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Diarienummer: MOB.2019.170

Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport 2019

Förslag till beslut i samhällsbyggnads-
nämnden

1. Nämnden godkänner delårsrapporten

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens budget är -29 360 tkr. Utfallet t.o.m. augusti månad visar

resultatet en positiv avvikelse på +837 tkr till följd av återhållsamhet av inköp, vakant

tjänst inom Teknisk stab i början av året samt återbetalning från Nyköpings kommun

för räddningstjänst 2018. Det ekonomiska läget t.o.m. augusti 2019 och prognos vid

årets slut redovisas per verksamhetsområde nedan:

Verksamhetsområde (VSO)

 (tkr)

Helårs

Budget

Avvikelse

Utfall budget

augusti

Prognos

avvikelse

Helår

augusti

Prognos

avvikelse

Helår

april

Samhällsbyggnads Adm - 2 995 + 378 + 250
0

Planeringsenheten - 2 115 - 654 0
0

Gata/Park/Anl.enheten - 14 552 + 492 0
0

Räddningsenheten - 7 985 + 500 + 250
+ 250

Miljöenheten - 1 713 + 121 0
0

Totalt - 29 360 + 837 + 500 + 250
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Samhällsbyggnad-administration

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på +378 tkr. Avvikelsen kommer från

lägre omkostnader, vilket till viss del relaterar till en periodiseringseffekt.

Prognos: +250 tkr

Planeringsenheten

Verksamhetsområdet visar en negativ avvikelse på -654 tkr. Avvikelsen kommer främst

från en periodisering i fakturering av detaljplaner och bygglovshantering. Det

motverkas till viss del av lägre personalkostnader vilket kommer från tjänstledighet

och föräldraledighet i perioden.

Prognos: Enligt budget

Gata, park och anläggningar

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på +492 tkr. Avvikelsen kommer från

lägre personalkostnader kopplade till vakans januari-mars inom Teknisk stab samt

från lägre kostnader för inköp av material inom Gatuenheten. Detta motverkas något

av högre kostnader för reparation/underhåll och drivmedel inom förråd och

maskinverksamheten.

Prognos: Enligt budget

Räddningstjänst

Verksamheten visar på ett överskott på +500 tkr. Det beror främst på en slutreglering

från 2018 på +279 tkr.

Prognos: +250 tkr

Miljöenheten

Verksamheten visar ett överskott på +121 tkr. Avvikelsen kommer från högre externa

intäkter för tillsynsärenden. Detta motverkas något av högre konsultkostnader för att

täcka upp föräldraledighet inom enheten.

Prognos: Enligt budget

VA-enheten

Redovisningen sker inom Kommunstyrelsen.

Renhållning

Redovisningen sker inom Kommunstyrelsen.
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Övrigt

Det bör understrykas att prognosen för utfall vid årets slut är just en prognos som är

behäftad med osäkerhet.

Investeringsuppföljning

Läget när det gäller nämndens investeringar per 2019-08-31 framgår av tabellen.

Prognosen avser läget 2019-12-31.
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Beslutsunderlag
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Patrik Nissen
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Sändlista

~ Ekonomienheten



  
 

Dokumenttyp Delårsrapport 2019 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutad  - 

Senast reviderad - 

Giltig till  tills vidare 

Dokumentansvarig Förvaltningschef 

Diarienummer - 

Dokumentinformation Måluppföljning Samhällsbyggnadsnämnden 

Dokumentet gäller för  

 

 

 

Delårsrapport 2019 
Måluppföljning Samhällsbyggnadsnämnden 



Samhällsbyggnadsnämnden  1(10) 
 

 Dokumentnamn Måluppföljning Samhällsbyggnadsnämnden 

 Dokumenttyp Delårsrapport 2019 

 Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål 2 

En attraktiv kommun 3 

Samhällsbyggnadsnämndens mål ....................................................... 3 

Uppdrag .......................................................................................... 3 

Indikatorer ...................................................................................... 4 

En hållbar kommun 5 

Samhällsbyggnadsnämndens mål ....................................................... 5 

Uppdrag .......................................................................................... 5 

Service och bemötande 6 

Samhällsbyggnadsnämndens mål ....................................................... 6 

Uppdrag .......................................................................................... 7 

Indikatorer ...................................................................................... 7 

Effektiv organisation 7 

Samhällsbyggnadsnämndens mål ....................................................... 7 

Uppdrag .......................................................................................... 8 

Indikator ......................................................................................... 8 

Välmående och växande företag 8 

Samhällsbyggnadsnämndens mål ....................................................... 8 

Indikator ......................................................................................... 8 

En god ekonomi 9 

Samhällsbyggnadsnämndens mål ....................................................... 9 

Uppdrag .......................................................................................... 9 

Indikatorer ...................................................................................... 9 

Attraktiv arbetsgivare 9 

Samhällsbyggnadsnämndens mål ....................................................... 9 

Uppdrag .......................................................................................... 9 

Indikatorer .................................................................................... 10 



Samhällsbyggnadsnämnden  2(10) 
 

 Dokumentnamn Måluppföljning Samhällsbyggnadsnämnden 

 Dokumenttyp Delårsrapport 2019 

 Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål  

Inriktningsmål nedan utgör grunden för nämndens mål. Två av dessa, rörande skola 

samt vård och omsorg, är primärt relaterade till andra nämnders ansvarsområde varför 

samhällsbyggnadsnämnden inte har några mål inom dessa områden. Inom ramen för 

de övriga sju inriktningarna har nämnden föreslagit egna mål och aktiviteter. 

