvägen väg 953, Nyköping (Oppeby) -Skavsta, Strängnäs - Härad, Oxelösund-
Nyköping, Eskilstuna – Kvicksund, Katrineholm-Valla.
 
Väg 244 finns inte med i det nya planförslaget för 2022-2033, varken för åtgärd under planperioden eller 
som kvarvarande brist för utredning efter planperioden.
 
På vår hemsida www.trafikverket.se kan du läsa mer om Trafikverket och transportsystemet.
 
I och med detta svar avslutar vi ditt ärende hos oss.
 
Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400).
Med vänlig hälsning
Torbjörn Andersson
kundarenden_planering_ost@trafikverket.se
 
Trafikverket
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se
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VB: Motion: Gör 224:an säker för oskyddade trafikanter
 
Från: Thomas Sjöstrand <Thomas.Sjostrand@gnesta.se> 
Skickat: den 23 februari 2022 09:00
Till: Hawby Knut, PLös <knut.hawby@trafikverket.se>
Kopia: Patrik Andersson <Patrik.Andersson@gnesta.se>
Ämne: Motion: Gör 224:an säker för oskyddade trafikanter

Hej Knut
Önskar svar från Trafikverket på bifogad motion gällande eventuella åtgärder på väg 224 för säkra 
vägsträckan för oskyddade trafikanter.

Thomas Sjöstrand
Projektledare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
_______________________________
Gnesta kommun
646 80 Gnesta

Telefon: 0158-275 797
E-post: thomas.sjostrand@gnesta.se <mailto:thomas.sjostrand@gnesta.se> 
Webb: www.gnesta.se <http://www.gnesta.se>
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Motion ställd till Fullmäktige i Gnesta kommun 

Gör 224:an säker för oskyddade trafikanter 

Idag är väg 224 frän östra rondellen och söderut en uppenbar fara för alla 

oskyddade trafikanter. Tyvärr är det näst intill omöjligt för icke bilburna att ta 

sig fram söderut längs sjön Sillen, förbi kolonilotterna, förbi Borg och Alsgruvan 

i riktning mot Mälby. Alsgruvan är en turistattraktion idag, det kan antalet 

parkerade bilar där ge ett bevis på. Friluftslivet dras till det vackra området och 

idag går det bara att ta sig dit med bil. Vägen dit tillåter inget annat. 

Vägen är smal, mycket smal och kurvig och direkt olämplig för alla oskyddade 

gående och cyklister. Om de boende efter vägen skulle väga sig på en 

promenad in mot Gnesta får de räkna med att söka skydd i diket av och till och 

har de då med sig småbarn eller barnvagn är det riktigt fara och färde. Hur 

cyklisterna klara detta är oklart. 

-Vi vill inte vänta på att en olycka måste hända innan något sker för att 

skydda gående eller cyklande Gnestabor längs sträckan från östra rondellen 

till Alsgruvan. 

-Vi vill att kommunen begär av Trafikverket, som är ägare till väg 224, att 

skyndsamt utreda möjligheterna till att säkra vägsträckan för de oskyddade 

trafikanterna. 

(Väg 224 är livligt trafikerad av bilar, bussar och annan tung trafik och utgör ett 

naturligt kommunikationsstråk mellan östra Gnesta och Nyköping.) 

Gnesta 2021-02-11 

Elin Agnsjö (L) 

Sarah Kinberg (L) 
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Upprättad: 2022-10-18
Diarienummer: KS.2021.77

Samhällsbyggnadsnämnden

Motion - Förbättrad trafiksäkerhet för
gångtrafikanter i Gnesta tätort

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förvaltningen får uppdrag att se över befintliga övergångsställen och ge förslag på

komplettering av belysning samt föreslå förändringar av

övergångsställen/passager.

Sammanfattning
Det finns idag ingen olycksstatistik för oskyddade trafikanter som visar att Gnesta

kommun inte har en tillfredsställande trafiksäkerhet för gångtrafikanter. Med det sagt

kommer förvaltningen naturligtvis att utreda de platser där det kommer synpunkter om

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Förvaltningen kommer att se över de övergångsställen där det finns behov av att

förstärka med för ändamålet framtagna belysningsstolpar och armaturer samt se över

behovet av enskilda övergångsställen och föreslå passager där det är lämpligt.

Ärendebeskrivning
Utifrån behov av att kunna passera tillfredsställande på övergångsställen är det viktigt

att övergångsställen finns på de platser där det finns ett behov samt att man kan

passera på ett ur trafiksäkerhetssynpunkt säkert sätt. På Dansutvägen där linjetrafik

förekommer har kommunen utfört åtgärd med hastighetssänkning, synliggjort

övergångsstället med pollare samt gjort en avsmalning för en säkrare passage. Vad

gäller linjemålning av övergångsställen utförs de på våren när sandsopning efter

vintern utförts.

Förvaltningens synpunkter
För att tillfredsställa allas behov av tillgänglighet och mobilitet är det viktigt med ett

jämställt transportsystem där alla vågar vistas; unga som gamla, man som kvinna och

inte minst funktionshindrade personer. För oskyddade trafikanter påverkas

tillgängligheten i stor grad av stadsbyggnadskvaliteterna trygghet och trafiksäkerhet.

Förvaltningen har tagit fram en teknisk handbok med beskrivningar och anvisningar i,

som ska följas vid projektering och genomförande. Handboken ska regelbundet

uppdateras med bra utformning utifrån trafiksäkerhet.
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För att riktlinjerna ska vara aktuella följer förvaltningen forskningen och goda exempel

från andra städer, såväl som nationella krav och rekommendationer.

