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§ 82  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande tillägg. 

Tillägg ärende 15 – Redovisning av uppdrag, presentera åtgärdsförslag för 

att förbättra de presenterade nyckeltalen för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden i Mål och Budget. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Presenterad dagordning med följande tillägg fastställs. 
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§ 83 Dnr 2019.001.041 

Ekonomi, delårsrapport 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens prognos vid årets slut uppvisar 

ett underskott på 1,9 mkr.  

Nämnden prognosticerar att hålla budgeten vid årets slut. 

Administration beräknas ge ett överskott vid årets slut på 0,2 mkr. 

Miljö- och byggenheten beräknas ge ett överskott på 0,4 mkr vid årets slut. 

Stadsbyggnad och trafik har i budget 2019 gjort en korrigering med 0,2 mkr 

av intäkterna för tillståndsavgifter inom bygglov. Anledningen till detta är att 

intäkterna för bygglov ökat under ett antal år. I dagsläget syns däremot en 

lägre förfrågan på bygglov, vilket förväntas medföra ett lika stort 

prognosticerat underskott på intäkterna vid årets slut för avdelningen. 

Miljö- och hälsoskydd prognosticerar i dagsläget minskade intäkter med 0,2 

mkr med anledning av att ett större tillsynsområde återlämnats till 

Länsstyrelsen samt minskat antal tillsynsobjekt.    

Trafiken beräknas ge ett underskott på 1,3 mkr, vilket innebär att den totala 

trafikkostnaden förväntas uppgå till 10,7 mkr. 

Samhällsenheten förväntas uppvisa ett budgetöverskott vid årets slut på 0,6 

mkr med anledning av utdragna anställnings- och rekryteringsprocesser, 

Gata och park visar på ett totalt underskott på 1,6 mkr vid årets slut, vilket 

främst utgörs av dyrare vinterväghållning och gatubelysning. 

Byggnader och lokaler prognosticerar ett överskott vid årets slut på 0,3 mkr. 

Mark och skog förväntas redovisa ett överskott på 0,2 mkr vid årets slut med 

anledning av en genomförd markförsäljning. 

Planer/GIS kommer under hösten att vidarefakturera ca 0,8 mkr för 

uppkomna kostnader i samband med planutredningar. 

Vindkraftverk beräknar att hålla budgeten vid årets slut.  

Teknisk chef redovisade för investeringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 

september 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delårsrapporten. 

  

 

Forts. § 83 
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Forts. § 83 

Utdrag till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 84 Dnr 2019.295.216 

Förhandsbesked gällande nybyggnad av bostadshus 

 
Sammanfattning 
Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, carport, 

garage/maskinhall samt djurstall. Fastigheten ligger i närheten av 

områdesbestämmelser för Königshyttan vars syfte är att skydda den 

intressanta kulturmiljön. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt 

område och utanför sammanhållen bebyggelse.  

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga erinringar 

har inkommit. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har beretts tillfälle att yttra 

sig över ansökan. De upplyser att stor försiktighet bör iakttas med att 

etablera nya bebyggelselägen i det öppna landskapet och mot denna 

bakgrund vore en placering av den föreslagna nya bebyggelsen i skogsbrynet 

i den norra skogbevuxna delen av aktuella skiftet lämpligare, så att påverkan 

blir mindre på det öppna kulturlandskapet. 

Motivering till beslut: Placeringen för den sökta åtgärden bedöms som 

lämplig då den ligger intill skogsbrynet och påverkar inte det öppna 

landskapet till så stor del. Att flytta upp den lägre norrut för att bevara det 

öppna landskapet ännu mer vore olämpligt byggtekniskt då stora stenblock 

ligger i marken och att skogen släpper ut stora mängder vatten. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd får 

anses förenlig med översiktsplanens rekommendationer och uppfyller 

tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen 2 och 8 kap. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 5 

september 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen meddelas att 

den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

2. Villkor: Den nya bebyggelsen ska harmonisera med intilliggande 

bebyggelse och utformas och färgsättas i samråd med miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

3. Avgift för förhandsbeskedet är 8780 kronor (i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

  

 

Forts. § 84 
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Forts. § 84 

Utdrag till 

Sökande 

Länsstyrelsen 
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§ 85 Dnr 2019.255.316 

Yttrande över motion om indexuppräkning av 
vägföreningsbidrag 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska yttra sig över motionen och 

föreslå bifall eller avslag. Därefter ska motionen behandlas vidare av 

kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 

Inkommen motion: 

Det årliga bidraget till vägföreningar har varit oförändrat under många år, 

samtidigt har kostnader för snöröjning, sandning, skötsel av grönytor och 

lagning/upprustning av vägar ökat varje år. Det kommunala bidraget bör öka 

i takt med den allmänna kostnadsökningen. 