 

En attraktiv kommun   En hållbar kommun 

 

 Service och 

bemötande 

 

Som erbjuder goda 

boendemöjligheter, bra 

kommunikationer och 

infrastruktur samt ett brett 

utbud av fritidsaktiviteter.  

 Som långsiktigt utvecklar 

goda förutsättningar för 

människor, miljö och 

natur.  

 Kontakter med Gnesta 

kommun ska 

kännetecknas av ett gott 

bemötande och en 

professionell service. 

     

En skola med hög 

måluppfyllelse och 

starka 

kunskapsresultat 

 

En trygg vård och 

omsorg av hög 

kvalitét 

 

 
Effektiv organisation 

 

Som ger varje elev lust att 

lära, samt förutsättningar 

att lyckas, utvecklas och 

rustas för vuxenlivet. 

 Som utformas i nära 

samverkan med brukare 

och personal. 

 Med nya arbetssätt,  

ett aktivt 

förbättringsarbete och ny 

teknik skapas på ett 

ansvarsfullt sätt en 

effektivare organisation. 

     

Välmående och 

växande företag 
 En god ekonomi  

Attraktiv 

arbetsgivare  

 

Som bidrar till tillväxt, 

service och arbetstillfällen. 

 God hushållning och 

planering av resurserna 

som bidrar till en 

långsiktigt ekonomisk 

hållbar utveckling. 

 Som förmår attrahera, 

bibehålla och utveckla 

kompetens. 
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 Dokumentnamn Måluppföljning Samhällsbyggnadsnämnden 

 Dokumenttyp Delårsrapport 2019 

 Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

En attraktiv kommun  

Som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer och infrastruktur samt 

ett brett utbud av fritidsaktiviteter.  

Samhällsbyggnadsnämndens mål  

 Planering och byggande samt skötsel av gator och parker ska bidra till att stärka 

kommunens attraktivitet 

 Planberedskap för ett bostadsbyggande på 80-100 bostäder per år med ett varierat 

utbud av flerbostadshus och småhus ska finnas i hela kommunen 

Uppdrag  

Bilden av Gnesta 

Planera för att värna och bygga vidare på de karakteristiska drag som kännetecknar 

kommunen. En storstadsnära attraktiv kommun med småstadskänsla. Planeringen och 

anläggandet av gator och allmänna platser ska stärka denna bild av Gnesta. 

Gator och parker anläggs och sköts så att de ger ett estetiskt och prydligt intryck. 

Klotter på kommunens anläggningar ska tas bort snarast 

Lägesrapport: I och med den ökade byggtakten har planberedskapen i Gnesta tätort 

minskat och uppgår nu till cirka 90 bostäder. Under hösten påbörjas 29 bostadsrätter 

på Frösjöstrand och 37 hyresrätter på Frönäs gärde. När dessa byggnationer påbörjas 

finns endast ett trettiotal byggrätter kvar i Gnesta tätort, huvudsakligen villor. Under 

året har 44 hyresrätter påbörjats på Åkervägen. 39 bostäder har färdigställts på 

Frösjöstrand och 80 lägenheter i Österkärv. Det finns en god planberedskap för 

villatomter i övriga tätorter, men inga byggrätter för flerbostadshus.  

Hittills i år har sammanlagt 56 bostäder påbörjats (startbesked har utfärdats) och 216 

bostäder har färdigställts (slutbesked har utfärdats). För närvarande pågår två större 

detaljplanearbeten, Vackerby trädgårdsstad och Mejerigatan. Sammanlagt kan dessa 

planer generera kring 700-750 nya bostäder. Gestaltningsprogram utarbetas i samband 

med detaljplanerna. 

Befolkningen ökade med 105 personer till 31 juli och uppgick då till 11 342 personer 

(motsvarar cirka 1 procent). 

Två stora gatuprojekt har är avslutats. Det är V Storgatan och Kärvsvägen. V Storgatans 

ombyggnad har bidragit till att stärka Gnesta centrums attraktivitet. 
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 Dokumentnamn Måluppföljning Samhällsbyggnadsnämnden 

 Dokumenttyp Delårsrapport 2019 

 Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Natur och kultur 

Tillgång till tätortsnära natur- och vattenområden, kulturmiljöer samt kollektivtrafik 

ska tillgodoses i planeringen  

Lägesrapport: Frågorna hanteras löpande i planeringen. Under året bedrivs planarbete 

främst för Vackerby trädgårdsstad och Mejerigatan. 

Delaktighet 

Engagemang från medborgarna ska tas tillvara i olika planeringsprocesser genom 

exempelvis utställningar och mötesplatser.  

Lägesrapport: Samhällsbyggnadsförvaltningen och politiker fanns med på 

Gnestadagen och informerade och tog emot synpunkter rörande planering och aktuella 

projekt. 

Förberedelser har skett inför ett möte med dialog med Laxnebor om önskemål för 

utformning av badplatsen i Laxne. 