”Zebralagen” Förordningen trädde i kraft den 10 oktober 1999 och förtydligade bland

annat att fordonsförare har väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut

på övergångsstället, något som tidigare inte uttryckligen angetts. För att minska antalet

olyckor och förbättra framkomligheten för fotgängare togs lagen om väjningsplikt

(zebralagen) fram. Sedan zebralagen infördes har övergångsställen setts som en

framkomlighetsåtgärd för fotgängare, snarare än en trafiksäkerhetsåtgärd, men det

saknas fortfarande tydliga krav på i vilka fall övergångsställen är lämpliga som sådan

åtgärd. Av denna anledning anläggs övergångsställen i dagsläget ganska godtyckligt och

på platser där man i stället borde anlägga passager. Förvaltningen anser att följande

faktorer är de viktigaste för att uppnå en bra trafiksäkerhet. Anläggning av

hastighetsreducerande åtgärder för att sänka bilisters hastighet i anslutning till

övergångsställen. Separat belysning vid övergångsställen för att öka förutsättningarna

för ett gott samspel mellan fotgängare och fordonsförare vid mörker.

Handikappanpassa övergångsställen samt att anlägga dem där framför allt fotgängare

med sämre förutsättningar i trafiken tenderar att vistas, allt för att öka

förutsättningarna för fordonsförare och fotgängare att uppmärksamma varandra.

Ekonomiska konsekvenser

Förstärkning med belysning vid övergångsställen.

Juridiska konsekvenser

Inga juridiska konsekvenser

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Vid anläggande och översyn av övergångsställen- passager är det viktigt att bevaka

jämställdhetsperspektivet. Det är nödvändigt att de åtgärder som föreslås kommer alla

i samhället till gagn och inte enbart utgår från vissa grupper. Infrastruktur i form av

övergångsställen och passager påverkar det dagliga livet för medborgare och ska

utformas så att de ger möjlighet att förflytta sig säkert i trafiksystemet. Det är därför av

största vikt att de fysiska åtgärder som genomförs inte begränsar användningen för

vissa grupper i samhället.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-10-18

2. Motionen
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Sändlista

~ Projektledare

Anna-Karin Lindblad Wieslander Thomas Sjöstrand

Förvaltningschef Projektledare



Gnesta kommun i 

Ink: 2021 -03- 1 
Dnr:  

För handläggning.  

Vänsterpartiet Gnesta 

Motion angående förbättrad trafiksäkerhet för gångtrafikanter i Gnesta tätort 

Trafiksäkerheten för gångtrafikanter är otillfredsställande på flera platser utmed Gnestas 
gator. Dansutvägen från östra Storgatan har i dagsläget fyra övergångställen. Dessa syns 
dåligt, är dåligt markerade och det finns ingenting som gör att en bilist måste bromsa ned när 
hen närmar sig övergångstället. Det gäller framför allt det övergångsställe som är närmast 
Dansutskolan. Där är det skymd sikt, inte ordentligt upplyst och ingen anledning till att 
bromsa. Gående kan komma nerifrån skogsbacken, som är rätt brant, vilket gör att de gående 
är skymda. Under veckodagarna är det mycket trafik som passerar på vägen då det är många 
som skjutsar sina barn till och från skolan. 

Det är inte den enda vägen i Gnesta där det är otillfredsställande trafiksäkerhet för gående 
som ska passera över vägen. Vid korsningen östra Storgatan och Visbohammarsvägen syns i 
dagsläget (den 10 mars 2021) inte målningen av övergångstället. Kommer du som gående från 
Visbohammar och ska passera är du skymd. Eftersom övergångsstället ligger mitt på vägen 
utan något incitament till att släppa på gasen så svischar bilarna snabbt över det. 

Vänsterpartiet yrkar: 

• Att Gnesta kommun utreder trafiksäkerheten för de gångtrafikanter som passerar över 
Östra storgatan, Västra storgatan och Dansutvägen 

• Att utgångspunkt för utredningen ska vara att undersöka om övergångställena kan 
förstärkas med mer belysning, upphöjning av övergångstället eller att placera det i en 
chikan som gör att bilisterna måste sänka farten. 

• Att en övergripande utredning görs av alla övergångställen på de vägar kommunen 
äger förutom de som är specifikt nämnda i motionen. 

Gnesta 10 mars 2021 

Lena Staaf 

Benny Åberg 
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Upprättad: 2022-10-03
Diarienummer: MOB.2022.70

Samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av bevarande- och gallringsplan för
samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämndens bevarande- och gallringsplan, antagen 2013-05-23,

MOB § 42, (MOB.2013.45) revideras i enlighet med

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Sammanfattning
Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) är ”myndigheternas arkiv en del av det nationella

kulturarvet”. Arkiven ska ”bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

"rätten att ta del av allmänna handlingar, "behovet av information för rättskipningen

och förvaltningen" och "forskningens behov".

Huvudregeln är således att arkiven ska bevaras. I 10 § arkivlagen medges dock att

sådana allmänna handlingar som inte behövs för att arkiven ska tillgodose ovanstående

ändamål får gallras. Vilka allmänna handlingar som får gallras ska framgå av

bevarande och gallringsplanen som beslutas av kommunstyrelsen eller av respektive

nämnd.

Revideringen omfattar dels komplettering av handlingstyper, dels borttag av vissa

handlingstyper som ej är relevanta längre.

Av arkivreglementet framgår att respektive myndighet ansvarar för att fastställa sin

egen bevarande- och gallringsplan. Förslag till beslut avser att

samhällsbyggnadsnämnden, för egen del, fastställer reviderad bevarande- och

gallringsplan för nämnden.

Ärendebeskrivning
Den nu gällande bevarande- och gallringsplanen antogs av miljö- och byggnämnden

2013-05-23, MOB § 42, (MOB.2013.45). På grund av den digitala utvecklingen samt att

nya handlingstyper har tillkommit sedan antagande föreslås en revidering av

kommunstyrelsens bevarande- och gallringsplan.

Revideringen i bevarande- och gallringsplanen avser följande ändringar:

· Borttag av handlingar gällande BAB (bostadsanpassningsbidrag)
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· Tillägg av handlingar som inkommit, upprättats eller expedierats till eller från

e-tjänstplattformen.