Förslag att det kommunala bidraget till vägföreningar höjs årligen med KPI. 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har granskat befintligt reglemente för 

bidrag till enskilda vägar i Hedemora kommun. Där framgår det att ”årligt 

driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag” följer Trafikverkets 

beräknade kostnader för föregående år. Så ur det perspektivet finns en 

reglering som följer Trafikverkets beräkningar. Vad som däremot saknas i 

reglementet är en följsamhet eller uppräkningsmodell vad gäller ”årligt 

bidrag till enskilda vägar i tätorter med detaljplan”. Det berör de 4 större 

vägföreningarna, Garpenberg, Långshyttan, Vikmanshyttan och 

Ingvallsbenning. 

Förvaltningens synpunkter: 

Sammanfattningsvis anser miljö och samhällsbyggnadsnämnden att man bör 

modernisera och uppdatera befintligt reglemente som är antaget av 

kommunstyrelsen 2012-02-14 § 4.  

Tar man nytt beslut att årligen höja KPI och låter reglementet vara skrivet 

som nu så kommer de besluten inte att hänga ihop i ett reglemente som alla 

kan följa.  

Beslutsunderlag 

Motion från Allan Mattsson (KL) den 28 mars 2019. 

Protokoll från kommunfullmäktige den 16 april 2019 § 70. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den xx 

september 2019 

 

Forts. § 85 
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Forts. § 85 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att modernisera 

och uppdatera befintligt reglemente. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 86 Dnr 2019.362.822 

Yttrande över motion om badplats för personer med 
funktionsnedsättning 

 
Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska yttra sig över motionen och 

föreslå bifall eller avslag. Därefter ska motionen behandlas vidare av 

kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 

Inkommen motion: 

Kommunerna har ett ansvar för att göra samhället tillgängligt för alla. 

Att kunna bada utomhus under sommaren är ingen självklarhet om man har 

ett funktionshinder. Alla har nytta av vattenträning och ska ha möjlighet att 

bada. Det är oerhört viktigt inte minst för barn som har en 

funktionsnedsättning som gör att de kan röra sig i vatten men inte på land. 

Inom Hedemora kommun är möjligheterna till bad utomhus under sommaren 

för dessa personer mycket små. Tyvärr så saknar var 6:e kommun i landet 

anpassade badplatser trots lagstiftning om tillgänglighet. 

Sverigedemokraterna önskar lägga till Hedemora som en kommun med 

anpassad/anpassade badplatser för personer med funktionsnedsättningar. 

Sverigedemokraterna föreslår därför att Miljö och 

samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag: 

att se över kommunens samtliga badplatser 

att se hur man bäst kan anpassa vald badplats 

att beräkna kostnader för ex rullstolsramp” 

Motivering till beslut:  

Hedemora kommun har för närvarande tolv kommunala badplatser. En eller 

flera av dessa skulle sannolikt kunna anpassas så att de blir tillgängliga för 

personer med funktionsvariationer. Hur och i vilken omfattning detta ska ske 

måste dock utredas, liksom vilka kostnader det skulle innebära. 

Beslutsunderlag 

Motion från Gunilla Brandt-Jonsson den 9 maj 2019. 

Protokoll från kommunfullmäktige den 28 maj 2019 § 95. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den xx 

september 2019 

 

 

Forts. § 86 
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Forts. § 86 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalles 

2. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda 

hur och i vilken omfattning hur en badplats för personer med 

funktionsnedsättning kan utformas samt vilka kostnader det skulle 

innebära. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 
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§ 87 Dnr 2019.287.317 

Revidering av bestämmelser kring gatubelysning 

 
Sammanfattning 

Organisationsförändringar har gjort att Bestämmelserna för gatu- och 

vägbelysning inom Hedemora kommun måste revideras. I miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente finns anvisning om att 

kommunfullmäktige delegerat till nämnden att svara för kommunal 

väghållning och att i ansvaret för kommunal väghållning ligger då bland 

annat att svara för kommunens gatubelysningsärenden. 

