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MOB.2019.72

Samhällsbyggnadsnämnden

Beläggningsarbeten 2019
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna beläggningsarbeten för 2019 enligt bilaga

Sammanfattning
I november 2015 beslutade nämnden om ett beläggningsprogram för perioden 20162023. Beroende på yttre omständigheter som t.ex. ökat slitage behöver ordningen för
beläggningsarbetena justeras årligen.
Under 2019 planeras utöver gator satsningar i anslutning till bl.a. nybyggnation av GCväg längs centrumdelen på Västra Storgatan. Tidigare års satsning på asfaltering av GCvägar som en del av kommunens långsiktiga strategi att främja miljö och hälsa har gett
resultat. Varför tyngdpunkten under 2019 ligger på gator/vägar.
Beläggningsarbetet ligger i linje med ett flertal av samhällsbyggnadsnämndens mål.

Ärendebeskrivning
I november 2015 beslutade nämnden om ett beläggningsprogram för perioden 20162023. Beroende på yttre omständigheter som t.ex. ökat slitage behöver
beläggningsordningen justeras årligen.

Förvaltningens synpunkter
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Planerade asfalteringar under 2019 bygger på den underhållsutredning av gator och
GC-vägar som genomfördes 2013.
Under 2019 planeras utöver gator satsningar i anslutning till bl.a. nybyggnation av GCväg längs centrumdelen på Västra Storgatan. Tidigare års satsningar på asfaltering av
GC-vägar som en del av kommunens långsiktiga strategi att främja miljö och hälsa har
gett resultat, varför tyngdpunkten under 2019 ligger på gator/vägar.
Skillnaderna mellan 2019 års ordning för beläggningsarbetena jämfört med det
ursprungliga beläggningsprogrammet beror på att förvaltningen har sett över gatorna
okulärt inför 2019 års beläggningar då mycket hunnit förändras sedan utredningen
2013. Vidare har vi tittat mer ingående på den belastning och trafikrörelser olika gator
har. Detta har resulterat i vissa justeringar som ger en bättre samhällsnytta och
ekonomisk nytta, se bilaga.
Beläggningsprogrammet omfattar bland annat gator och gång- och cykelvägar att
belägga under perioden 2017-2020. Merparten av gatorna i årets beläggningsarbete
ligger i denna grupp.

Ekonomiska konsekvenser
För året finns 3 mkr avsatta i reinvesteringsbudget för beläggningsarbeten.

Juridiska konsekvenser
Laggrunden för väghållning regleras i huvudsak i tre lagar, varav två är relevanta för
kommunen.
·
·

Väghållning av allmänna vägar, enligt Väglagen
Gatuhållning enligt Plan- och bygglagen

Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Beläggning är en reinvestering i
driften.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Oavsett vilken trafikantgrupp som nyttjar gator eller gång-och cykelvägar så påverkas
alla positivt.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Beläggningsarbetena ligger i linje med ett flertal av samhällsbyggnadsnämndens mål.
Gnesta ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i, vi ska ha en god
ekonomisk hushållning och en långsiktigt minskad natur- och klimatpåverkan.
Att ha en god planering och ett bra underhåll av våra gator och gång- och cykelvägar
ger ut välkomnande och trevligt intryck till både boende i kommunen samt till
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besökande. Detta ger även en god ekonomisk hushållning då bristande underhåll ger
kraftigare slitage vilket innebär högre reparationskostnader per kvadratmeter än om
underhåller utförs regelbundet. Den extra satsning som nu görs på gång- och
cykelvägar ger en positiv påverkan då en god framkomlighet gör att man lättare väljer
cykeln istället för bilen vilket är positivt ur klimatsynpunkt och står i
överensstämmelse med Miljö- och hållbarhetsplanen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Bilaga 1 Planerad asfaltering 2019

Patrik Nissen

Ghita Sjösteen

Förvaltningschef

Teknisk chef

Claes Lindkvist
Gatuingenjör

Sändlista

~ Teknisk chef

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

3(3)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planerad asfaltering 2019
Planerade asfalteringar under 2019 bygger på underhållsutredningen av gator
och GC-vägar 2013.
Klassning av restlevnadstid enl. underhållsutredningen av gator och GC-vägar
2013, är graderad i en 5 gradig skala. Eftersatt 0 år, 1 år, 2-4 år, 5-7 år, >7 år. (0
år innebär att det behöver åtgärdas omgående, 1 år innebär att det bör
åtgärdas inom ett år, osv.)
En summering av asfaltering mellan 2015 – 2018.
4 st av den 5 gradiga skalan bedöms som relevant i summeringen.
GC
Asfalterad yta

Total yta

%

0 år

5948

7768

77

1 år

1680

4005

42

2-4 år

1483

5480

27

5-7 år

0

3002

0

summa

9111

20255

45

Ny gång- och cykelväg genom projekt tillkommer med ca. 14055 m².
Total yta GC = 45419 m². Asfalterad + ny GC (2015-2019) = 23166 m². => 51%
Gata
Asfalterad yta

Total yta

%

0 år

16024

21271

75

1 år

12144

22969

53

2-4 år

30526

83333

27

5-7 år

3973

41209

10

summa

62667

168782

37

Ny gata genom projekt tillkommer med ca. 8010 m².
Total yta gata = 278745 m². Asfalterad + ny gata (2015-2019) = 70677 m². =>
25%
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Gnesta
GC
V.Storgatan, trott

Marielundsg. – Mariefredsv.

