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Samhällsbyggnadsnämnden

Årsredovisning samhällsbyggnadsnämnden
2021

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Årsredovisningen för samhällsbyggnadsnämnden år 2021 godkänns.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen redovisar verksamhetens utfall i form av måluppföljning, ekonomisk
uppföljning samt personalläget.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har sammanställt måluppföljningen utifrån enheternas respektive
verksamhetsområde och de mål som beslutats i nämndens framtidsplan. Ekonomiskt
underlag för årsredovisningen har inhämtats från ekonomienheten och underlag
rörande personalförhållanden har inhämtats från HR-enheten.

Samhällsbyggnadsnämndens budget är 30 752 tkr. Nämnden visar ett underskott på

-347 tkr vilket främst kommer från lägre intäkter inom detaljplaner och en lägre andel

arbetad tid inom projekt jämfört med budget. Det motverkas av en positiv slutreglering

för Räddningsenheten från Nyköpings kommun.

För en mer fördjupad redovisning av måluppfyllelse och ekonomiskt utfall hänvisas till

bifogad årsredovisning.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Bedömningen är att någon jämställdhetsanalys inte är nödvändig i detta ärende

eftersom rapporten utgör underlag inför fortsatt planering. Ärendet innehåller

redovisning av vilken verksamhet som bedrivits under året och i vissa fall med

könsuppdelad statistik. Detta utgör i sig ett underlag för analys av skillnader mellan

könen för åtgärder framgent.
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Dokumentnamn Årsredovisning 2021 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Händelser av väsentlig betydelse 

Även 2021 har i mångt och mycket präglats av Coronapandemin vilket har inneburit att 

förvaltningen till viss del har behövt omprioritera i sina verksamheter. Några av 

uppdragen i framtidsplanen har inte alltid kunnat slutföras och i några fall inte heller 

påbörjats. Under året har det dessutom varit vakanser på ett par av chefsposterna som 

påverkat situationen. Sedan augusti 2021 har förvaltningen letts av kommunchefen 

som gått in som gått in som tillförordnad samhällsbyggnadschef under 

rekryteringsprocessen. Även miljöenheten har haft en tillförordnad chef sedan i 

somras. Vid sidan av cheferna har det också varit vakanser på några av 

handläggartjänsterna inom bland annat bygglov och strategisk samhällsplanering.  

Rekryteringen av samhällsbyggnadschef är i vilket fall nu avslutad och ny 

förvaltningschef påbörjar sin anställning 1 juni. Avseende miljöenheten pågår en 

omorganisering i syfte att tillskapa ett nytt bygg- och miljökontor. Där pågår 

rekrytering av ny enhetschef.  

Sammantaget påverkar personalsituationen möjligheten till ett mer långsiktigt arbete 

med de uppdrag som är beslutade i framtidsplanen, liksom övrigt utvecklingsarbete. 

Det finns också ett generellt behov av att utveckla styrsystemet för att på ett bättre sätt 

säkra att uppdrag omhändertas, genomförs och återrapporteras till nämnden.  

Som en följd av restriktionerna har organisationen fortsatt utveckla de digitala 

arbetssätten, då många av de anställda fortsatt arbeta hemifrån och digitalt kunnat 

delta på möten eller på annat sätt ta del av information. Många kommer också vilja 

fortsätta arbeta på distans en eller ett par dagar i veckan efter pandemin, vilket 

kommer ställa krav på att arbetsgivaren organiserar formerna för hemarbete, parallellt 

med att flera av medarbetarna samtidigt kommer vara på plats fysiskt. En policy för 

hemarbete och distansarbete har därför tagits fram under året.  

Vad gäller bostadsbyggande har förvaltningen arbetat med två större detaljplaner, dels 

vid Mejerigatan som varit ute på granskning, dels Vackerby trädgårdsstad som precis 

varit ute på samråd. Detaljplanen vid Mejerigatan bedöms kunna antas under året, 

medan Vackerby trädgårdsstad kan komma att antas först under 2023. Dock kommer 

frågan om vattenförsörjning påverka när byggnation kan inledas. Vid sidan av dessa 

har också ett planarbete påbörjats för centrumkvarteret. Det pågår också diskussioner 

avseende bostadsbyggande i såväl Björnlunda som i Laxne. De sista bostadsprojekten i 

Frösjöstrand och Frönäs gärde har dessutom färdigställts under året.  