Tidigare så kallades den här typen av styrdokument för Bestämmelse. Enligt 

antagen riktlinje från kommunstyrelsen den 14 mars 2017 så ska den här 

typen av styrdokument numera benämnas som Riktlinje, varför förslaget till 

styrdokument för gatu- och vägbelysning ändrats från Bestämmelse till 

Riktlinje. Riktlinjer ska även enligt reglerna för styrdokument antas av den 

nämnd som är berörd av ärendet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 april 2019 att 

uppdra till gatutekniker att se över Bestämmelsen för gatu- och vägbelysning 

inom Hedemora kommun och återkomma med ett nytt förslag till nämnden. 

Förslag till ny Riktlinje för gatu- och vägbelysning inom Hedemora kommun 

presenteras. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsen den 5 februari 2008 § 4 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 

september 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Förslag till Riktlinje för gatu- och vägbelysning inom Hedemora kommun 

antas. 

  

Utdrag till 

Gatutekniker 

Kommunfullmäktige 

Författningssamling 
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§ 88 Dnr 2019.144.829 

Medborgarförslag om skridskois på Brunnaliden 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 13 januari 2019 om att spola planen vid 

Brunnaliden. Många familjer som vistas i lekparken året runt och skulle 

uppskatta en skridskoplan. 

Motivering till beslut:  

Tidigare har boende i området själva spolat planen och därefter skött isen. 

Det finns en spolpost vid planen, så den möjligheten finns fortfarande kvar. 

Om det i området finns någon som kan stå som ansvarig kontaktperson så 

kan Hedemora kommun står för inköp av slang för spolning. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 13 januari 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 19 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 

september 2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 
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§ 89 Dnr 2019.406.335 

Medborgarförslag om odlingslotter på Henemoren 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 17 april 2019 om att skapa odlingslotter på 

Henemoren. 

Förslag: 

Henemorens aktivitetsplan ska bli odlingslotter för pensionärer, invandrare 

och andra odlingsintresserade. Jag startade för flera år sedan i Säter och det 

blev succé bland invandrarna. Ett bra sätt att bevara det lilla grönområde 

som finns i Hedemora. Kanske ett studiebesök i Säter? 

Motivering till beslut:  

Hedemora kommun kommer inom kort göra en mer övergripande översyn 

gällande Henemoren. I översynen ingår att ta fram förslag till 

användningsområden för Henemoren. Det aktuella medborgarförslaget 

avslås i dagsläget, men det betyder dock inte att odlingslotter inte kan bli 

aktuellt att anlägga på Henemoren i framtiden 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 17 april 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 28 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 

september 2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 
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§ 90 Dnr 2019.145.829 

Medborgarförslag om totalförbud för privatpersoner att 
använda alla typer av fyrverkeripjäser inom kommunen 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom den 1 februari 2019 om totalförbud för 

privatpersoner att använda alla typer av fyrverkeripjäser inom kommunen 

Förslag: 

Totalförbud för privatpersoner att handha all form av pyrotekniska 

fyrverkeripjäser inom hela Hedemora kommun. Att kommunen ansvarar för 

ordnade fyrverkerier under fastställd tidpunkt. Till exempel nyårsafton 

mellan klockan 23.45 - 00.15. 

Motivering till beslut:  

Användandet av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor regleras redan i 

§17 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Hedemora kommun. Att 

införa ett totalförbud kan inte anses lämpligt, bland annat på grund av att det 

skulle vara i det närmaste omöjligt att följa upp ett sådant förbud. Varken 

polis eller Hedemora kommun har resurser att tillse att ett sådant förbud 

efterföljs. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 1 februari 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 19 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 

september 2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

  

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 
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§ 91 Dnr 2019.316.310 

Medborgarförslag om offentliga toaletter i centrum 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 26 mars 2019 om offentliga toaletter i 

centrum. 