0 år

3 anslutningar till GC

0 år

Älgstigen

Hela

0 år

Hästskovägen

Hela

0 år

V.Storgatan - Viadukten

0 år, 2-4 år

Trafikpl. Hållsta – (120m)

0 år, 2-4 år

Thulegatan – Skillingagatan

2-4 år

in/utfart vid Stopp

2-4 år

Oxelvägen

Hela

2-4 år

Krikonvägen

Hela

2-4 år

Bergv. – Käxlevägen 20

1 år

Vikingavägen

Gata

Mariefredsvägen
V.Storgatan
Dagagatan
Dansutvägen

Björnlunda
Gata

Stjärnhov
Gata
Käxlevägen
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Planerade ytor
Gnesta
Trottoar V.Storgatan

GC Vikingavägen

Marielundsg. – Mariefredsv.

3 anslutningar
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Älgstigen

Hela

Hästskovägen

Hela

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mariefredsvägen

5(8)
5(8)

V.Storgatan – Viadukten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
V.Storgatan

Dagagatan

6(8)
6(8)

Trafikpl. Hållsta – (120m)

Thulegatan – Skillingagatan
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Dansutvägen

7(8)
7(8)

in/utfart vid Stopp

Björnlunda
Oxelvägen

Hela

Krikonvägen

Hela
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Stjärnhov
Käxlevägen

Bergvägen – Käxlev. 20

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-04-16
MOB.2019.48
Samhällsbyggnadsnämnden

Lekplatsutredning Gnesta tätort
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Behålla och utveckla eller rusta tio lekplatser i Gnesta, som framgår av bilaga
1.
2. Avveckla sex stycken lekplatser i Gnesta, som framgår av bilaga 1.
3. Lekplatserna vid Solåkravägen och Björnstigen utvecklas till temalekplatser.
Sammanfattning
Tekniska verksamheten fick 2016 uppdraget av samhällsbyggnadsnämnden att se
över alla kommunala lekplatser för att skapa säkra och stimulerande mötesplatser
för barn och föräldrar. En tydlig linje är att kommunen ska säkra kvalitet framför
kvantitet.
Undersökningar har genomförts genom medborgardialog, okulär besiktning och
inventering samt genomgång av befolkningsstatistik.
Lekplatserna bör stimulera till ökad rörlighet mellan tätorter där lekplatsen blir en
spännande utflykt för familj och vänner. För att främja detta har varje yttertätort
sedan 2018 en speciallekplats, en så kallad temalekplats, som omfattar mer än eller
annat än standardutförande med gunga, sandlåda och rutschkana. Gnesta tätort
bör därför ha minst två stycken temalekplatser, med tanke på
befolkningsstatistiken.
Förvaltningen föreslår till nämnden att behålla och utveckla eller rusta tio
lekplatser i Gnesta tätort. Vidare föreslår förvaltningen att sex stycken lekplatser
avvecklas och att två lekplatser i Gnesta tätort ska utvecklas till så kallade
temalekplatser.
Ärendebeskrivning
Tekniska verksamheten fick 2016 uppdraget av samhällsbyggnadsnämnden att se
över alla kommunala lekplatser för att skapa säkra och stimulerande mötesplatser
för barn och föräldrar. Uppdraget omfattade att undersöka hur medborgarna
önskar att våra lekplatser ska se ut, hur många lekplatser som behöver utvecklas,
samt att se hur lekplatserna används idag. En tydlig linje är att kommunen ska
säkra kvalitet framför kvantitet.
Undersökningar har genomförts genom medborgardialog på Kalaset, dialog med
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byalag, okulär besiktning och inventering, genomgång av befolkningsstatistik samt
utskick av frågeenkät på nätet. Genom resultatet av undersökningarna har
tekniska verksamheten tittat närmare på de kommunala lekplatserna, vilka som
ska vara kvar och vilka som bör tas bort. Resultatet av undersökningarna kan läsas
i sin helhet i bilaga 1.
Förvaltningens synpunkter
Lekplatserna bör stimulera till ökad rörlighet mellan tätorter där lekplatsen blir en
spännande utflykt för familj och vänner. För att främja detta har varje yttertätort
sedan 2018 en speciallekplats, en så kallad temalekplats, som omfattar mer än eller
annat än standardutförande med gunga, sandlåda och rutschkana. Gnesta tätort
bör därför ha minst två stycken temalekplatser, med tanke på
befolkningsstatistiken. I Gnesta finns redan Thuleparken, som utvecklades under
åren 2014-2015.
Dessa temalekplatser bör placeras där det finns gott om utrymme, som ligger
tillgängligt och som samtidigt bjuder in till besök hos förbipasserande. Platserna
ska även ha en omgivning som ger förutsättningar för att i samklang med
naturens topografi skapa stimulerande och spännande mötesplatser. Följande
platser föreslås därför som temalekplatser i Gnesta tätort: Solåkravägen och
Björnstigen. Övriga lekplatser iordningställs till minst standardutförande. Alla
lekplatser ska utrustas med tillgänglighetsanpassade sittplatser. Lekplatserna ska så
långt det är möjligt ha tillgänglighetsanpassad lekutrustning.
Temalekplatserna kommer att utrustas med i huvudsak kombiutrustning, det vill
säga utrustning som omfattar många olika lekmoment som till exempel klättring,
balans, linbana med mera. Vilka lekplatser som avses finns beskrivna i bilaga 1.
Arbetet med lekplatsutvecklingen ska startas under våren/försommaren 2019.
Planerat färdigställande för temalekplatserna är senast årsskiftet 2020/2021.
Ekonomiska konsekvenser
Två temalekplatser som byggs i egen regi samt iordningställande av övriga
lekplatser som ska finnas kvar beräknas kosta 3 000 000 kr. Dessa medel finns
avsatta i investeringsbudgeten för 2019-2021.
Det årliga underhållet beräknas uppgå till i genomsnitt 10 000 kr per temalekplats
och 7 000 kr för övriga lekplatser. Totala underhållskostnader för Gnesta tätorts
lekplatser blir i genomsnitt 80 000 kr.
Juridiska konsekvenser
Dagens lekplatser är slitna och vissa är av äldre modell. Detta innebär att de inte
alltid följer gällande lagstiftning. Det har inneburit att lekplatsutrustning som inte
uppfyllt gällande lagstiftning på säkerhetskrav har tagits bort.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Lekplatserna kommer att ha stor variation vilket innebär att de kommer att vara
anpassade för barns lek oavsett kön. Förvaltningen bedömer i och med detta att
förslaget till beslut i ärendet inte får konsekvenser som leder till fördelar eller
nackdelar för kvinnor/män och flickor/pojkar.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget till beslut ligger i linje med två av nämndens mål, ”Planering och
byggande samt skötsel av gator och parker ska bidra till att stärka kommunens
attraktivitet” samt ”Hela kommunen ska ha god tillgänglighet för alla och
upplevas som trygg och jämställd”.
Beslutsförslaget ligger i linje med målet ”Planering och byggande samt skötsel av
gator och parker ska bidra till att stärka kommunens attraktivitet” genom att
utbyggnaden av lekplatser stimulerar till ökad rörlighet inom och till Gnesta
tätort.
Beslutsförslaget ligger i linje med målet ”Hela kommunen ska ha god tillgänglighet
för alla och upplevas trygg och jämställd” genom att vid utbyggnaden
tillgänglighetsanpassa lekplatserna så långt det är möjligt samt att lekplatserna
anpassas för barns lek oavsett kön.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-04-16
2. Bilaga 1: Rapport lekplatsutredningen Gnesta tätort
3. Bilaga 2: Karta kommunala och icke kommunala lekplatser
Beslutet ska skickas till
~ Tekniska verksamheten
Patrik Nissen