· Tillägg av handlingar inom området skydd av personlig integritet (GDPR)

Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås revidera gällande bevarande- och gallringsplan

med borttag av bostadsanpassningsbidrag, som 1 januari 2014 övertogs av

socialnämnden, samt med följande tillägg:

Handlingar som inkommit, upprättats eller expedierats till/ från e-

tjänsteplattformen. Avser följande:

Anmälan, ansökan, begäran, beställning, bokning, förslag, klagomål, samtycke och svar

på begäran

Gallras 3 månader efter sista statusuppdateringen. Om handlingen ska diarieföras

måste den först ha överfört till ärendehanteringssystemet Castor innan sista

statusuppdateringen i e-tjänsteplattformen. Om handlingen ska förvaras ordnad ska

den först ha överförts till annan lagringsplats innan sista statusuppdateringen i e-

tjänsteplattformen.

Handlingar inom området skydd av personlig integritet (GDPR).

Typ av handling Bevaras/

Gallras

Anmärkning - hänvisning

Begäran från registrerad 1 år Avser registerutdrag, ändring, radering eller begränsning.
Begäran förvaras systematiskt hos ansvarig, exempelvis mapp
på H:. Gallras 1 år efter ärendet avslutats.

Svar på begäran från registrerad 1 år Avser registerutdrag, ändring, radering eller begränsning. Svar

förvaras systematiskt hos ansvarig, exempelvis mapp på H:.

Gallras 1 år efter ärendet avslutats.

Avslag på begäran Bevaras Diarieförs. Avser registerutdrag, ändring, radering eller

begränsning.

Anmälan om

personuppgiftsincident till

tillsynsmyndigheten

Bevaras

Intern anmälan om

personuppgiftsincident

Bevaras

Konsekvensbedömning Bevaras Anser även handlingsplan och beslut om åtgärder, uppföljning.

Dataskyddsombudets

kontrollrapport över efterlevnad

av dataskyddsförordningen

Bevaras

Samtycke till behandling av Vid Gallras efter samtycket har återkallats. Samtycke där
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-10-03

2. Förslag till Bevarande och gallringsplan

Sändlista

~ Samordnare

~ Kommunarkivarie

~ Hemsidan/Insidan

personuppgifter inaktualitet vårdnadshavare har givit samtycke gallras när barnet har fyllt

18 år

Återtagande av samtycke Vid

inaktualitet

Bör förvaras så länge personen är aktuell, exempelvis elev i

skolan. Förvaras i den verksamhet som återkallandet av

samtycket gäller.

Begäran om förhandssamråd med

tillsynsmyndighet

Bevaras

Tillsynsmyndighetens bedömning

i ärenden om förhandssamråd

Bevaras

Beslut från tillsynsmyndighetens i

ärenden som rör

personuppgiftsincident

Bevaras

Beslut från tillsynsmyndigheten

som rör tillsynsärenden

Bevaras

Anna-Karin Lindblad Wieslander Annika Pettersson

Förvaltningschef Samordnare
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Bevarande- och gallringsplan 
för Samhällsbyggnads-
förvaltningen 
[Ämne] 
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Inledning 
3 § arkivlagen (1990:782)  

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och arkiven skall bevaras, 
hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar (offentlighetsprincipen), 

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 

3. forskningens behov  

Enligt 10 § arkivlagen får dock allmänna handlingar gallras, vilket är nödvändigt 
eftersom arkiven annars skulle svämma över av handlingar som inte är intressanta att 
bevara. Det är därför tillåtet för kommunstyrelsen att fatta beslut om att gallra allmänna 
handlingar som bedöms sakna betydelse för rättssäkerhet och förvaltningens egen 
verksamhet, liksom för framtida forskning.   

Vad är en allmän handling? 
Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt 
organ, som exempelvis en kommun. Eftersom begreppet syftar på informationen och 
inte själva mediet så kan innehållet vara både analogt och digitalt. Tre kriterier ska vara 
uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling:  

1. Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3)  

2. Handlingen ska förvaras hos myndigheten  

3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 2:6 
och TF 2:7)  

Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i 
innehållet. 

Gallring  
Att gallra innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar, 
eller vidta andra åtgärder med handlingarna som medför  

• förlust av betydelsebärande data,  

• förlust av möjliga sammanställningar,  

• förlust av sökmöjligheter, eller  

• förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet. 
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Bevarande- och gallringsplan 
Gallringen av allmänna handlingar i Gnesta kommun regleras i en bevarande- och 
gallringsplan. I denna beskrivs de vanligaste typerna av handlingar och ärenden, och 
huruvida de ska bevaras eller gallras (inklusive tidsfrist). Planen fastställs i 
kommunstyrelsen. Bevarande- och gallringsplanen kompletteras i den dagliga 
verksamheten med en hanteringsanvisning (en dokumenthanteringsplan eller 
informationshanteringsplan) som innehåller rutiner med mera på detaljnivå. 
Gallringstiderna i bevarande- och gallringsplanen får dock aldrig frångås. 

Diarieförda ärenden 
Vilken typ av handlingar blir ärenden i diariet?  

Handlingar som kommer in till kommunen och kräver någon form av åtgärd blir som 
regel alltid ett ärende. Det kan vara handlingar som kräver ett beslut, antingen ett 
delegationsbeslut eller beslut i nämnden, men även handlingar som kräver ett svar, 
exempelvis en remiss. En del handlingar diarieförs trots att det inte krävs någon åtgärd, 
eftersom vi enkelt behöver kunna hitta dem. Exempel på detta är protokoll från olika 
organ som kommunen är delaktiga i, som Regionförbundet Sörmland.  

Stor del av ärendena består av handlingar vi själva upprättat och som ska bevaras, 
exempelvis protokoll från olika beslutande organ inom kommunen. 