Förslag: 

Angående avsaknad utav offentliga toaletter i centrum. Önskar att man tittar 

på möjligheten att ordna en toalettmodul i de centrala delarna utav 

Hedemora. Idag är stadsbibliotekets toaletter hårt belastade utav allmänhet 

som kanske ej tillhör bibliotekets kunder. Hittas ofta ölburkar och 

nedkissade toalettgolv, vill påstå att det mer eller mindre är en sanitär 

olägenhet vilket jag tycker är olyckligt eftersom de bland annat har många 

skolbarn som besöker biblioteket. Det finns fristående vandalsäkra 

toalettmoduler i dag där det finns larm om någon "boar" in sig samt 

självrengörande system som hjälper till att hålla toaletterna fräscha mellan 

den ordinarie städningen. Den kan förslagsvis placeras någonstans kring 

Hökartorget. 

Motivering till beslut: 

Förvaltningen anser med tanke på det ekonomiska läget att det finns 

tillräckligt med offentliga toaletter i centrum. För allmänheten finns det 

toaletter i Biblioteket, Vasahallen, Kommunhuset, Sveaparkskiosken och 

Stationshuset. Förutom de allmänna kommunala toaletterna finns det i 

gallerian och på varje restaurang och pizzeria samt i varje livsmedelsaffär. 

Sammantaget gör vi bedömningen att det inte föreligger något stort behov av 

en separat offentlig toalett i centrum. Hur toaletterna brukas och hålls i skick 

är en ordningsfråga. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 26 mars 2019 

Protokoll från kommunfullmäktige den 16 april 2019. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 

september 2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

  

 

Forts. § 91 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 91 

 

Utdrag till 

Medborgarförslagsställare 

Kommunfullmäktige 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92 Dnr 2018.653.041 

Redovisning av uppdrag – presentera åtgärdsförslag 
för att förbättra de presenterade nyckeltalen för miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden i Mål och Budget 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens strategiutskott behandlade den 20 maj 2019 en 

analysrapport som ska ge en djupare bild av 6 utvalda nyckeltal från Mål och 

Budget 2018. Mål och Budget 2016 innehåller totalt 60 stycken nyckeltal. 

Fokus har detta år varit på de nyckeltal som analysgruppen anser vara 

viktigast för att kunna få en hållbar utveckling och få en bättre verksamhet 

för kommunens invånare. 

Den 18 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att ge berörda nämnder i 

uppdrag att återkomma med åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade 

nyckeltalen.  

Presentation ska ske till kommunfullmäktige den 22 oktober 2019. 

 

Förvaltningschef redovisar åtgärdsförslag för att förbättra de presenterade 

nyckeltalen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Mål och Budget. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunfullmäktige den 18 juni 2019 § 115 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 24 

september 2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Att bifalla de presenterade åtgärdsförslagen. 

  

Utdrag till 

Kommunfullmäktige 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93  

Rapporter 

Följande rapport lämnas: 

a) Förvaltningschef ger information om organisationsförändringar. 

b) Förvaltningschef ger information om sparkraven. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporterna. 

  

 

 

 

 

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94  

Delgivning av beslut fattade på delegation från miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden 
 
Följande anmälningar presenteras: 

a) Startbesked 10 stycken: 

Mälby 1:10 2019.520.235, Krabban 6 2019.108.231,  

Lappen 18 2019.615.230, Vikmanshyttan 4:77 2019.616.230,  

Jälkarbyn 132:24 2019.614.230, Ängelsfors 2:73 2019.623.230,  

Nordansjö-Svensbodarne 1:62 2019.631.230,  

Mälby 14:2 2019.621.230, Stjärnsund 1:43 2019.622.230,  

Hedemora-Laggarbo 2:4 2019.639.230,  

b) Bygglov 4 stycken: 

Bodbetjänten 9 2019.467.231, Granen 14 2019.472.239,  

Vikmanshyttan 3:6 2019.388.232, Hedemora 4:50 2019.245.239,  

c) Bygglov och startbesked 14 stycken: 