Ghita Sjösteen

Förvaltningschef

Teknisk chef

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | växel: 0158 – 275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se
www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2019-03-18

Rapport Lekplatsutredning
Som ett led i satsningarna på upprustning av Gnesta kommuns tätorter så har en
översyn gjorts av kommunens kommunala lekplatser. Det har framförts tydliga
önskemål om att skapa säkra och stimulerande mötesplatser för barn och
föräldrar. Kommunen ska säkra kvalitet framför kvantitet
Tekniska verksamheten fick 2016 uppdraget av samhällsbyggnadsförvaltningen
att se över alla kommunala lekplatser. Uppdraget omfattade att undersöka hur
medborgarna önskar att våra lekplatser ska se ut, hur många lekplatser som
behöver utvecklas, samt att se hur lekplatserna idag används.
Undersökningarna har genomförts genom medborgardialog på kalaset, dialog
med byalag, okulär besiktning och inventering, genomgång av
befolkningsstatistik samt utskick av en frågeenkät på nätet.
Denna rapport visar resultatet av utredningen och ska fungera som ett
beställningsformulär till tekniska verksamheten.
Resultat medborgardialog
Synpunkter avseende Gnesta tätorst lekplatser har inhämtats från Gnestakalaset,
och via lekplatsenkät på nätet. Synpunkterna från Gnestakalaset var mycket få
och kan sammanfattas i att det överensstämmer med resultatet i enkäten. .

Lekplatsenkäten
Vi genomförde under senvintern en lekplatsenkät där vi bad föräldrar och
pedagoger att tillsammans med barn tycka till om de kommunala lekplatserna.
I enkäten frågade vi bland annat hur ofta de besökte en lekplats, hur långt de
kunde tänka sig att gå till en lekplats, och vad barnen helst lekte med på en
lekplats. Det fanns också möjlighet att lämna synpunkter i form av frisvar. I
enkäten framgick även att vi tycker att den framtida standardutrustningen på en
lekplats ska vara gunga, sandlåda och rutschkana.
Runt 200 personer tog chansen att tycka till i enkäten.
Det var flest föräldrar som svarade på enkäten, och de allra flesta har i
genomsnitt 2 barn med sig till lekplatsen. Barnen är oftast yngre än 6 år.
Nästan hälften av alla som svarade går 1-3 gånger per vecka till en kommunal
lekplats och nästan lika många kan tänka sig att gå mer än 600 m för att komma
till en lekplats.
10-35 % av de svarande har sagt att om de ska gå mer än 600 m, så ska lekplatsen
innehålla:





Klätterställning
Gunga/gungor
Rutschkana
Sandlåda (gärna täckt)
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Picknickbord
Saker/utformning för både små och stora barn
Fantasifulla/ovanliga/varierande lekutrustningar
Klätternät/klättervägg/klätterlek

Utöver standardutrustningen(gunga, sandlåda, rutschkana) är de fem mest
önskvärda sakerna på en lekplats:






Klätterlek
Linbana
Balanslek
Vattenlek
Karusell

Lekplatserna ska också vara fräscha, trygga och säkra samt utmanande och
spännande.
Många har uttryckt önskan om temaparker. Det har också kommit in flertalet
exempel på bra lekplatser och temaparker runtom i Sverige.
Hela lekplatsenkäten går att läsa som en bilaga till denna rapport.