Effektiv myndighetsutövning  

Myndighetsutövningen ska kännetecknas av professionalitet och korta 

handläggningstider.  

Lägesrapport: Antal inkomna bygglov 1 januari – 31 augusti var 87 st (99), varav 62 st 

(66) har fått ett beslut. Siffran inom parentes avser motsvarande period förra året Den 

genomsnittliga handläggningstiden för perioden var 5 (4) veckor. 

Inkomna förhandsbesked under året är 7 st (varav ett ärende har fått beslut). 

Handläggningstiden för det beslutet var 75 dagar (15 v). 

Miljöenheten har hanterat 123 kompletta ansökningar/anmälningar/registreringar 

under perioden 1 januari till 31 augusti. Under motsvarande period förra året var 

antalet 115.  

Fördelningen på olika kategorier av ärenden har varit följande under året: 81 (82) 

ansökningar/anmälningar för avlopp, 19 (9) registreringar för livsmedel, 2 (6) 

anmälningar om hygienlokal, hälsoskydd och 21 (18) ärenden inom miljöskydd, 

värmeuttag, c-anmälningar. 

Bostadsförsörjning 

Det ska finnas en aktuell planlista för bostadsförsörjning. Planen med prioriteringar 

behandlas i nämnden två gånger per år. 

Lägesrapport: Planlistan redovisades i samhällsbyggnadsnämnden i juni. 

Indikatorer 

 Handläggningstid för bygglov räknat från den dagen ärendet är komplett redovisat 

från sökanden samt andel som är beslutade inom 3 veckor. 

 Handläggningstid för förhandsbesked räknat från den dagen ärendet är komplett 

redovisat från sökanden samt andel som är beslutade inom 6 veckor  
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 Dokumentnamn Måluppföljning Samhällsbyggnadsnämnden 

 Dokumenttyp Delårsrapport 2019 

 Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

 Nöjdhet i medborgarundersökningen vad avser skötsel av gator och parker  

 Antal bostäder för flerbostadshus respektive småhus i antagna planer per tätort 

En hållbar kommun 

Som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur.  

Samhällsbyggnadsnämndens mål  

 Ny bebyggelse ska i möjligaste mån lokaliseras så att gående, cykling och resande 

med kollektivtrafik underlättas 

 Miljömässigt hållbara lösningar ska i möjligaste mån stimuleras i nya detaljplaner 

och bygglov. Grönstruktur och klimatanpassning ska beaktas i planeringen  

 Kommunens sjöar och vattendrag ska vara friska och yt- och grundvatten ska 

skyddas för att säkra tillgången på dricksvatten 

 Förnybara energikällor ska öka  

 Tillgänglighet och jämställdhet ska främjas 

Uppdrag  

Kunskap för omställning 

Information via klimat- och energirådgivningen till hushåll och företag 

Lägesrapport: Informationsmöten för villaägare och lantbrukare har genomförts. En 

informationskväll för allmänheten, Solelturnén, kommer att genomföras i oktober. 

Avloppsinventering 

Arbetet med inventering fortskrider. Samtliga enskilda avlopp ska vara inventerade 

senast 31 dec 2021 

Lägesrapport: Avloppsinventering för 60 fastigheter som skulle skett under hösten 

2018 görs under 2019 beroende på omfattande arbete med tillståndsansökningar. Och 

inga ytterligare avlopp inventeras under 2019. 

Tryggt och tillgängligt 

Trygghets- och jämställdhets och tillgänglighetsperspektiv ska beaktas i arbetet med 

planer, exempelvis vid utformning av gator och parker  

Lägesrapport: Den nybyggda Kärvsvägen har fått separat gång- och cykelbana. Så har 

även skett på V Storgatan där också tillgängligheten till butiker och caféer har 

förbättrats i samband med att gatan har byggts om. 

Ett arbete görs tillsammans med Vattenfall för att göra ett test på ett område med 

intelligent gatubelysning, där bl.a. varje stolpe kan styras separat för att tillgodose 

önskemål från medborgarna. 
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 Dokumentnamn Måluppföljning Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Bättre maskinpark har införskaffats så att endast sjö/åvatten används för bevattning 

istället för dricksvatten. Förvaltningen ser stor potential för ytterligare förbättringar 

och effektiviseringar. 

Ett aktivt arbete bedrivs för att gynna insekter genom att inte klippa alla gräs och 

blomsterytor. Vid inköp av blommor och växter tas hänsyn så att de ska passa 

insekternas behov.  

Indikatorer 

 Andelen förelägganden vid avloppsinventeringar som myndigheten följt upp inom 

två år (målsättning minst 90%) 

 Uppföljning av upprustade/ utbyggda gång- och cykelvägar 

 Uppföljning av laddplatser för elfordon/antal      

 Uppföljning av installerade solceller/effekt per capita 

 Andel åtgärdade avlopp med brister 

Service och bemötande 

Kontakter med Gnesta kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en 

professionell service. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål  

 Nämndens myndighetsutövning ska vara rättssäker och av hög kvalitet. 

 Tjänstegaranti för bygglov  
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 Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppdrag 

God service 

Processer och bemötandefrågor ska ges ett fortsatt fokus för att främja en långsiktigt 

god service. 