Slutligen kan det konstateras att det finns ett fortsatt behov av att utveckla olika 

processer såväl internt som externt. Detta gäller exempelvis HR-processer, budget och 

uppföljning, finansiering av tjänster och övriga beslutsprocesser, men också sådana 

processer som rör tillgänglighet och service gentemot såväl kommuninvånare som mot 

det lokala näringslivet.  



 Välj förvaltning  4(26) 

 

Dokumentnamn Årsredovisning 2021 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppdrag och organisation 
Kommunstyrelsen ger uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden har det samlade ansvaret för kommunens 

myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddslagstiftningen, livsmedel, alkohol och 

tobak samt plan- och byggnadsväsendet. Nämnden har också ansvaret för gatu- och 

parkfrågor och för räddningstjänsten som köps från Sörmlandskustens 

räddningstjänst.  

Nämnden ansvarar för detaljplaner och program, bygglov, adress- och 

byggnadsregister, namnfrågor samt mät- och GIS-verksamhet. Vidare ansvarar 

nämnden för sotning och brandskyddskontroll. Det senare sker genom en så kallad 

tjänstekoncession.   

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar mot kommunstyrelsen i följande frågor: 

översiktsplanering, exploateringsverksamhet, kollektivtrafik, miljöstrategiska frågor, 

VA och renhållning.  

I de fall där nämnden är verksamhetsutövare träder jävsnämnden in som 

tillsynsmyndighet gentemot nämnden. 

Förvaltningschef och stab  

Förvaltningschefen arbetar med stöd till förtroendevalda och som förvaltningens 

främsta företrädare i genomförandet av de uppsatta målen. Förvaltningschefen är chef 

över de fyra enhetscheferna och stabens personal. Förvaltningschefen är också ansvarig 

för kontakten med räddningstjänsten när det gäller dess budget och verksamhet.  
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Dokumentnamn Årsredovisning 2021 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Staben arbetar med miljöstrategiska frågor, projektledning för de största VA-projekten, 

projektledning för ny- och ombyggnad av gator samt gång- och cykelbanor, miljöansvar 

för VA-verksamhet och renhållning samt digitalisering.  

Planeringsenheten  

Enheten arbetar med strategisk planering där det ingår översiktsplanering, långsiktiga 

infrastrukturfrågor och centrumutveckling. Enheten ansvarar också för 

exploateringsverksamheten, förvaltning av kommunens mark och markköp. Enheten 

arbetar även med detaljplanering och bygglov. Vidare svarar enheten för utveckling av 

projektmodellen.  

Gatuenheten  

Gatuenheten ansvarar för drift och skötsel av kommunala gator, parker, badplatser 

exklusive Klämmingsberg, vissa idrottsplatser och lekplatser.  

Vid gatuenheten är också administratörer knutna som även arbetar gentemot 

renhållningen och VA.  

Miljöenheten  

Miljöenheten bedriver prövning och tillsyn för den del där kommuner har ansvar enligt 

miljöbalken (ej strandskydd), livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen och 

angränsande lagar, förordningar och föreskrifter. Miljöenheten svarar på remisser och 

arbetar med rådgivning och information.   

Renhållningsenheten   

Renhållningen ansvarar för att sophämtning och slamsugning blir utförd för 

kommunens invånare, fritidsboende, verksamheter och företag. Ansvaret innefattar 

även behandling och transport av olika typer av avfall. För ändamålet upphandlas 

entreprenörer. Personalansvar och personalbudget ligger under 

samhällsbyggnadsnämnden. Renhållningsenheten ansvarar även för 

återvinningsgården som är placerad i Gnesta tätort  

VA-enheten  

Enheten ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen och omhändertagande av 

avloppsvatten. I ansvaret ligger 4 vattenverk och 3 avloppsreningsverk, ledningsnät på 

drygt 220 km, 28 pumpstationer, 1 vattentorn och 3 lågvattenreservoarer samt en 

tryckstegringsstation. Personalansvar och personalbudget ligger under 

samhällsbyggnadsnämnden.   
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Dokumentnamn Årsredovisning 2021 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Mål, uppdrag och uppföljning 
I Samhällsbyggnadsnämndens Framtidsplan redovisas mål och uppdrag samt budget 

för de olika verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. Uppföljning av ekonomin 

sker löpande vid budgetuppföljningar och uppföljning av målen sker till 

kommunstyrelsen i delårsrapport och årsredovisning. 

Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål som redovisas nedan utgör grunden för 

kommunstyrelsens mål. Två av dessa, rörande skola samt vård och omsorg, är primärt 

relaterade till andra nämnders ansvarsområde varför Samhällsbyggnadsnämnden inte 

har mål inom dessa områden. Inom ramen för de övriga sju inriktningarna har 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslagit egna mål och uppdrag till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Dokumentnamn Årsredovisning 2021 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Inriktningsmål: 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 

 

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Uppdrag 

De detaljplaner som tas fram ska värna bilden av Gnesta 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. 

Lägesrapport  

För närvarande pågår två större detaljplanearbeten, Vackerby trädgårdsstad och 

Mejerigatan. Detaljplanen för Mejerigatan omfattar 225 bostäder och var ute på 

granskning under juni månad. En ny strukturplan för trädgårdsstaden godkändes i 

kommunfullmäktige i juni och samråd för detaljplanen har genomförts under 

december och januari. Sammanlagt kan dessa planer generera kring 800 nya bostäder. 

Gestaltningsprogram utarbetas i samband med detaljplanerna. 

Uppdrag 

Tillgång till tätortsnära natur- och vattenområden, kulturmiljöer samt kollektivtrafik 

ska tillgodoses i planeringen.  

Lägesrapport 

Frågorna har beaktats i pågående planärenden.  

Uppdrag 

En kulturmiljöanalys ska göras i samband med utvecklingen av Gnesta centrum som 

beskriver riksintressets värden och hur detta ska tas tillvara i planeringen. 

 

Lägesrapport  

En kulturmiljöanalys har gjorts inom ramen för detaljplanearbetet för bostäderna vid 

Mejerigatan. Fortsatta analyser kommer att behöva göras i samband med kommande 

projekt i centrumområdet.  



 Välj förvaltning  8(26) 

 

Dokumentnamn Årsredovisning 2021 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppdrag 

Fortsätta arbete med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, där medborgarnas 

engagemang ska tillvaratas med utökade möjligheter till insyn och deltagande. 

Lägesrapport 

Under granskningsskedet har detaljplanen för Mejerigatan annonserats i Sörmlands 

nyheter, publicerats på kommunens hemsida och ställts ut på servicecenter.  

I samband med samrådet för detaljplanen för Vackerby trädgårdsstad gjordes en 

välbesökt informationsinsats i samband med julmarknaden i Gnesta i slutet av 

november. Förslaget har även varit utställt på servicecenter och på kommunens 

hemsida.  

Under försommaren genomfördes ett utvecklingsarbete kopplat till hemsidan och 

information rörande pågående planering. Informationen har setts över och 

strukturerats om så att det ska bli lättare för besökare att hitta information om våra 

aktuella planeringsprojekt.  

Uppdrag 

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

 

Lägesrapport 

Normal drift och underhåll, mindre reparationsarbeten på dammen i Gnesta centrum 

har genomförts. 

Uppdrag 

Cykelleden mellan Gnesta och Klämmingsbergsbadet ska ses över för att säkerställa 

goda möjligheter till nyttjande inför sommarsäsongen 2021. 

 

Lägesrapport 

Cykelleden belades med ny ytbeläggning av finare grus under senvåren. 

Uppdrag 

Klotter på kommunens anläggningar ska tas bort inom 48 timmar eller snarast möjligt 

om förhållandena inte tillåter annat. 