Gnestakalaset
Endast 3 besökare inlämnade synpunkter varför underlaget ej kan fungera som
statistiskt underlag. Dock såg man att samma synpunkter inkom som i
lekplatsenkäten. Förvaltningen gör därför bedömningen att lekplatsenkäten
ersätter materialet på Gnestakalaset
Befolkningsstatistik
Man kan tydligt se att det bor ett större antal barn i Dansutområdet, på Frönäs
och längs Skillingagatan i Gnesta. Dock bör man i detta tänka på att demografin
varierar med åren. Av detta är det viktigt att satsa på lekplatser som ligger jämt
fördelade i Gnesta tätort så att oavsett demografin så ska det finnas en lekplats
inom ett visst avstånd.
Besiktning och inventering
Kommunens lekplatser ska besiktigas regelbundet. Senaste årens besiktning har
visat att mycket av utrustningen börjar bli gammal och det finns nu ett tydligt
behov av åtgärder för att säkerställa att lekplatserna är säkra och trygga.
Sammanfattning lekplatser
Genom resultatet av lekplatsenkäten har vi tittat närmare på våra kommunala
lekplatser, vilka som ska vara kvar och vilka som kan tas bort. Vi har försökt få
till en jämn geografisk spridning på lekplatserna. Samtidigt har vi också tittat på
hur pass välbesökta lekplatserna är samt antal barn i området enligt 2011 års
statistik.
Gnesta
I Gnesta planerar vi att behålla 10 st lekplatser och ta bort 6 st lekplatser.
Kommunala lekplatser
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Vara kvar

Tas bort

Anmärkning

Thuleparken

X

Alldeles ny.

Badet Frönäs

X

Ny, ligger vid badet, många
barn i närheten.

Solåkravägen

X

Bra ytor, expansivt område,
kan utvecklas.

Björnstigen

X

Bra ytor, stort
upptagningsområde,
möjlighet till vinteraktiviteter,
skogsnära. Kan utvecklas.

De 4 lekplatserna ovan är utvalda efter geografiskt läge med ca 5-600 m
mellanrum, 2 på var sida järnvägen.
Sämjevägen

X

Flyttas till Sällskapsvägen =
ger ett centralare läge (ligger
undangömt idag). Stora ytor
för bollspel, drakflygning etc.

Vesslevägen

X

Flyttas till gärdet mot
Kärvsvägen/nya BoKlok
(ligger undangömt idag).
Eventuellt behålla
fotbollsplanen på plats.
Behöver rustas.

Nyblinsparken

X

Används mycket till- och från
skolan, ett ”hangaround”ställe.

Ringleken

X

Välbesökt, bra ytor för
spontanlek, närhet till ”nya
Mossen”.

Hambovägen

X

Ganska ny

Solrosvägen

X

Övervägt flytt till Lillsjön,
dock risk för kvicksand –
fallsand + sankt. Mycket dyrt
med dränering.

Namn

Vara kvar

Tas bort

Anmärkning

Långdansvägen

X

Bra, men Hambovägen
räcker. Går inte att utveckla,
något trång.

Gavottvägen

X

Vi planerar att satsa på
Björnstigen. Hambovägen
ligger nära. Bra och välbesökt,
men för nära Björnstigen.
Går inte att utveckla
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nämnvärt.
Sigtunavägen

X

Ligger avsides. Ringleken
ligger nära och är mer
välbesökt.

Ringdansvägen

X

Riktigt dåligt skick.

Gnesta-Kalles
väg

X

Trångt, ligger nära
Hambovägen

Mårdstigen

X

Ligger för avsides

4 lekplatser är redan nedlagda i Gnesta
Icke kommunala lekplatser
Det finns totalt 30 stycken lekplatser tillhörande olika bostadsrättsföreningar och
fastighetsbolag.
Placering

Tillhör

Innehåller

Vikingavägen
21,13,5

Vikinga-byn

Sandlåda och Gunga

Juristgatan 2

Gnesta-hem

Gunga, sandlåda,
rutschkana och 2 st
gungdjur

Thuleparken,
Torggatan 11

Gnesta-hem

2 st gungor, sandlåda,
rutschkana, gungdjur

Kullagatan 21

Gnesta-hem

Rutschkana/
Klätterställning,
Sandlåda, Gunga,
Gungdjur

Landshammarsg

Gnesta-hem

Landshammarsg

Gnesta-hem

Gunga, sandlåda

Platåvägen
13,19,23

Fastighets-ab
Billy Gustafsson

13. Gungdjur,

Anmärkning
(Norr, mellan
och Sörgården)

Bakom
punkthus
Torggatan
Bakom
Kullagatan/
posthuset

Gungor x 2, Rutschkana, Mellan
Sandlåda, gungdjur
Landshammars
g. 4 och
Torggatan 19
Mellan
Landshammars
g. 10 och
Torggatan 25

19. Gungdjur och
Sandlåda,
23. Gungdjur och
Sandlåda

Platåvägen 49

Gnesta Bygg

49. Sandlåda
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BRF

Gunga

Gnestagården
Granbackavägen
31

Gnesta-hem

31.
Rutschkana/klätterställni
ng, Sandlåda, Gunga,
Gungdjur,

Granbackavägen
48, 78, 104, 126

BRF

48. Rutschkana/

Riks-byggen

klätterställning, Sandlåda,
Gungdjur,
78. Sandlåda,
104. Gungdjur,
126. Sandlåda

Uppåkravägen 42

BRF

Gunga, rutschkana

Vackerby
Plogvägen 11, 28,
31, Harvstigen 9

BRF

11.

Frustuna

Sandlåda, Gungdjur

Gungor
borttagna,
ställning kvar

28.
Gunga, rutschkana,
sandlåda, klätterställning,
gungbräda
31.
Sandlåda, gungdjur
9.
Sandlåda
Odens Gränd 1

Frönäs Samf.

Gunga, rutschkana,
sandlåda

Lokes gränd 8

Midgårds

Gunga, rutschkana,
sandlåda, gungdjur

Samf.
Fräkengränd 11

Näck-rosens
Samf.