Lägesrapport: I NKI-undersökningen (nöjd-kund-index) om företagares uppfattningar 

om kommunernas service kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet framgår att 

Gnesta kommuns företagare inte är fullt så nöjda med kommunens företagsservice som 

föregående år. Gnestas totala NKI var 67 poäng av 100, vilket är en nedgång med 11 

poäng jämfört med föregående år. Det är ett fortlöpande arbete att utveckla 

kommunens myndighetsutövning. 

Gatuenheten arbetar för att skapa klara riktlinjer så att det är tydligt 

framgår vad som ingår i kommunens verksamhetsområde, vilket uppskattas 

av medborgarna genom att de får ett tydligt besked vad som gäller. Det 

underlättar för personalens bemötande av medborgarna. 

Tjänstegaranti 

För att öka servicen till invånare och företag finns en tjänstegaranti för bygglov. Från 

det att kompletta handlingar (inkl. grannyttranden) lämnats in ska beslut ha lämnats 

senast inom tre veckor. Om tjänstegarantin inte uppfylls reduceras avgiften med 10 %. 

Enligt PBL ska bygglov beslutas inom 10 veckor, vilket innebär att Gnesta har en hög 

ambition när det gäller handläggningstider för bygglov. 

Bygglov: Beslut om bygglov lämnas senast inom tre veckor från det att kompletta 

handlingar lämnats in (gäller ej maj-juli) 

Lägesrapport: I ett ärende har tjänstegarantin inte uppfyllts. 

Indikatorer 

 NKI-undersökning 

 Uppföljning av tjänstegarantin 

Effektiv organisation 

Med nya arbetssätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett 

ansvarsfullt sätt en effektivare organisation. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

 Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för att utveckla verksamheten.   
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 Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppdrag 

Digitalisering 

Medborgarnas och företagens behov ska vara vägledande i arbetet för att utveckla 

verksamheten, detta gäller inte minst vid frågor kopplade till digitala processer. 

Digitalisering skapar också möjlighet till nya kommunikationsvägar och 

dialogmöjligheter. 

Lägesrapport: Inom samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter arbetet med att 

utveckla och implementera e-tjänster och det har byggts en integration mellan OpenE 

(e-tjänstplattform) och Castor. Miljöenheten och planeringsenheten har startat ett 

arbete med målet att digitalisera hela ärendekedjan från ax till limpa för att 

effektivisera handläggning, tillstånds- och tillsynsarbetet bland annat genom digitala 

beslut. Utrustning har införskaffats för att kunna arbeta digitalt i fält. Det digitala 

kartsystemet CSM har utökats med flertalet moduler för en enklare och effektivare 

hantering av kartdata. Det har även införskaffats utrustning för att kunna hålla digitala 

möten via t ex Skype. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har per 31 augusti 11 aktiva e-tjänster, varav fyra har 

tillkommit under året. Två av dessa har inneburit ett stort arbete för att utveckla, 

bygglov och enskilda avlopp. 

Det pågår ett fortlöpande arbete med att optimera felanmälningsappen infracontrol. 

Indikator 

 Antal tillgängliga e-tjänster 

Välmående och växande företag 

Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

 Planberedskap för 5-10 ha industrimark för att tillgodose behoven för handel och 

industri 

Lägesrapport: I Vackerby industriområde har den sista tomten längs Vackerby 

industriväg sålts under året och det finns en tomt på 0,6 hektar som reserveras för 

framtida utbyggnad av fjärrvärmeverket. En tomt för handel och industri på 2 hektar 

finns vid OK/Q8 längs väg 57. Kommunen äger en tomt i Frösjöstrand på 0,3 hektar 

som reserveras för framtida brandstation och en tomt i anslutning till Tvålfabriken på 

1,3 hektar. I Stjärnhov finns en mindre tomt för industri på 0,2 ha vid Mejerivägen. I 

Björnlunda och Laxne finns ingen kommunal markreserv för industri i dagsläget. Det 

finns totalt 3,8 hektar kommunalt ägd och 1,25 hektar privat ägd tillgänglig planlagd 

mark för industri och handel (2018 var det 4,25 respektive 1,25 hektar). 

Indikator  

 Uppföljning planberedskap för industrimark i hektar 
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 Dokumentnamn Måluppföljning Samhällsbyggnadsnämnden 

 Dokumenttyp Delårsrapport 2019 

 Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

En god ekonomi 

God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk 

hållbar utveckling. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

 Ekonomiskt ansvarstagande och ett effektivt resursutnyttjande ska genomsyra alla 

verksamheter.  

 Avgifterna för miljö- och hälsoskyddstillsynen ska täcka minst 70 % av 

kostnaderna. 

Uppdrag 

Delaktighet 

Medarbetare ska vara delaktiga i verksamhetsplaneringen kring resursanvändning och 

prioriteringar så att resurserna kan göra största möjliga nytta för medborgarna. 

Lägesrapport: Medarbetarna deltar löpande vid gruppmöten och arbetsplatsträffar i 

diskussion om olika slags inköp och investeringar. Gatuenheten uppmärksammar vilka 

ekonomiska konsekvenser olika beslut får och hur det påverkar andra.  

Inom gatuenheten arbetar man ständigt med att utnyttja maskiner optimalt och på fler 

sätt än vad som kanske var tanken från början. 