 

Lägesrapport 

Klotter tas bort snarast möjligt efter inkommen felanmälan eller att det upptäcks av 

gatuenhetens personal. 
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Dokumentnamn Årsredovisning 2021 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Under det första halvåret 2021, har invånarna i kommunen beviljats högst avdrag för 

grön teknik i hela Sverige. I genomsnitt beviljades skatteavdrag med 116 kronor per 

invånare i Gnesta kommun. Rikssnittet ligger på 24 kronor per invånare. I Gnesta 

kommun finns även flest köpare av grön teknik jämfört med riket, 48 personer per 

10 000 invånare i Gnesta kommun jämfört med 16 personer per 10 000 invånare i 

riket.  
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Dokumentnamn Årsredovisning 2021 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Uppdrag 

Fortsätta arbetet med avloppsinventering, där samtliga enskilda avlopp ska vara 

inventerade senast 31 dec 2024. 

Lägesrapport 

Avloppsinventeringen 2021 omfattar totalt cirka 93 fastigheter och 113 avlopp. Vid 

halvårsskiftet juni/juli 2021 hade 93 avlopp inventerats. Kvar att inventera genom 

besök på plats var vid halvårsskiftet cirka sju fastigheter. Miljöenheten utövar även 

tillsyn på fastigheter med sluten tank som har nivålarm, vilket är ett krav för sluten 

tank. 

Uppdrag 

Trygghets-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv ska beaktas i arbetet med 

planer, samt vid utformning av gator och parker. 

 

Lägesrapport 

Frågorna har beaktats i pågående planärenden. En jämställdhetsanalys har utförts i 

samband med detaljplanen för Vackerby trädgårdsstad. En barnkonsekvens- och 

jämställdhetsanalys har gjorts i planarbetet för Mejerigatan. 

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Indikator  

Kontinuerlig uppföljning av de förelägganden och förbud som beslutats i samband med 

avloppsinventeringen.  

Uppföljning   

 Av de 32 fastigheter och 31 avlopp som inventerats på plats har 20 fastigheter och 16 

avlopp blivit godkända. 15 avlopp har fått beslut om förbud. Två avlopp faller under 

kategorin "övrigt" och har varken blivit godkända eller fått förbud. Exempel på vad som 

ingår i kategorin” övrigt” är kommunalt verksamhetsområde som ska anslutas till 

kommunalt avlopp.  

Indikator  

Kontinuerlig uppföljning av de avlopp där fastighetsägaren själv har angett att 

avloppsanläggningen ska åtgärdas. 

Uppföljning  

Tio fastighetsägare har uppgett att de gör om avloppet på eget initiativ, eller att de ska 

ansluta till Laxnelänken.  
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Dokumentnamn Årsredovisning 2021 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Lägesrapport  

Avloppsinventeringen 2021 omfattar totalt cirka 93 fastigheter och 113 avlopp, vid 
årsskiftet 2021 hade samtliga av dessa avlopp inventerats. Miljöenheten utövar även 
tillsyn på fastigheter med sluten tank som har nivålarm, vilket är ett krav för sluten 
tank.  
 

Indikator 

Antal meter upprustade/ utbyggda gång- och cykelvägar 

Uppföljning  

Ca. 490 kvadratmeter  

Indikator 

Antal laddplatser för elfordon 

Uppföljning  

Ingen utbyggnad har skett under perioden rörande allmänna laddstolpar i kommunen. 

I dag 13 laddstolpar som kan användas av allmänheten i Gnesta centralort, Förutom 

dessa finns 3 vid Södertuna slott och 4 vid Grytsberg.  

Indikator 

Installerad effekt solceller per capita 

Uppföljning 

Uppgifter för 2021 har inte presenterats. Trenden är ökande, se under rubrik energi- 

och klimatrådgivning. År 2019 var total installerad effekt solceller per capita 148 Watt 

per person och 2020 hade det ökat till 2o9.   
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Dokumentnamn Årsredovisning 2021 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Inriktningsmål: 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 samt ske 

snabbt och kostnadseffektivt. 

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Uppdrag 

Tydliggör myndighetsprocesserna för medborgare och företagare med syfte att förenkla 

deras arbete med tillståndsansökningar.  

Lägesrapport 

E-tjänst för ansökan om grävtillstånd samt för flytt av fordon på ej kommunal mark har 

publicerats med syfte att underlätta ansökningsprocessen. 

Utvecklingsarbete kopplat till hemsidan och information rörande bygglov pågår. Syftet 

är att förenkla navigering på hemsidan och göra information rörande 

bygglovsprocessen mer lättillgänglig för medborgare och företagare i kommunen 

Under året har bokningsbara telefontider via e-tjänst införts och arbetet har fortsatt 

med kartläggning av bygglovsprocessen med upprättande av rutiner och mallar för 

olika ärendetyper och skeden i bygglovsprocessen.  