Gunga, rutschkana,
sandlåda, gungdjur,
klätterställning

Pilgränd 13

Gnesta-hem

Gunga, sandlåda

Margretedalsvägen 15 A-C

Gnesta-hem

Rutschkana/klätter,
sandlåda

BRF

Gunga, rutschkana,

Mariefredsvägen
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Cypressen

sandlåda

Gnesta-hem

Gunga, rutschkana,
sandlåda

Torggatan

Nergårdsgärde

Ekonomiska konsekvenser
Genom att minska ner antalet kommunala lekplatser, kan vi lägga mer pengar på
utveckling och underhåll av de lekplatser som blir kvar. Investeringsbudgeten för
åren 2019-2021 är 3 miljoner kr. Underhållet av de lekplatser som är kvar blir
bättre, då samma tid, som tidigare lades ner på 16 lekplatser, nu kan läggas ner på
10 lekplatser. Underhållsbudget uppgår till totalt 78 000 kr per år.
Placering av Gnesta tätorts kommunala lekplatser
Vi har tittat på hur de kommunala lekplatserna ligger i jämförelse med de icke
kommunala lekplatserna i Gnesta tätort. Vi har också sett över vilka kommunala
grönyteområden som finns att tillgå i planeringen av vilka lekplatser som kan
utvecklas till temalekplatser samt vilka lekplatser som ska rustas. Några lekplatser
avser vi att flytta, då de i dagsläget ligger ganska undangömt. De lekplatser som vi
avser att ta bort, täcks upp av de andra kvarstående lekplatserna.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Tjänsteskrivelse

2019-04-10
MOB.2018.297

Samhällsbyggnadsnämnden

Lokaler Avla brandstation - beställning
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Uppdra åt förvaltningschefen att beställa ombyggnad av ombyggnad av Avla
brandstation enligt programhandling framtagen av Gnesta Förvaltnings AB

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2018-12-12 en förstudie för ombyggnad av Avla
brandstation.
Släckfordonet i Avla brandstation behöver bytas ut eftersom det är över 30 år gammalt.
För att rymma en större bil behöver brandstationen byggas om. Förvaltningen är
positiv till ombyggnaden eftersom räddningsvärnet fyller en viktig uppgift och behöver
ha en väl fungerande vagnpark och brandstation.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2018-12-12 en förstudie för ombyggnad av Avla
brandstation.
Programhandlingen är det tredje och sista momentet i beslutsprocessen enligt
kommunens Riktlinjer för lokalresursplanering och lokalanskaffning.

Förvaltningens synpunkter
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Släckfordonet i Avla brandstation behöver bytas ut eftersom det är över 30 år gammalt.
För att rymma en större bil behöver brandstationen byggas om. Förvaltningen är
positiv till ombyggnaden eftersom räddningsvärnet fyller en viktig uppgift och behöver
ha en väl fungerande vagnpark och brandstation. Personalen får genom ombyggnaden
en betydligt bättre arbetsmiljö.

Ekonomiska konsekvenser
GFAB har beräknat att ombyggnaden av brandstationen innebär en ökning av hyran
med 295 tkr per år. Hyran betalas av Sörmlandskustens Räddningstjänst som behöver
kompenseras för kostnadsökningen genom det anslag som Samhällsbyggnadnämnden
ger till Räddningstjänsten.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Omklädningsrum för både män och kvinnor tillskapas, vilket skapar förustättningar för
bredare rekrytering av personal.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Beslutet följer Riktlinjer för lokalresursplanering och lokalanskaffning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-04-10
2. Programhandling GFAB 2019-01-19 (endast bilaga 8, ritning, bifogas från denna)

Patrik Nissen
Förvaltningschef

Sändlista

~ GFAB
~ Sörmlandskustens Räddningstjänst
~ Lokalsamordnaren
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2019-04-10

Programhandling
Projektnamn Avla Brandstation
Projektledare Michael Irevång / Alexander Broberg
Projektperiod 2018-2019

1. Bakgrund och nuläge
1.1 Bakgrund
Avla brandstation belägen i Gåsinge är en mindre station som kompletterar brandstationen i
centrala Gnesta.
Avla Brandstation 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 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 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 helt omöjligt att kunna röra sig runt bilen.

1.2 Nuläge
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse 2018-11-30 (MOB.2018.297) framskrivet en
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förstudie lokaler Avla brandstation, ombyggnad av Avla brandstation för att klara arbetsmiljökrav i
personalutrymmen inklusive upprustning av installationer samt en större utbyggnad av vagnhallen
och nya portar.

2. Sammanfattning och rekommendation
2.1 Sammanfattning
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.
Vagnhall behöver utökas för att uppnå en rimlig arbetsmiljö runt bilarna.
Vid en större ombyggnad behöver även installationer, så som värme, ventilation och el rustas upp.

2.2 Rekommendation
GFAB rekommenderar GK att ta beslut om att rusta och bygga om Avla brandstation för att inrymma
en ny större släckbil samt uppfylla myndighetskraven för arbetsmiljön för personal samt åtgärda det
eftersatta underhållet i enlighet med den framskrivna Tjänsteskrivelsen (MOB.2018.297)

3. Upplevt problem och mål
Avla brandstation klarar inte av att inrymma en ny släckbil, och uppfyller i dagsläget inte
Arbetsmiljökraven för personalen.
GFAB kan inte garantera en längre livslängd än fem år för den befintliga byggnaden då den är byggd
1936 och utbyggd med paviljonger i okänd kondition och ålder.
Målet med ombyggnationen är att skapa förutsättningar för Avla brandstation att kunna inhysa en ny
större släckbil samt att förbättra arbetsmiljön för personalen på Avla brandstation och öka att
livslängden med ytterligare 20 till 25 år.