Indikatorer 

 Ekonomisk uppföljning ska ske vid varje sammanträde 

 Uppföljning av avgiftstäckning sker vid delårsrapport och årsredovisning  

Attraktiv arbetsgivare  

Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

 God delaktighet och rätt kompetens hos personalen  

Uppdrag 

Kompetensförsörjning 

En plan för kompetensförsörjning/kompetensutveckling ska tas fram. Denna ska 

utvärderas och uppdateras årligen 

Lägesrapport: En plan för kompetensförsörjning har påbörjats, men inte slutförts. 

Dock pågår ett ständigt arbete för att personalen ska ha rätt utbildning för sina 

arbetsuppgifter. 
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 Dokumentnamn Måluppföljning Samhällsbyggnadsnämnden 

 Dokumenttyp Delårsrapport 2019 

 Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Hög frisknärvaro 

Åtgärder för att främja god hälsa och hög frisknärvaro hos medarbetarna 

Lägesrapport: Sjuktalen är låga vid förvaltningen, vilket indikerar att personalen trivs 

och att arbetsmiljöarbetet sker på rätt sätt. Överlag bedöms att det en bra 

arbetsgemenskap och att alla kan uttrycka sin mening. Vid arbetsplatsträffar får alla 

komma till tals vid till exempel investeringar innan beslut tas. 

Indikatorer 

 Uppföljning av personalnyckeltal 

 

 



Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2019-09-22
Diarienummer: MIL.2019.222

Samhällsbyggnads-
nämnden

Miljörapporter 2019 tertial 2

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden

1. Godkänna miljörapport 2019- tertial 2

Sammanfattning

Som ett led i arbetet med uppföljning ska miljöenheten varje år lämna tre
rapporter under året till samhällsbyggnadsnämnden. Sammanställning av
miljöenhetens olika verksamhetsområden finns i bilaga 1.

Ärendebeskrivning

Miljöenheten har sammanfattat den tillsyn som utförts under tertial 2 under
2019.Sammanställning av miljöenhetens olika verksamhetsområden finns i bilaga
1.

Förvaltningens synpunkter

För tertial 2 under 2019 har miljöenheten genomfört tillsyn utifrån de resurser
som funnits på plats. Under maj och juni var alla miljöinspektörstjänster
bemannade. En inspektör gick på föräldraledighet i mitten av juli och en
inspektör avslutade sin tjänst i början av augusti. Därtill fanns också en vakans för
ett föräldravikariat som inte var tillsatt. Det finns därmed glapp mellan
anställningarna. Från och med april finns ordinarie miljöchef på plats 20%
tillsammans med miljösamordnare på 50%.

Handledning av nyrekryterad personal, kompetensutveckling och resursbrist har
inneburit att miljöenhetens arbete har fått prioriteras om. Förändrad lagstiftning
för tobak har inneburit att extra tid för kompetensutveckling har fått avsättas.
Hälsoskyddstillsynen som var planerad under tertial 2 har fått flytta till hösten
2019. De verksamheter med årsavgift kommer att prioriteras att få tillsyn under
hösten. De verksamheter med timavgift och med mindre risker kommer att få
tillsyn under 2020.

Ekonomiska konsekvenser

De verksamheter med timavgifter som var inplanerade under 2019 kommer inte
att kunna tillsynas. Det ger upphov till en lägre budgetintäkt för
hälsoskyddstillsynen under 2019. Glappen mellan anställningar ger ett överskott i
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budgeten för personalkostnader. Kostnader för inköp av konsult täcks upp av det
överskott som genererats pga tjänstledigheter och glapp mellan ordinarie
anställningar.

Juridiska konsekvenser

Befintliga resurser på miljöenheten är inte tillräckliga för att genomföra tillsyn av
nämndens hela ansvarsområde. Vissa verksamheter kommer därför inte att kunna
tillsynas under 2019.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Jämställdhetsanalys har inte varit aktuellt i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Miljörapporten - tertial 2 överensstämmer med den övergripande tillsyns- och
kontrollplanen för 2018-2020.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-09-22

2. Bilaga 1- sammanställning tertial 2

Patrik Nissen Ellinor Lundin

Förvaltningschef Miljöchef



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ellinor Lundin
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

2019-09-22
MIL.2019.222

Miljörapporter 2019 sammanställning tertial 2

Som ett led i arbetet med uppföljning ska miljöenheten varje år lämna tre
rapporter under året till samhällsbyggnadsnämnden.

Verksamhetsområde

Livsmedel

Livsmedelskontrollen under våren har främst haft fokus på grundtillsyn för de
verksamheter med förstagångskontroll. Miljöenheten kommer under året även
kontrollera hur restauranger, gatukök, pizzerior hanterar frityrolja i sina
verksamheter. Ett vidare led i den kontrollen är att kontrollera hur
verksamheterna hanterar och separerar övrigt avfall i kommunens
livsmedelsverksamheter.

Under tertial 2 har de kontroller som planerats in utförts och miljöenheten
ligger i fas med kontrollerna. Kontrollerna har genererat 10 återkopplingar och
3 förelägganden.

Hälsoskydd

Hälsoskyddstillsynen under våren och sommaren 2019 var planerad att tillsyna
hygienlokaler, samlingslokaler, gym, bostadsbolag, ungdomsboende,
bassängbad. Under tertial 2 har 6 verksamheter fått tillsyn. Resterande
verksamheter har planerats in under hösten 2019 och under året 2020.