Uppdrag 

Utveckla rådgivande material i samband med tydliggörandet av processerna, som är 

enkla för medborgare och företagare att ta del av.  

Lägesrapport 

I de e-tjänster som utvecklats under perioden skapas ett tydligt flöde för den sökande 

där de olika stegen i ansökningen beskrivs.  

Uppdrag 

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

enklare karaktär. Från det att kompletta handlingar (inkl. grannyttranden) lämnats in 

ska beslut ha lämnats senast inom tre veckor (gäller inte perioden maj-juli). 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. 
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Dokumentnamn Årsredovisning 2021 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Miljöenheten har sett ett behov av ett tidredovisningssystem i Castor som även enkelt 

kan sammanställas för att slippa dubbelregistrering. Prosona har en sådan modul, 

vilket planeras beställas till Castor. Castorgruppen i Gnesta undersöker om fler 

verksamheter kan ha användning av detta.  

Behov av utbildning och rutiner kopplat till Castor (ärendehanteringssystem) har 

identifierats vilket lett till att handläggare utbildats i systemet under perioden. 

Utbildning av handläggare sker löpande efter behov. 

Uppdrag 

Tydliggöra att medborgarnas och näringsidkarnas behov ska vara vägledande för 

verksamhetens fortsatta utveckling, inte minst vad gäller frågor kopplade till digitala 

processer. Digitalisering skapar också möjlighet till nya kommunikationsvägar och 

dialogmöjligheter. 

 

Lägesrapport 

Utveckling av integrationer mellan e-tjänster och ärendehanteringssystem pågår. 

Arbetet syftar till att öka effektiviteten i ärendehanteringen samt skapa förutsättningar 

för den sökande att följa sitt ärende via e-tjänsten. 

E-tjänster för ansökan om exempelvis grävtillstånd (och sedan tidigare 

bygglovsansökning med flera) underlättar för sökande att följa processen. 

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Indikator 

Antal tillgängliga e-tjänster 

Uppföljning 

21 publicerade e-tjänster. 
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Dokumentnamn Årsredovisning 2021 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Inriktningsmål: 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 60% av 

kostnaderna. 

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Uppdrag 

Medarbetare ska vara delaktiga i verksamhetsplaneringen kring resursanvändning och 

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

Lägesrapport 

Planering av verksamheten utförs på olika sätt inom förvaltningens enheter beroende 

på vilken typ av verksamhet som utförs samt uppdragets natur.  

Inom de verksamheter som är operativa planeras arbetet löpande mellan 

chef/arbetsledare/medarbetare. I planeringen behandlas frågor rörande 

resursplanering och prioritering. 

Inom verksamheter som arbetar med strategiska frågor genomfördes en planeringsdag 

under våren där resursfördelning och prioritering för året diskuterades. Arbetet följdes 

sedan upp i avstämningsmöten under perioden.  

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Indikator 

Ekonomisk uppföljning ska ske vid varje sammanträde i nämnden 

Uppföljning 

Ekonomisk uppföljning har skett vid ett tillfälle under perioden. 

Indikator 

Uppföljning av avgiftstäckning sker i årsredovisningen 

Uppföljning 

Uppföljning sker i årsredovisningen.  
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Dokumentnamn Årsredovisning 2021 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

Inriktningsmål: En attraktiv arbetsgivare  
Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 

• God delaktighet och rätt kompetens hos personalen  

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Uppdrag 

Tydligt planera och ansvarsfördela kopplat till verksamhetens mål och uppdrag. Detta 

skapar förståelse och gemenskap inom förvaltningen.  

Lägesrapport 

Planering av verksamheten utförs på olika sätt inom förvaltningens enheter beroende 

på verksamhetens natur. Inom vissa enheter har planering och avstämning skett mellan 

chef/arbetsledare/medarbetare löpande under perioden. Inom andra enheter 

genomfördes en övergripande planeringsdag där mål och uppdrag från framtidsplanen 

bröts ner och fördelades mellan medarbetare och därefter följts upp i 

avstämningsmöten.  