4. Undersökning, analys och förstudieresultat
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●
●
●
●

GFAB och representanter från GK och SKRTJ har gjort flera platsbesök på Avla brandstation
för att diskutera fram olika lösningar samt att fastställa dom olika behoven som finns för att
möjliggöra plats för en ny släckbil samt förbättra arbetsmiljön för personalen.
ekonomiska analyser/ kalkyler är framtagna och bifogas förstudien, se bilagor
Genomförandet av denna ombyggnation kommer till gagn för GK invånare på landsbygden,
då insatstiden för Räddningstjänsten förkortas.
Avla brandstation är inte anpassad för en ny släckbil och uppfyller inte myndighetskraven för
arbetsmiljön

5. Rekommendationer och det fortsatta arbetet
5.1 Rekommendationer
GFAB rekommenderar GK att besluta om fortsatt uppdrag till GFAB om att fortsätta med
projektering och upphandling av byggare, för att genomföra ombyggnationen av Avla brandstation
enligt framtagen förstudie, se bifogade handlingar.
.

5.2 Förslag till plan för det fortsatta arbetet
GFAB avvaktar tillsvidare med att vidtagande av åtgärder angående ombyggnationen av Avla
brandstation, tills beställning från GK kommer.

6. Bilagor
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tomt karta
GK beställning av förstudie
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsförvaltningen
Avla brandstations geografiska placering
Avla brandstation ritning utvändigt
Avla brandstation original ritning
Avla brandstation ritning på förslag till ombyggnation
Kostnads beräkning för ombyggnation av Avla brandstation
Hyreskalkyl för ombyggnad av Avla Brandstation
Tidsplan
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Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

MOB.2019.1
Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt
av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning (gällande från 201903-20). 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 ÅÅÅÅ-MM-DD – ÅÅÅÅ-MM-DD

~

Förteckning över anställningar 2019-03-01 - 2019-03-31

Samhällsbyggnadsförvaltningen

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-03-12
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Remiss - Valborgsmässofirande Björnlunda Hembygdsgård
MOB.2019.39

Beslutsdatum:

2019-03-12
Slutbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av hiss
BYGG.2018.228
Bygganmälan
SÅGARTORP 3:2

Beslutsdatum:

2019-03-27
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad
BYGG.2018.61
Bygganmälan
GNESTA 64:4

Beslutsdatum:

2019-03-13
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan eldstad
BYGG.2019.23
Bygganmälan
SÅGEN 2:70

Beslutsdatum:

2019-03-13
Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.53
Bygganmälan
ULLEVI 1:12

2019-04-15 20:40:05
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-03-11
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende:

Anmälan för Attefalls tillbyggnad.
BYGG.2018.284
Bygganmälan
ÖSTERHEDEN 4:7

Beslutsdatum:

2019-03-14
Avskriva bygglov (2019) Bygglovshandläggare, §1: Avskriva

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, solceller
BYGG.2019.14
Bygganmälan
FRÖNÄS 3:10

Beslutsdatum:

2019-03-13
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2019.22
Bygganmälan
SÅGEN 2:64

Beslutsdatum:

2019-03-11
Avskriva bygglov (2019) Bygglovshandläggare, §1: Avskriva

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, uterum
BYGG.2019.50
Bygganmälan
NORRTUNA 1:91

Beslutsdatum:

2019-03-13
Startbesked Attefallshus (2018) Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, Attefallshus
BYGG.2019.28
Bygganmälan
SKENDA 3:75

2019-04-15 20:40:05
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-03-18
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende:

Anmälan om eldstad
BYGG.2019.47
Bygganmälan
HÅLLSTA 5:152

Beslutsdatum:

2019-03-12
Startbesked och fastställande kontrollplan Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygganmälan gällande grundförstärkning
BYGG.2019.57
Bygganmälan
SKENDA 2:14

Beslutsdatum:

2019-03-14
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus (Attefall)
BYGG.2016.160
Bygganmälan
NORRTUNA 1:111

Beslutsdatum:

2019-03-12
Bygglov med krav på samråd (2019) Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2019.39
Bygglov
HUNDBY 1:50

Beslutsdatum:

2019-04-05
Slutbesked (2019) Registrator, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2018.163
Bygglov
VACKERBY 6:6

2019-04-15 20:40:05
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-04-12
Säsongslov och tidsbegränsat lov (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov
BYGG.2019.66
Bygglov
VACKERBY 3:37

Beslutsdatum:

2019-03-20
Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Ansökan om bygglov, utvändig ändring
BYGG.2019.18
Bygglov
SIGTUNA 9:18

Beslutsdatum:

2019-03-12
Startbesked och fastställande kontrollplan Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2018.277
Bygglov
KÅRETORP 1:2

Beslutsdatum:

2019-03-14
Bygglov med krav på samråd (2019) Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad enbostadshus
BYGG.2019.46
Bygglov
MOSSTUGAN 2:10

Beslutsdatum:

2019-03-18
Startbesked och fastställande kontrollplan Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av idrottshall, Sigtuna 2:249 & 2:308
BYGG.2018.107
Bygglov
SIGTUNA 2:308

2019-04-15 20:40:05

Sida 4 av 21

Samhällsbyggnadsförvaltningen

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-04-02
Bygglov med startbesked (2019) Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning
BYGG.2019.42
Bygglov
GNESTA 36:10

Beslutsdatum:

2019-04-03
Bygglov med krav på samråd (2019) Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Ansökan om bygglov, komplementbyggnad
BYGG.2019.48
Bygglov
KOLKE 4:2

Beslutsdatum:

2019-04-02
Avskriva tillsynsärende (2019) Bygglovshandläggare, §1: Avskriva

Beslut:

Ärende:

Olovligt uppförande av skyltar
BYGG.2019.59
Bygglov
GNESTA 36:10

Beslutsdatum:

2019-03-12
Startbesked och fastställande kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för ändrad användning av frisersalong till bostad
BYGG.2019.25
Bygglov
GNESTA 28:2

Beslutsdatum:

2018-10-09
Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av plank
BYGG.2018.253
Bygglov
FRUSTUNA 1:110

2019-04-15 20:40:05
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-03-11
Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Ansökan om bygglov, ändrad användning
BYGG.2019.55
Bygglov
GNESTA 34:3

Beslutsdatum:

2019-03-12
Startbesked och fastställande kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2018.293
Bygglov
SKENDA 1:26

Beslutsdatum:

2019-03-11
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av äldreboende
BYGG.2017.156
Bygglov
FRUSTUNA 1:111

Beslutsdatum:

2019-03-29
Bygglov med startbesked (2019) Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Ansökan om bygglov, komplementbyggnad
BYGG.2019.49
Bygglov
VACKERBY 7:10

Beslutsdatum:

2019-03-20
Bygglov med krav på samråd (2019) Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Ansökan om bygglov, orangeri/växthus
BYGG.2019.26
Bygglov
FRÖNÄS 1:13

2019-04-15 20:40:05
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-03-22
Startbesked och fastställande kontrollplan Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende:

Ansökan om bygglov, komplementbyggnad
BYGG.2018.167
Bygglov
SIGTUNA 2:325

Beslutsdatum:

2019-04-15
Slutbesked (2019) Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för ombyggnation av befintlig uteplats
BYGG.2015.81
Bygglov
GNESTA 47:8

Beslutsdatum:

2019-04-03
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus(fritidshus och nybyggnad uthus)
BYGG.2013.282
Bygglov
HÅLLSTA 5:165

Beslutsdatum:

2019-04-11
Starbesked och fastställan av kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2019.17
Bygglov
DAVIDSSTAD 1:6

Beslutsdatum:

2019-03-12
Slutbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2017.267
Bygglov
FRÖNÄS 3:8

2019-04-15 20:40:05
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-03-20
Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende:

Bygglov för att ändra komplementbyggnad
BYGG.2018.176
Bygglov
KARLBERG 1:1

Beslutsdatum:

2019-04-02
Slutbesked (2019) Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
BYGG.2018.147
Bygglov
VACKERBY 6:4

Beslutsdatum:

2019-03-19
Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus
BYGG.2019.3
Bygglov
SVINSJÖN 1:41

Beslutsdatum:

2019-04-03
Förhandsbesked (2018) (gammal) Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Beslut:

Ärende:

Förhandsbesked
BYGG.2018.312
Förhandsbesked
GRYTS-ULLSTA 1:51

Beslutsdatum:

2019-03-27
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Dagagatan 27
MOB.2019.58
Gator och allmänna platser

2019-04-15 20:40:05

Sida 8 av 21

Samhällsbyggnadsförvaltningen

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-04-02
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Järnvägsgatan/Sjögatan
MOB.2019.67
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-03-28
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Villavägen
MOB.2019.61
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-03-28
Beslut MOB utan adressfält Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Begäran om yttrande om bred transport
MOB.2019.63
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-03-26
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Ekvägen
MOB.2019.49
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-04-03
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - uteservering, Broccoli
MOB.2019.60
Gator och allmänna platser

2019-04-15 20:40:05
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-04-04
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Dagagatan 26
MOB.2019.71
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-03-25
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Dagagatan
MOB.2019.55
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-04-03
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Dansuts nya förskola
MOB.2019.64
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-03-19
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Ringvägen
MOB.2019.46
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-03-12
Yttrande upplåtelse av mark Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Remiss - 1:a maj firande
MOB.2019.38
Gator och allmänna platser

2019-04-15 20:40:05
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DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-03-28
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Stenstagatan
MOB.2019.62
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-03-15
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd - Kvarngatan 3-5
MOB.2019.45
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-03-25
Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om schakttillstånd, Thulegatan 4
MOB.2019.51
Gator och allmänna platser

Beslutsdatum:

2019-03-28
P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2019.56
Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum:

2019-03-28
P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Beslut:

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2019.52
Konsument- och
medborgarservice

2019-04-15 20:40:05
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-03-28
P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Ärende:

Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2019.53
Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum:

2019-04-05
Beslut registrering livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
LIV.2019.146
Livsmedel
GNESTA 32:7

Beslutsdatum:

2019-04-05
Beslut registrering livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
LIV.2019.148
Livsmedel
GNESTA 32:7

Beslutsdatum:

2019-04-10
Beslut klassning och kontrollavgift livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Klassning och kontrollavgift
LIV.2019.97
Livsmedel
STJÄRNHOV 4:1

Beslutsdatum:

2019-04-08
Beslut registrering livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Registrering av livsmedelsanläggning
LIV.2019.112
Livsmedel
GNESTA 32:7

2019-04-15 20:40:05
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-04-10
Beslut klassning och kontrollavgift livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Klassning och kontrollavgift
LIV.2019.94
Livsmedel
FRUSTUNA 1:111

Beslutsdatum:

2019-03-12
Beslut registrering livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
LIV.2019.93
Livsmedel
FRUSTUNA 1:111

Beslutsdatum:

2019-04-15
Beslut registrering livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om registering av livsmedelsanläggning
LIV.2019.167
Livsmedel
GNESTA 36:10

Beslutsdatum:

2019-03-28
Beslut föreläggande livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Livsmedelskontroll 2019
LIV.2019.89
Livsmedel
GNESTA 36:11

Beslutsdatum:

2019-03-27
Beslut kompostering hushållsavfall Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om kompostering av hushållsavfall
MIL.2019.114
Miljö- och hälsoskydd
ÖLLÖSA 2:91