Handläggarnas ansvar 
Reglerna för allmänna handlingar är, som nämnts tidigare, oberoende av vilket format 
de hanteras i. Det ska alltså inte göras någon åtskillnad i hanteringen mellan brev i 
pappersform, mejl, sms, telefonsvararmeddelanden eller inlägg via sociala medier. 
Pappersposten passerar alltid registraturen innan den når handläggaren, vilket är inte 
fallet med handlingar som inkommer på annat sätt, därför är det handläggarens ansvar 
att se till att de av dessa handlingar som ska registreras i diariet också blir registrerade.    

Gallringsbara handlingar i diariet 
Vissa handlingar som registrerats i diariet kan gallras när de inte längre bedöms ha 
någon betydelse för det avslutade ärendet. Vanligtvis är det handlingar som visar på den 
administrativa processen, d.v.s. hur ärendet handlagts. Exempel på detta är inbjudan till 
ett möte eller vem som fått information för yttranden.  

De handlingar som bevaras är de som ”tillför ärendet information”. Självklara är de som 
ligger till underlag för ett beslut, men även andra slags handlingar kan vara intressanta 
om någon vill ta del av ärendet i framtiden. Grundregeln är att om handläggaren är 
osäker på en enskild handlings relevans så ska den sparas.  

I överklagandeärenden sparas som regel allt, då även administrativa handlingar. 

Dock finns det även diarieförda ärendetyper som gallras i sin helhet efter förfluten 
gallringsfrist, vilket i de fallen specificeras i en egen kolumn.        
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Handlingar som hålls ordnade på annat sätt 
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar registreras 
alternativt hållas ordnade på annat sätt. De handlingar som inte registreras i diariet ska 
alltså vara enkla att hitta. Exempel på detta är personalakter som sorteras efter 
personnummer, och inlägg på sociala medier som sorteras kronologiskt på respektive 
plattform. För de handlingar som inte registreras ska det därtill utan svårighet gå att 
fastställa om handlingen inkommit eller upprättats. 

I regel är handlingar som hålls ordnade på annat sätt gallringsbara, men detta anges för 
varje handlingstyp i bevarande- och gallringsplanen. Med andra ord är det inte tillåtet att 
gallra handlingar bara för de inte har registrerats.  

Gallringsfrister 
Gallringsfristerna följer i stor utsträckning de gallringsråd som ges ut av 
Samrådsgruppen/SKR. Detta beror på att gallringsråden är vägledande, till skillnad från 
Riksarkivets föreskrifter för statliga myndigheter. När det sker avsteg från gallringsråden 
så sker detta alltid i samråd med kommunarkivarien. I bedömningen beaktas alltid 
informationens betydelse för rättssäkerhet och förvaltningens egen verksamhet, liksom 
för framtida forskning. 

Gallring av handlingar i ett ärende görs alltid efter att ärendet är avslutat, och 
gallringsfristen börjar alltid löpa kalenderårsvis från den tidpunkt då ärendet avslutats. 
Gallringsfrist 10 år avser t.ex. tio hela kalenderår. 

När gallringsfristen ”vid inaktualitet” anges betyder det att informationen i handlingen 
är av tillfällig betydelse och att den kan gallras när verksamheten inte längre har behov 
av den. I anmärkningskolumnen specificeras i vissa fall förutsättningar för när 
handlingen anses vara inaktuell. 

Handlingar som inkommit, upprättats eller expedierats till/ från 
e-tjänsteplattformen 
Handlingar som inkommit, upprättats eller expedierats till/ från e-tjänsteplattformen så 
som  

• Anmälan  

• Ansökan  

• Begäran 

• Beställning 

• Bokning  

• Förslag 

• Klagomål 
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• Samtycke 

• Svar på begäran  

 

Gallras 3 månader efter sista statusuppdateringen. Om handlingen ska diarieföras måste 
den först ha överfört till ärendehanteringssystemet Castor innan sista 
statusuppdateringen i e-tjänsteplattformen. Om handlingen ska förvaras ordnad ska den 
först ha överförts till annan lagringsplats innan sista statusuppdateringen i e-
tjänsteplattformen. 

Gallringsfrister antagna av kommunstyrelsen 
De typer av handlingar som återfinns hos alla förvaltningar i kommunen fastställs av 
kommunstyrelsen. Exempelvis personalhandingar, sociala medier, klagomål och 
ekonomi. 

Projekt 
Ett projekt skall i det här fallet vara en tidsbegränsad aktivitet utanför den ordinarie 
verksamheten. Den projektdokumentation som bevaras ska finnas som en eller flera 
ärenden i diariet, beroende på projektets storlek och tidsomfattning.  

Handlingar som rör beslut, planering och uppföljning ska bevaras i ett projekt. 
Exempelvis projektplan, aktivitetsplaner, rapporter, upphandlingar, protokoll och 
redovisningar. Vid sidan av dessa handlingar bör man i projektet bevara handlingar som 
kan visa helheten av projektet, exempelvis inbjudningar och rapporter från utbildningar 
och arrangemang.  

I projektplanen, som upprättas inför varje projekt, ska det finnas uppgifter om vilken typ 
av handlingar projektet kommer att generera och huruvida de ska bevaras eller gallras.  

Egna projekt 
Med egna projekt menas projekt inom kommunen och som finansieras med egna medel. 
Projektplanen styr verksamheten, vad som ska dokumenteras och bevaras.  

Externt finansierade projekt 

Medlen till externt finansierade projekt kommer vanligtvis från andra myndigheter som 
har sina specifika krav på planering och redovisning. I övrigt hanteras externt 
finansierade projekt på samma sätt som egna projekt.  