Miljöskydd

Miljöskyddstillsynen har haft fokus på kontroll av avfall- och
kemikaliehantering. Inom lantbruk har tät gödsellagring särskilt tillsynats. Inom
C-verksamheter är egenkontrollen en del av ordinarie tillsyn. Under tertial 2 har
inga verksamheter fått tillsyn inom miljöskydd.
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Avloppsinventering
Inventeringen 2019 innefattar inte några nya avlopp. Fokus kommer istället att
ligga på inventering av kvarvarande avlopp från 2018, uppföljning av
förelägganden som beslutades under 2014 – 2018 samt avlopp som enligt
överenskommelse mellan miljöenheten och fastighetsägare skulle ha åtgärdats
under 2014 – 2018. Slutförande av avloppsinventeringen för 2018 påbörjades
under mars månad 2019 och ligger i fas enligt plan.

Alkohol, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel och folköl

Tillsyn under tertial 2 är inte inplanerat för någon av verksamheter som säljer
tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel och folköl. Den tillsynen är planerad
under hösten 2019.

För de verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd har sju
verksamheter fått yttre tillsyn och som har genererat en erinran.
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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: 2019-09-26
Diarienummer: AVL.2019.424

Samhällsbyggnadsnämnden

Inventering av enskilda avlopp 2019

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna halvårsrapport för miljöenhetens inventering av enskilda avlopp januari-

juni 2019.

Sammanfattning
Avloppsinventeringen för 2019 omfattar inga nya inplanerad avlopp. Fokus under året

ligger på inventering av kvarvarande avlopp från 2018, uppföljning av förelägganden

som beslutades under 2014 – 2018 samt avlopp som enligt överenskommelse mellan

miljöenheten och fastighetsägare skulle ha åtgärdats under 2014 – 2018. Antalet

inventeringar beräknas vara ca 100 stycken. Av dessa har 46 avlopp inventerats genom

besök på plats. Resterande har uppgett att de gör om självmant eller inte har indraget

vatten/enbart diskho och därmed inget avlopp.

Ärendebeskrivning
Som ett led i arbetet med uppföljning ska miljöenheten i september/oktober varje år

lämna en halvårsrapport till samhällsbyggnadsnämnden gällande den inventering av

enskilda avlopp som har genomförts under perioden 1 januari -30 juni.

Förvaltningens synpunkter
Projekt

Projektet för avloppsinventering år 2019 omfattar inga nya inplanerad avlopp. Fokus

under året ligger på inventering av kvarvarande avlopp från 2018, uppföljning av

förelägganden som beslutades under 2014 – 2018 samt avlopp som enligt

överenskommelse mellan miljöenheten och fastighetsägare skulle ha åtgärdats under

2014 – 2018. Antalet inventeringar beräknas vara ca 100 stycken.

Förutsättningar

Enligt "Övergripande projektplan för inventering av enskilda avlopp i Gnesta kommun"

gjordes det under 2011 en resursutredning för hela miljöenheten samt för

inventeringsprojektet. Resursutredningen visar att avseende inventeringsprojektet för

avlopp åtgår 1 heltidsresurs år 2012 (ca 1215 h) och från 2013 ca 1,5 resurser. Sedan

2012 har en heltidstjänst varit avsatt för avloppsinventering samt uppföljningar. Under

2014-2018 har en inspektör projektanställts på 50 % för att täcka hela resursbehovet.
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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

Resultat

Avloppsinventeringen 2019 omfattar totalt cirka 100 fastigheter. Vid halvårsskiftet

juni/juli 2019 hade 45 avlopp inventerats. Av de 46 avlopp som inventerats på plats har

21 blivit godkända och 25 har fått beslut om föreläggande att åtgärda sina

anläggningar. Resterande har uppgett att de gör om självmant eller inte har indraget

vatten/enbart diskho och därmed inget avlopp.

Kvar att inventera genom besök på plats var vid halvårsskiftet 4 fastigheter.

Prognos

De fastigheter som har planerats för 2019 som kvarstod från tidigare år har utförts och

ligger i fas med planeringen. Inga nya fastigheter har planerats in för 2019. Detta på

grund av omfördelning av arbetsuppgifter och omprioriteringar till följd av att

föräldraledigheter och att en inspektör har slutat. Introduktion av nya handläggare och

nya områden för befintliga handläggare tar tid vilket påverkar verksamheten.

Uppföljning av tidigare års inventeringar gällande förelägganden och gör om självmant

är fokusområde för 2019. Arbetet är försenat p.g.a. föräldraledighet och glapp mellan

anställningar.