2019-04-15 20:40:05
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-04-08
Beslut om anmälan

Ärende:

Anmälan om hygienlokal, Irenés Fotvård
MIL.2019.50
Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 30:7

Beslutsdatum:

2019-04-02
Beslut tillstånd för användning av växtskyddsmedel

Beslut:

Ärende:

Ansökan om spridning av växtskyddsmedel
MIL.2019.27
Miljö- och hälsoskydd
JÄTTNA 1:18

Beslutsdatum:
Beslut:

Tillägg till avtal

Ärende:

Tillägg till "avtal om räddningstjänst m.m." avseende lag om kommuners och
lanstings åtgärder inför och vid extraordinära händelse i fredstid och höjd
beredskap
MOB.2019.75
Räddningstjänst

Beslutsdatum:

2019-03-12
Tillstånd enskilt avlopp

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp BDT
AVL.2019.57
Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:13

Beslutsdatum:

2019-03-13
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.24
Vatten och avlopp
HUNDBY 1:63

2019-04-15 20:40:05
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-03-28
Beslut om att avvisa ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

Ärende:

Tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2018.1034
Vatten och avlopp
ÅTTERSTA 1:23

Beslutsdatum:

2019-03-19
Beslut om föreläggande avloppsinventering Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2012.586
Vatten och avlopp
ODENSBERGA 1:11

Beslutsdatum:

2019-03-12
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.1039
Vatten och avlopp
OPPEBY 2:44

Beslutsdatum:

2019-04-11
Beslut om avgift avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2018.209
Vatten och avlopp
HUNDBY 1:60

Beslutsdatum:

2019-03-13
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2018.1051
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:53

2019-04-15 20:40:05

Sida 15 av 21

Samhällsbyggnadsförvaltningen

RAPPORT
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-03-11
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.11
Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:7

Beslutsdatum:

2019-04-11
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.85
Vatten och avlopp
OPPEBY 2:42

Beslutsdatum:

2019-03-11
Tillstånd enskilt avlopp

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp BDT
AVL.2019.56
Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:62

Beslutsdatum:

2019-03-11
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.13
Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:8

Beslutsdatum:

2019-03-28
Beslut om föreläggande avloppsinventering Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2017.762
Vatten och avlopp
OPPEBY 3:75

2019-04-15 20:40:05
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-03-12
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2018.1013
Vatten och avlopp
ÅTTERSTA 1:27

Beslutsdatum:

2019-03-11
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.45
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:29

Beslutsdatum:

2019-03-11
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.37
Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:20

Beslutsdatum:

2019-03-11
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.12
Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:10

Beslutsdatum:

2019-03-15
Beslut anmälan godtas- Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om inrättande av avlopp BDT
AVL.2018.1042
Vatten och avlopp
STORA BRANDSBOL 1:4

2019-04-15 20:40:05
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-03-14
Beslut om borttagande av villkor

Ärende:

Ändring av enskilt avlopp
AVL.2016.892
Vatten och avlopp
ÖRNBO 1:1

Beslutsdatum:

2019-03-26
Beslut om att avslå ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

Beslut:

Ärende:

Ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.803
Vatten och avlopp
AVLA 3:12

Beslutsdatum:

2019-04-01
Tillstånd enskilt avlopp

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2019.84
Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:6

Beslutsdatum:

2019-03-12
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.83
Vatten och avlopp
HUNDBY 1:39

Beslutsdatum:

2019-03-12
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.887
Vatten och avlopp
OPPEBY 3:132

2019-04-15 20:40:05
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-03-14
Beslut om borttagande av villkor

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2015.484
Vatten och avlopp
MELLANKÄRR 2:2

Beslutsdatum:

2019-03-25
Beslut om borttagande av villkor i tillstånd för enskilt avlopp

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp Axala 1:6, 1:8 samt 1:11
AVL.2015.516
Vatten och avlopp
AXALA 1:11

Beslutsdatum:

2019-03-11
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2019.53
Vatten och avlopp
JÄLUND 3:18

Beslutsdatum:

2019-03-11
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Anmälan om inrättande av avloppsanläggning
AVL.2018.1074
Vatten och avlopp
OPPEBY 3:106

Beslutsdatum:

2019-04-03
Beslut om föreläggande avloppsinventering

Beslut:

Ärende:

Avloppsinventering
AVL.2016.337
Vatten och avlopp
AVLA 2:4

2019-04-15 20:40:05
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-03-14
Beslut om borttagande av villkor

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2015.514
Vatten och avlopp
VIBY 1:17

Beslutsdatum:

2019-03-14
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.1066
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:42

Beslutsdatum:

2019-03-28
Beslut om att avvisa ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2017.93
Vatten och avlopp
SIGGTORP 1:1

Beslutsdatum:

2019-03-14
Tillstånd enskilt avlopp

Beslut:

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2018.4
Vatten och avlopp
GRANEBERG 1:6

Beslutsdatum:

2019-03-13
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.1062
Vatten och avlopp
SÅGEN 2:48

2019-04-15 20:40:05
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Beslutsperiod:
Beslutsdatum:
Beslut:

2019-03-14
Beslut om borttagande av villkor

Ärende:

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2013.604
Vatten och avlopp
KLEVA 1:10

Beslutsdatum:

2019-03-11
Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Beslut:

Ärende:

Ändring av enskilt avlopp
AVL.2019.46
Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:21

2019-04-15 20:40:05

Sida 21 av 21

Samhällsbyggnadsnämnden
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade
mellan 2019-03-01 – 2019-03-31
Enhetschef
Organisation: Tekniska enheten
Tillsvidare, From: 2019-04-01
Utfärdat av: Ghita Sjösteen, Chef