Samarbetsprojekt 
I samarbetsprojekt med flera myndigheter eller andra organ ska alltid en av 
organisationerna utses till arkivbildare för projektet. Om det är någon utanför 
kommunens organisation har vi inget ansvar att bevara handlingarna i projektet – 
handlingarna ska återsökas i den organisation som är arkivbildare. Däremot kan det vara 
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intressant att bevara handlingar som visar att Gnesta kommun varit delaktiga. De egna 
besluthandlingar som rör projektet bevaras alltid, exempelvis beslut om deltagande.  

EU-projekt 
Finansiering från EU ställer speciella krav på dokumentation och gallringsfrister. De 
regler som finns ska följas och skrivas in i projektplanen. 

Bilaga 1 
Tabell med handlingar och gällande gallringsfrister finns i bilaga 1. 
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Bilaga 1 

Ärende- och handlingstyper – gallringsfrister 

Nämndadministration 

Typ av handling Gallras/bevaras Anmärkning – hänvisning  
Nämndprotokoll Bevaras  

Kallelser  2 år Efter mötet ägt rum. 

 

Ärenden som handläggs hos förvaltningen 

Typ av handling Gallras/bevaras Anmärkning – hänvisning  
Administrativa handlingar 1 år Efter att ärendet avslutats 

Reviderade handlingar 1 år  Efter att ärendet avslutats 

Handlingar som tillför ärendet 
information 

Bevaras  

   
   

Ärenden som kommer till förvaltningen för information 

Typ av handling Gallras/bevaras Anmärkning – hänvisning  
Handlingar  Vid inaktualitet När informationen inte längre 

behövs för verksamheten.  

Ärendeblad Bevaras Innehåller uppgifter om ärendet 
och handlingarna som hör till 
ärendet.  

 

Ärenden som gallras 

  

Typ av handling Gallras/bevaras Anmärkning – hänvisning  
OVK Vid inaktualiet När ett nytt OVK-protokoll 

inkommit för den byggnaden 
eller kravet på OVK inte längre 
gäller 
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Typ av handling Gallras/bevaras Anmärkning – hänvisning  
Ärendeblad Bevaras Innehåller uppgifter om ärendet 

och handlingarna som hör till 
ärendet. 

Ärenden som handläggs i annan organisation på delegation av 
nämnden 

Typ av handling Gallras/bevaras Anmärkning – hänvisning  
Delegationsbeslut Bevaras Gäller räddningstjänsten och 

sotningsverksamheten  

Övriga handlingar som tillhör 
räddningstjänsten 

 Handlingarna hanteras enligt de 
regler och rutiner som finns i 
handläggande myndighet. 

Övriga handlingar som tillhör 
sotningsverksamheten 

 Ska regleras i avtal med 
entreprenören. Hänskjuts till 
kommande upphandling.  

Register och karta 
  

Typ av handling Gallras/bevaras Anmärkning – hänvisning  
Adress- och lägenhetsregistret Vid inaktualitet Vid uppdateringar av registret 

gallras icke-aktuella uppgifter 

Primärkartan Vid inaktualitet Vid uppdateringar av registret 
gallras icke-aktuella uppgifter. 
Lantmäteriet bevarar historiken.  

Egna skikt i kartsystem Vid inaktualitet Vid utredningar och planer där 
man använt material från egna 
skikt finns resultatet i ärendet.  

Skydd av personlig integritet (GDPR) 
 

Typ av handling Gallras/bevaras Anmärkning – hänvisning  
Begäran från registrerad 1 år Avser registerutdrag, ändring, 

radering eller begränsning. 
Begäran förvaras systematiskt 
hos ansvarig. 
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Typ av handling Gallras/bevaras Anmärkning – hänvisning  
Svar på begäran från 
registrerad 

1 år Avser registerutdrag, ändring, 
radering eller begränsning. 
Begäran förvaras systematiskt 
hos ansvarig. 

Avslag på begäran Bevaras Diarieförs. Avser registerutdrag, 
ändring, radering eller 
begränsning. 

Anmälan om 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndigheten 

Bevaras  

Intern anmälan om 
personuppgiftsincident 

Bevaras  

Konsekvensbedömning Bevaras Avser även handlingsplan och 
beslut om åtgärder, uppföljning 

Dataskyddsombudets 
kontrollrapport över 
efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 

Bevaras  

Samtycke till behandling av 
personuppgifter 

Vid inaktualitet Gallras efter att samtycket har 
återkallats. Samtycke där 
vårdnadshavare har givit 
samtycka gallras när barnet har 
fyllt 18 år. 

Återtagande av samtycke Vid inaktualitet Bör förvaras så länge personen är 
aktuell, exempelvis elev i skolan. 
Förvaras i den verksamhet som 
återkallandet av samtycket gäller. 

Begäran om förhandssamråd 
med tillsynsmyndighet 

Bevaras  

Tillsynsmyndighetens 
bedömning i ärenden om 
förhandssamråd 

Bevaras  

Beslut från 
tillsynsmyndigheten i ärenden 
som rör personuppgifts-
incident 

Bevaras  
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Typ av handling Gallras/bevaras Anmärkning – hänvisning 
Beslut från 
tillsynsmyndigheten som rör 
tillsynsärenden 

Bevaras 
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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 2022-09-20 - 2022-10-18

~ Förteckning över anställningar 2022-09-01 - 2022-09-30
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-05
Beslut: Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, : Beviljad

Ärende: Ansökan om offentlig tillställning

Gata.2022.153

Beslutsdatum: 2022-10-14
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för fasadändring på enbostadshus

BYGG.2021.244

SIGTUNA 2:261

Beslutsdatum: 2022-09-22
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.180

Bygganmälan

BJÖRNLUNDA-DALSJÖ 1:5

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.286

Bygganmälan

STRÖMHULT 1:4

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Ansökan för nybyggnad av komplementbyggnad.