Planeringen för inventeringen av alla enskilda avlopp med målet att vara inventerade

år 2021 och åtgärdade år 2022 kommer att behöva revideras.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys har inte varit tillämplig i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-09-26

Patrik Nissen Ellinor Lundin

Förvaltningschef Miljöchef



Samhällsbyggnadsförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2019-09-25
MOB.2019.1

Samhällsbyggnads-
nämnden

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 samhällsbyggnads-
nämnden 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 2019-08-28 – 2019-09-23

~ Förteckning över anställningar 2019-08-01 - 2019-08-31
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut tillfälligt serveringstillstånd

Ärende: Serveringstillstånd, Skottvångs gruva

ALK.2019.39

Alkohol-, tobaks- och
speltillstånd

Beslutsdatum: 2019-09-10

Beslut: Medgivande av egensotning (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om medgivande av sotning av egen anläggning

MOB.2019.176

Brandskydd

SÖRABORG 1:2

Beslutsdatum: 2019-09-17

Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2019.243

Bygganmälan

VACKERBY 4:8

Beslutsdatum: 2019-09-06

Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2019.221

Bygganmälan

KVARNEN 1:25

Beslutsdatum: 2019-09-02

Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2019.225

Bygganmälan

SIGTUNA 2:136

2019-09-24 07:26:17 Sida 1 av 12
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2019-09-10

Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för att inrätta eldstad och rökkanal

BYGG.2019.189

Bygganmälan

LIFSINGE 1:8

Beslutsdatum: 2019-09-03

Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2019.224

Bygganmälan

NORRTUNA 1:81

Beslutsdatum: 2019-09-16

Beslut: Startbesked Attefallshus (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2019.234

Bygganmälan

ÖLLÖSA 2:86

Beslutsdatum: 2019-09-17

Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal

BYGG.2019.245

Bygganmälan

VACKERBY 4:8

Beslutsdatum: 2019-09-04

Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan eldstad/rökkanal

BYGG.2019.226

Bygganmälan

KRAMPAN 1:6

2019-09-24 07:26:17 Sida 2 av 12
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2019-09-17

Beslut: Bygglov med krav på samråd (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

BYGG.2019.142

Bygglov

FRUSTUNA 1:109

Beslutsdatum: 2019-08-30

Beslut: Starbesked och fastställan av kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2019.112

Bygglov

ÅRBYTORP 1:1

Beslutsdatum: 2019-09-10

Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2018.145

Bygglov

DILLNÄSBY 1:17

Beslutsdatum: 2019-09-09

Beslut: Starbesked och fastställan av kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2019.129

Bygglov

LILLA SKINNVALLA 1:7

Beslutsdatum: 2019-09-10

Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (fritidshus)

BYGG.2015.35

Bygglov

BOXTORP 1:9

2019-09-24 07:26:17 Sida 3 av 12
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2019-09-09

Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av skola

BYGG.2016.257

Bygglov

FRUSTUNA-SMEDSTA 2:1

Beslutsdatum: 2019-09-09

Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Marklov för att ändra marknivå

BYGG.2018.66

Bygglov

SIGTUNA 2:249

Beslutsdatum: 2019-09-10

Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Ansökan om bygglov ändrad användning samt fasadändring

BYGG.2018.290

Bygglov

SIGTUNA 9:22

Beslutsdatum: 2019-09-10

Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2018.277

Bygglov

KÅRETORP 1:2

Beslutsdatum: 2019-09-02

Beslut: Bygglov med startbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2019.166

Bygglov

OPPEBY 3:126

2019-09-24 07:26:17 Sida 4 av 12
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2019-09-10

Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2017.232

Bygglov

STJÄRNHOV 4:9

Beslutsdatum: 2019-09-04

Beslut: Starbesked och fastställan av kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

BYGG.2019.108

Bygglov

VÄNGSÖ 13:11

Beslutsdatum: 2019-09-11

Beslut: Starbesked och fastställan av kontrollplan (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (fritidshus)

BYGG.2017.48

Bygglov

NORRBY 2:13

Beslutsdatum: 2019-09-10

Beslut: Slutbesked (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

BYGG.2019.19

Bygglov

FRUSTUNA 1:30

Beslutsdatum: 2019-08-30

Beslut: Startbesked Attefallshus (2019) Bygglovhandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, Attefallhus

BYGG.2019.194

Bygglov

VACKERBY 3:19

2019-09-24 07:26:17 Sida 5 av 12
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2019-09-06

Beslut: Beslut MOB med adressfält (2019) Samordnare, §1: Beviljad

Ärende: Adressändring

MOB.2019.164

Fastighetsärenden

STJÄRNHOV 4:42

Beslutsdatum: 2019-09-11

Beslut: P-tillstånd avslag passagerare Assistent, §1: Avslag

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

MOB.2019.181

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2019-09-12

Beslut: P-tillstånd beviljat nytt Assistent, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd

MOB.2019.173

Konsument- och
medborgarservice

Beslutsdatum: 2019-09-23

Beslut: Klassning och kontrollavgift 2019 Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Ny klassning och kontrollavgift

LIV.2019.399

Livsmedel

FRÖNÄS 4:27

Beslutsdatum: 2019-09-23

Beslut: Klassning och kontrollavgift 2019 Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Ny riskklassning och kontrollavgift

LIV.2019.400

Livsmedel

SIGTUNA 10:10
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2019-09-12

Beslut: Fastställande av program för regelbundna undersök Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Fastställande av undersökningsprogram

LIV.2019.396

Livsmedel

Hållsta 5:1

Beslutsdatum: 2019-08-30

Beslut: Registrering LIV 2019  Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om registrering  av livsmedelsanläggning (aktuell registrering)

LIV.2019.395

Livsmedel

Beslutsdatum: 2019-09-19

Beslut: Beslut om årlig avgift 2019 Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Årlig kontrolltid -avregistrering