Jälkarbyn 116:23 2019.524.231, Kornet 5 2019.492.231,  

Hamre 44:3 2019.315.231, Hedemora 2:41 2019.518.232,  

Solrosen 4 2019.258.235, Kuppgården 8:10 2019.256.231,  

Lien 2 2019.595.230, Traversen 2 2019.451.232,  

Taljan 6 2019.343.232, Långshyttan 14:18 2019.575.230,  

Vårdtornet 15 2019.557.231, Renen 12 2019.423.232,  

Norn 1:62 2019.493.237, Vikmanshyttan 4:18 2019.522.238,  

 

d) Bygglov, startbesked och strandskyddsdispens 1 stycken: 

Ingvallsbenning 1:22 2019.477.235,  

 

e) Marklov och startbesked 2 stycken: 

Stjärnsund och Kloster 2019.455.238, Tången 1 2019.628.236,  

 

f) Rivningslov och startbesked 1 stycken: 

Långshyttan 1:35 2019.474.236,  

 

g) Avskrivning 3 stycken: 

Eken 6 2019.500.235, Jälkarbyn 25:32 2018.680.231,  

Hedemora-Österby 40:11 2019.594.231,  

 

Forts. § 94 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 94 

 

h) Slutbesked 21 stycken: 

Aklejan 2 2018.553.231, Aklejan 2 2017.420.231,  

Bonden 2 2014.544.231, Smedby 7:30 2019.011.235,  

Nås 11:2 2017.763.231,  Långsbyn 60:14 2019.439.230,  

Myckelby 10:7 2019.538.230, Uttern 17 2018.638.230,  

Hedemora-Västerby 1:117 2019.417.230,  

Tyskgården 5:2 2018.233.232, Vikhyttan 14:21 2017.262.231,  

Hedemora-Västerby 1:210 2018.374.231, Norn 1:103 2017.620.238,  

Ängelsfors 2:63 2019.506.230, Myckelby 15:3 2019.560.230,  

Husby-Kungsgård 1:2 2019.005.230, Tyskgården 1:12 2018.711.239, 

Smedby 29:4 2018.202.231, Lien 2 2018.814.232,  

Hedemora 2:41 2019.518.232, Ekevallen 4:2 2018.762.230,  

 

i) Tillsynsärende bygg 1 stycken: 

Vikhyttan 14:21 2019.379.221 

 

j) Förlängd handläggningstid 1 stycken: 

Myckelby 8:12 2019.434.235,  

 

k) Schakttillstånd 11 stycken: (samlingsärende) 

2019.009.308,  

 

l) Beslut om skolskjuts 4 stycken: (samlingsärende) 

2019.627.623 

 

m) Yttrande till Polismyndigheten 3 stycken: (samlingsärende) 

2019.051.308 

 

n) Yttrande angående alkoholservering 1 stycken: 

Stadsberget 1:6 2010.702.461,  

 

o) Installation av värmepump 6 stycken: 

Hedemora-Västerby 1:75 2019.605.379,  

Husby-Österby 41:1 2019.585.379,  

Husby-Österby 23:1 2019.568.379, Långsbyn 62:11 2019.618.379,  

Hedemora-Västerby 1:288 2019.606.379, Bonden 9 2019.617.379,  

 

Forts. § 94 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 94 

 

p) Tillstånd för enskild avloppsanläggning 2 stycken: 

Persbo 1:11 2019.559.446, Pålsbenning 2:5 2018.126.446,  

 

q) Registrering av livsmedelsanläggning 1 stycken:  

Häggen 8 2019.580.461,  

 

r) Anmälan/yttranden/beslut miljö 2 stycken: 

Husby-Västerby 45:1 2019.600.488, Holen 5:1 2019.458.452,  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av beslut som är fattade 

på delegation från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

  

 



 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar presenteras: 

a) Msn 2019.051.308, Polismyndigheten, Tillståndsbevis gällande: 

Offentlig tillställning: Backtävling för rallybilar Hamre motorstadion, 

Kulturnatt med underhållning,  

Begagnande av offentlig plats: Tak- och fasadarbete med skylift och 

saxlift, byggställning, uppställning av mobilkran vid trädfällning och 

avstängning av väg, arbetsområde uppställning av lastbil. 

Allmän sammankomst: Manifestation med ljusfest i Sveaparken, 

Information till allmänheten om islam, utdelning av böcker. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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