BYGG.2018.203

Bygganmälan

YTTERBY 4:37
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-09-21
Beslut: Startbesked eldstad Bygg- och miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.264

Bygganmälan

SIGTUNA 2:225

Beslutsdatum: 2022-09-22
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.224

Bygganmälan

SKENDA 9:22

Beslutsdatum: 2022-10-18
Beslut: Startbesked ventilation Bygg- och miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan för installation av ventilation

BYGG.2022.243

Bygganmälan

GNESTA 73:10

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.274

Bygganmälan

LUNDBY 2:22

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.282

Bygganmälan

VÄNGSÖ 13:16
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-09-28
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Avskriva

Ärende: Anmälan för tillbyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2022.266

Bygganmälan

OPPEBY 3:9

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.283

Bygganmälan

FRUSTUNA 1:83

Beslutsdatum: 2022-09-20
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.251

Bygganmälan

GNESTA 48:13

Beslutsdatum: 2022-09-22
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.132

Bygganmälan

ÖNNERSTA 1:10

Beslutsdatum: 2022-09-20
Beslut: Startbesked Attefallshus Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.214

Bygganmälan

FRUSTUNA 1:79
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-09-21
Beslut: Startbesked eldstad Bygg- och miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.265

Bygganmälan

GNESTA 65:11

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Startbesked eldstad Bygg- och miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan för installation av ventilation

BYGG.2022.243

Bygganmälan

GNESTA 73:10

Beslutsdatum: 2022-10-05
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.235

Bygganmälan

GNESTA 80:4

Beslutsdatum: 2022-09-28
Beslut: Startbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för ändring av konstruktion enbostadshus

BYGG.2022.157

Bygganmälan

FRUSTUNA-EKEBY 2:1

Beslutsdatum: 2022-09-20
Beslut: Startbesked Attefallshus Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2022.138

Bygganmälan

STORA HAMMARBOSÄTER 1:12
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan om eldstad och rökkanal

BYGG.2018.34

Bygganmälan

SÅGEN 2:28

Beslutsdatum: 2022-09-28
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.224

Bygganmälan

SKENDA 9:22

Beslutsdatum: 2022-09-28
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.268

Bygganmälan

SKYMMERDAL 1:2

Beslutsdatum: 2022-09-28
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.269

Bygganmälan

SIGTUNA 2:161

Beslutsdatum: 2022-10-18
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.290

Bygganmälan

FRUSTUNA 1:65
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-09-19
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.262

Bygganmälan

HÅLLSTA 5:12

Beslutsdatum: 2022-10-17
Beslut: Slutbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.252

Bygganmälan

GNESTA 22:1

Beslutsdatum: 2022-10-05
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.278

Bygganmälan

SIGTUNA 2:90

Beslutsdatum: 2022-09-30
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Avskriva

Ärende: Anmälan för tillbyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2022.142

Bygganmälan

SKENDA 1:65

Beslutsdatum: 2022-09-23
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.254

Bygganmälan

SIGTUNA 2:287
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.287

Bygganmälan

GNESTA 20:4

Beslutsdatum: 2022-09-19
Beslut: Startbesked eldstad Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2022.241

Bygganmälan

TORSÅKERS-SOLBERGA 1:1

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Avvisa ärende Bygg- och miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2022.211

Bygglov

OPPEBY 3:30

Beslutsdatum: 2022-10-07
Beslut: Bygglov med krav på samråd inom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av kapell

BYGG.2022.258

Bygglov

FRÖNÄS 1:11

Beslutsdatum: 2022-10-06
Beslut: Bygglov med krav på samråd inom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.245

Bygglov

STJÄRNHOV 4:40
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-14
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av ventilationsrum

BYGG.2022.57

Bygglov

GNESTA 84:1

Beslutsdatum: 2022-09-27
Beslut: Bygglov med krav på samråd utom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.217

Bygglov

SIGGTORP 1:1

Beslutsdatum: 2022-10-14
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av takkupa på enbostadshus.

BYGG.2022.40

Bygglov

GNESTA 73:1

Beslutsdatum: 2022-10-04
Beslut: Bygglov med krav på samråd utom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.223

Bygglov

ÅTTERSTA 1:36

Beslutsdatum: 2022-10-07
Beslut: Interimistiskt slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.194

Bygglov

BORG 1:8
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DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-09-23
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för att ändra komplementbyggnad, tillbyggnad och eldstadsanmälan

BYGG.2018.51

Bygglov

GNESTA 69:10

Beslutsdatum: 2022-10-05
Beslut: Startbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.217

Bygglov

SIGGTORP 1:1

Beslutsdatum: 2022-09-29
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2021.17

Bygglov

VÄNGSÖ 13:12

Beslutsdatum: 2022-10-14
Beslut: Startbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage

BYGG.2021.323

Bygglov

BORG 1:11

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Bygglov med startbesked tillbyggnad inom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för ändrad användning för garage till gästlägenhet (fasadändring)

BYGG.2022.181

Bygglov

GNESTA 25:4
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DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-17
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.25

Bygglov

SIGTUNA 2:7

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2020.293

Bygglov

SKENDA 9:5

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2017.166

Bygglov

GNESTA 48:3

Beslutsdatum: 2022-10-17
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för nybyggnad av 2 komplementbyggnader

BYGG.2021.170

Bygglov

LILLA HAMMARBOSÄTER 1:40

Beslutsdatum: 2022-09-27
Beslut: Bygglov och startbesked kompl.bygg utom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2022.257

Bygglov

HERRÖKNA 1:10
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-09-20
Beslut: Bygglov med startbesked tillbyggnad inom plan Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (inglasad altan)

BYGG.2022.192

Bygglov

SIGTUNA 2:95

Beslutsdatum: 2022-10-05
Beslut: Startbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

BYGG.2022.193

Bygglov

HUNDBY 1:61

Beslutsdatum: 2022-10-07
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglovsansökan, tillbyggnad inglasat uterum

BYGG.2019.228

Bygglov

YTTERBY 4:33

Beslutsdatum: 2022-10-14
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för installation av solceller