LIV.2019.423

Livsmedel

GNESTA 61:10

Beslutsdatum: 2019-08-30

Beslut: Registrering LIV 2019  Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Ny Anmälan om registering av livsmedelsanläggning (mobil verksamhet)
samregistrering
LIV.2019.397

Livsmedel

SIGTUNA 10:10

Beslutsdatum: 2019-08-29

Beslut: Beslut om årlig avgift 2019 Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Årlig kontrolltid

LIV.2019.359

Livsmedel

VACKERBY 7:15
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2019-09-12

Beslut: Klassning och kontrollavgift 2019 Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Ny klassning och kontrollavgift 2019

LIV.2019.421

Livsmedel

GNESTA 4:35

Beslutsdatum: 2019-08-30

Beslut: Klassning och kontrollavgift 2019 Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Ny Riskklassning och kontrollavgift 2019

LIV.2019.366

Livsmedel

GRYTSBERG 6:18

Beslutsdatum: 2019-09-04

Beslut: Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Tillsyn Gnesta Waldorfskola 2018

MIL.2018.603

Miljö- och hälsoskydd

GNESTA 84:1

Beslutsdatum: 2019-09-11

Beslut: Beslut kompostering hushållsavfall Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om kompostering av hushållsavfall

MIL.2019.413

Miljö- och hälsoskydd

LÖVVIKEN 1:8

Beslutsdatum: 2019-09-19

Beslut: Beslut klassning kontrollavgift m & hs Samordnare, §1: Fastställd

Ärende: Beslut om klassning 2019

MIL.2019.432

Miljö- och hälsoskydd

SIGTUNA 10:2
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2019-09-04

Beslut: Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Tillsyn Gnesta Waldorfförskola 2018

MIL.2018.587

Miljö- och hälsoskydd

GNESTA 78:7

Beslutsdatum: 2019-09-09

Beslut: Beslut MOB med adressfält Miljöstrateg, §1: Beviljad

Ärende: Remiss på anmälan om vattenverksamhet

MOB.2019.169

Miljö- och hälsoskydd

Beslutsdatum: 2019-09-17

Beslut: Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd Samordnare, §1: Tillstånd

Ärende: Ansökan om dispens inom vattenskyddsområde, Kvarnen 1:11

MIL.2019.373

Miljö- och hälsoskydd

KVARNEN 1:11

Beslutsdatum: 2019-09-04

Beslut: Anmälan värmeuttag Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan  om värmeuttag ur mark

MIL.2019.383

Miljö- och hälsoskydd

LAXNETORP 1:7

Beslutsdatum: 2019-09-04

Beslut: Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Tillsyn lantbruk Rynäs 1:1 2019

MIL.2019.279

Miljö- och hälsoskydd

RYNÄS 1:1
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2019-09-09

Beslut: Beslut MOB utan adressfält Miljöstrateg, §1: Beviljad

Ärende: Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Ehrendal Norra i Gnesta
kommun
MOB.2019.174

Natur- och miljövård

Beslutsdatum: 2019-09-09

Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Ärende: Inrättande av BDT-avlopp

AVL.2019.385

Vatten och avlopp

KÖRNSTORP 1:36

Beslutsdatum: 2019-09-09

Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Ärende: Anmälan för inträttande av avlopp BDT

AVL.2019.260

Vatten och avlopp

KÖRNSTORP 1:54

Beslutsdatum: 2019-08-29

Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Ärende: Anmälan om ändring av enskilt avlopp

AVL.2019.304

Vatten och avlopp

OPPEBY 2:36

Beslutsdatum: 2019-09-09

Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Ärende: Inrättande av BDT-avlopp

AVL.2019.350

Vatten och avlopp

KÖRNSTORP 1:51
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2019-08-28

Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Ärende: Anmälan om ändring av enskilt avlopp

AVL.2019.312

Vatten och avlopp

SIGTUNA 1:26

Beslutsdatum: 2019-09-09

Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Ärende: Inrättande av BDT-avlopp

AVL.2019.387

Vatten och avlopp

KÖRNSTORP 1:24

Beslutsdatum: 2019-09-09

Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Ärende: Ändring av enskilt avlopp

AVL.2019.343

Vatten och avlopp

STORA HAMMARBOSÄTER 1:20

Beslutsdatum: 2019-08-28

Beslut: Beslut om avgift avloppsinventering Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Avloppsinventering

AVL.2018.243

Vatten och avlopp

KÖRNSTORP 1:16

Beslutsdatum: 2019-09-10

Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Ärende: Ändring av enskilt avlopp

AVL.2019.351

Vatten och avlopp

STORA HAMMARBOSÄTER 1:57
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2019-09-19

Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Tillstånd

Ärende: Ändring av enskilt avlopp

AVL.2019.426

Vatten och avlopp

NORRTUNA 1:112
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 
mellan 2019-08-01 – 2019-08-31 
Va-ingenjör 

Organisation: VA enheten 

Tillsvidare, From: 2019-11-04 

Utfärdat av: Cecilia Weistrand, Enhetschef 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan 
2019-08-01 – 2019-08-31 
Administrativ assistent 

Organisation: Planeringsenheten 

Allm visstidsanställning, 2019-08-26 - 2019-12-31 

Utfärdat av: Tomas Enqvist, Chef 
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