BYGG.2022.6

Bygglov

FRUSTUNA 1:90

Beslutsdatum: 2022-09-23
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2018.211

Bygglov

JÄLUND 3:16
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-14
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

BYGG.2022.53

Bygglov

KLÖVSTA 2:3

Beslutsdatum: 2022-09-30
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Avskriva

Ärende: Rivningslov för rivning komplementbyggnad

BYGG.2022.121

Bygglov

AXALA 2:1

Beslutsdatum: 2022-10-14
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för fasadändring på enbostadshus

BYGG.2022.81

Bygglov

FRUSTUNA 1:16

Beslutsdatum: 2022-10-04
Beslut: Slutbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för fasadändring av komplementbyggad

BYGG.2021.112

Bygglov

GNESTA 69:10

Beslutsdatum: 2022-09-28
Beslut: Startbesked Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2021.231

Bygglov

FRÖNÄS 5:27
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DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-14
Beslut: Avvisa ärende Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för tillbyggnad av flerbostadshus, uterum.

BYGG.2022.54

Bygglov

GÅSINGE 9:3

Beslutsdatum: 2022-09-30
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Avskriva

Ärende: Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2022.173

Bygglov

STJÄRNHOV 4:32

Beslutsdatum: 2022-09-21
Beslut: Avskriva ärende Bygg- och miljöchef, §1: Avskriva

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad

BYGG.2022.176

Bygglov

BJÖRNLUNDA-SÖRBY 1:10

Beslutsdatum: 2022-10-17
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för fasadändring på enbostadshus och komplementbyggnad

BYGG.2022.246

Bygglov

GNESTA 69:5

Beslutsdatum: 2022-10-14
Beslut: Avskriva ärende Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus, lägenhet i befintligt bostadshus.

BYGG.2021.326

Förhandsbesked

GNESTA 69:10
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-18
Beslut: Beviljad förare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.44

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2022-10-18
Beslut: Beviljad förare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.43

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2022-09-26
Beslut: Avslag förare Administratör, : Avslag

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.38

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2022-09-28
Beslut: Beviljad förare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.33

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2022-09-22
Beslut: Avslag förare Administratör, : Avslag

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.32

Konsument- och
medborgarservice
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-09-26
Beslut: Beviljad förare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.15

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2022-09-23
Beslut: Avslag passagerare Administratör, : Avslag

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.36

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2022-09-26
Beslut: Beviljad förare Administratör, : Beviljat

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

PTS.2022.37

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2022-10-18
Beslut: Beslut försiktighetsmått miljöskydd 2020 Bygg- och miljöchef, §1: Godtas

Ärende: Dispensansökan inom Stjärnhovs vattenskyddsområde, 2022

MIL.2022.186

Miljö- och hälsoskydd

GRYT 1:1

Beslutsdatum: 2022-09-26
Beslut: Beslut dispens kompostering latrin Miljöinspektör, Fastställd

Ärende: Ansökan om eget omhändertagande av latrin

MIL.2022.192

Miljö- och hälsoskydd

ILANDET 1:11
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-05
Beslut: Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd (2019) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Klagomål – Inomhusmiljö

MIL.2021.61

Miljö- och hälsoskydd

SKENDA 2:51

Beslutsdatum: 2022-10-07
Beslut: Anmälan värmeuttag (2019) Miljöinspektör, §1: Godtas

Ärende: Anmälan om värmeuttag ur mark

MIL.2022.178

Miljö- och hälsoskydd

SIGTUNA 9:24

Beslutsdatum: 2022-10-18
Beslut: Beslut om avgift för tillsyn (2019) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Klagomål – Inomhusmiljö

MIL.2021.61

Miljö- och hälsoskydd

SKENDA 2:51

Beslutsdatum: 2022-10-13
Beslut: Beslut klassning tillsynsavgift m & hs (2020) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Fastställande av tillsynsavgift, timme nedsättning

MIL.2022.143

Miljö- och hälsoskydd

GNESTA 12:4

Beslutsdatum: 2022-10-07
Beslut: Förbud, beslut (2020) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om miljöfarligverksamhet - Solbacka avloppsreningsverk

MIL.2022.144

Miljö- och hälsoskydd

JÄTTNA 1:7
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-07
Beslut: Beslut om avgift för tillsyn (2019) Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om miljöfarligverksamhet - Solbacka avloppsreningsverk

MIL.2022.144

Miljö- och hälsoskydd

JÄTTNA 1:7

Beslutsdatum: 2022-09-26
Beslut: Beslut om avgift för tillsyn  Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Tillsyn 2022 Gnesta Tandvårdsteam

MIL.2022.104

Miljö- och hälsoskydd

GNESTA 60:2

Beslutsdatum: 2022-09-22
Beslut: Beslut om avgift för tillsyn (2019) Miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Tillsyn Palmbergs mekaniska verkstad, 2022

MIL.2022.190

Miljö- och hälsoskydd

Köpenhamn 1:15

Beslutsdatum: 2022-09-28
Beslut: Beslut dispens kompostering latrin Miljöinspektör, Fastställd

Ärende: Ansökan om dispens för eget omhändertagande av latrin

MIL.2022.185

Miljö- och hälsoskydd

HUNDBY 1:19

Beslutsdatum: 2022-10-04
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.108

Vatten och avlopp

VÄNGSÖ 11:3
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Ansökan om enskilt avlopp

AVL.2022.436

Vatten och avlopp

NORRTUNA 1:78

Beslutsdatum: 2022-09-23
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

AVL.2022.401

Vatten och avlopp

LIFSINGE 1:8

Beslutsdatum: 2022-10-11
Beslut: Beslut om föreläggande -åtgärda och inkom m uppgif Bygg- och miljöchef, :

Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.158

Vatten och avlopp

HÅLLSTA 5:188

Beslutsdatum: 2022-09-23
Beslut: Beslut om utsläppsförbud Miljöinspektör, Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.48

Vatten och avlopp

AXSJÖLIDEN 1:3

Beslutsdatum: 2022-09-23
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering "café"

AVL.2022.298

Vatten och avlopp

VÄNGSÖ 14:1
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-09-30
Beslut: Anmälan BDT, separett, förbränningstoa (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Anmälan om förbränningstoalett

AVL.2022.413

Vatten och avlopp

TRYNTORP 3:2

Beslutsdatum: 2022-09-26
Beslut: Beslut om avgift avloppsinventering (2019) Bygg- och miljöchef, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.97

Vatten och avlopp

YTTERVALA 2:9

Beslutsdatum: 2022-10-05
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.185

Vatten och avlopp

SÖDERBY 1:4

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Beslut om föreläggande -åtgärda och inkom m uppgif Bygg- och miljöchef, :

Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.334

Vatten och avlopp

HÅLLSTA 5:55

Beslutsdatum: 2022-09-27
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.320

Vatten och avlopp

SÖDERBY 1:5
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-11
Beslut: Beslut om föreläggande -åtgärda och inkom m uppgif Bygg- och miljöchef, :

Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.184

Vatten och avlopp

HÅLLSTA 5:150

Beslutsdatum: 2022-10-14
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

AVL.2022.442

Vatten och avlopp

NÄSET 1:3

Beslutsdatum: 2022-09-23
Beslut: Beslut om avgift avloppsinventering (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.62

Vatten och avlopp

ILANDET 1:8

Beslutsdatum: 2022-10-07
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.112

Vatten och avlopp

HÅLLSTA 1:3

Beslutsdatum: 2022-09-30
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering (2019) Bygg- och miljöchef, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.86

Vatten och avlopp

VÄNGSÖ 13:1
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-05
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Ansökan om enskilt avlopp

AVL.2022.392

Vatten och avlopp

HOLLANDET 1:6

Beslutsdatum: 2022-09-21
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering (2019) Bygg- och miljöchef, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering, adress 1 och 2

AVL.2022.310

Vatten och avlopp

PRÄSTHÄLLA 1:1

Beslutsdatum: 2022-10-13
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp (2019) Bygg- och miljöchef, : Fastställd

Ärende: Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

AVL.2021.572

Vatten och avlopp

ÄLGHAMMAR 1:2

Beslutsdatum: 2022-09-26
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.105

Vatten och avlopp

YTTERVALA 2:8

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Beslut om föreläggande -åtgärda och inkom m uppgif Bygg- och miljöchef, :

Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.338

Vatten och avlopp

HÅLLSTA 5:105
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-09-30
Beslut: Anmälan BDT, separett, förbränningstoa (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Anmälan om förbränningstoalett

AVL.2022.444

Vatten och avlopp

STORA HAMMARBOSÄTER 1:71

Beslutsdatum: 2022-09-23
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.103

Vatten och avlopp

SÖDERBY 1:7

Beslutsdatum: 2022-10-11
Beslut: Beslut om föreläggande -åtgärda och inkom m uppgif Bygg- och miljöchef, :

Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.38

Vatten och avlopp

HÅLLSTA 5:160

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Beslut om föreläggande -åtgärda och inkom m uppgif Bygg- och miljöchef, :

Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.341

Vatten och avlopp

HÅLLSTA 5:126

Beslutsdatum: 2022-09-23
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering "klubbstuga" m.m.

AVL.2022.414

Vatten och avlopp

VÄNGSÖ 14:1
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-05
Beslut: Beslut om avgift avloppsinventering (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.248

Vatten och avlopp

NYGÄRDET 1:2

Beslutsdatum: 2022-10-07
Beslut: Beslut om utsläppsförbud (2020) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.164

Vatten och avlopp

GÅSINGE 9:2

Beslutsdatum: 2022-09-23
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

AVL.2022.384

Vatten och avlopp

LAXNESTUGAN 1:11

Beslutsdatum: 2022-10-13
Beslut: Beslut om föreläggande -åtgärda och inkom m uppgif Bygg- och miljöchef, :

Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.345

Vatten och avlopp

HÅLLSTA 5:164

Beslutsdatum: 2022-09-21
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering (2019) Bygg- och miljöchef, : Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.63

Vatten och avlopp

NYGÄRDET 1:3
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2022-10-12
Beslut: Beslut om föreläggande -åtgärda och inkom m uppgif Bygg- och miljöchef, :

Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.346

Vatten och avlopp

HÅLLSTA 5:165

Beslutsdatum: 2022-10-11
Beslut: Beslut om föreläggande -åtgärda och inkom m uppgif Bygg- och miljöchef, :

Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2022.143

Vatten och avlopp

HÅLLSTA 5:121

Beslutsdatum: 2022-10-18
Beslut: Anmälan om inrättande av enskilt avlopp (2019) Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: Anmälan om ändring av enskilt avlopp

AVL.2022.452

Vatten och avlopp

NIBBLE 1:2
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2022-09-01 – 2022-09-30 
Anläggningsarbetare 

Organisation: Gatuenheten 

Tillsvidare, From: 2022-10-15 

Heltid,  

Utfärdat av: Anna-Karin Lindblad Wieslander, Förvaltningschef 

Miljöinspektör 

Organisation: Bygg o Miljö 

Tillsvidare, From: 2022-09-08 

Heltid,  

Utfärdat av: Pontus Lindström, Enhetschef 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 
2022-09-01 – 2022-09-30 
Drifttekniker 

Organisation: VA enheten 

Allm visstidsanställning, 2022-09-05 - 2023-02-28 

Heltid,  

Utfärdat av: Anna-Karin Lindblad Wieslander, Förvaltningschef 
Parkarbetare 

Organisation: Gatuenheten 

Allm visstidsanställning, 2022-10-01 - 2022-10-31 

Heltid,  

Utfärdat av: Patrik Andersson, Enhetschef 
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