Uppdrag 

Kompetensutveckling tas upp vid utvecklingssamtal samt följs upp kontinuerligt under 

året.  

Lägesrapport 

Utvecklingssamtal hölls enligt rutin under hösten. I samtalen följs tidigare års mål upp 

och mynnar ut i en ny personlig utvecklingsplan för kommande år. Processen för 

utvecklingssamtal tas även upp på förvaltningens samverkansgrupp tillsammans med 

fackliga parter.  

Uppdrag 

Kontinuerligt följa sjukfrånvaro och sätta in åtgärder för att främja en god hälsa och låg 

sjukfrånvaro hos medarbetarna. 

Lägesrapport 

I början av året implementerades ett nytt systemstöd för uppföljning av sjukfrånvaro, i 

vilket chefer fick utbildning inom. Systemet har bidragit till en ökad systematisk 

uppföljning av sjukfrånvaron. 

 

HR har under året börjat delta vid förvaltningens ledningsgrupp i syfte att bygga ett 

mer verksamhetsnära stöd för chefer i bland annat arbetsmiljö och sjukfrånvaro. 

Deltagandet har lett en mer kvalitetssäkrad uppföljning av förvaltningens arbete med 

arbetsmiljö och sjukfrånvaro. 
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Dokumentnamn Årsredovisning 2021 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutsinstans Samhällsbyggnadsnämnden 

GC-väg Västra Storgatan 2020 

Avser GC-bana mellan Nygatan och Västra rondellen, inget utfall och pausad i avvaktan 

på GC-plan. 

GC-väg V:a Storgatan till rondellen (700m) 

Samma som GC-väg Västra storgatan 2020. Påbörjad projektering, sedan stoppad i 

avvaktan på GC-plan 

GC-väg Vackerby Industriväg 2020 

Inget utfall 2021, avvaktar GC-planen 

Beläggningsprogram 2021 

Avser ytbeläggningar på gator:  

Vesslevägen, Buss stationen, del av Snäckgatan, Hästskovägen, Juristgatan, 

Gärdesvägen, Skogsvägen, del av Fasanvägen  

GC-banor: Mårdstigen-Dansutskolan.  

Planerad men ej genomförd är Mariefredsvägen, där inväntar förvaltningen på att VA 

enheten ska genomföra ledningsåtgärder 

Fordonspark 2021 

Inget utfall på grund av utdragna upphandlingar samt långa leveranstider, 

förhoppningar är att leveranser kommer ske under 2022. 

 



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2022-02-11
Diarienummer: AVL.2021.416

Samhällsbyggnadsnämnden

Inventering av enskilda avlopp 2021

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

december 2021.

Sammanfattning
Avloppsinventeringen 2021 omfattade cirka 93 fastigheter med cirka 113 avlopp.

Av de 32 fastigheter och 31 avlopp som inventerats på plats har 20 fastigheter och 16

avlopp blivit godkända. 15 avlopp har fått beslut om förbud. Två avlopp faller under

kategorin "övrigt" och har varken blivit godkända eller fått förbud.

61 fastigheter/82 avlopp har inte inventeras på plats. Dessa har antingen uppgett att de

gör om avloppet självmant eller ska ansluta till kommunalt avlopp (Laxnelänken), inte

har indraget vatten eller är obebyggda och därmed inget avlopp eller har nya tillstånd.

Fastigheter där det endast sker utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten (bdt) har heller

inte inventerats på plats, totalt 30 bdt-avlopp.

Ärendebeskrivning
Som ett led i arbetet med uppföljning ska miljöenheten i januari/februari varje år

lämna en årsrapport till samhällsbyggnadsnämnden gällande den inventering av

enskilda avlopp som har genomförts under föregående år.

Förvaltningens synpunkter

Projekt

Miljöenheten påbörjade årets avloppsinventeringsprojekt i januari 2021 med

förberedelse och brevutskick. I år hölls inget informationsmöte för fastighetsägare

p.g.a. rådande pandemi. Projektet 2021 omfattade cirka 100 fastigheter som

inventerades genom granskning av uppgifter hos miljöenheten och/eller besök på plats.

Förutsättningar

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. Sedan 2018 finns det två tjänster som arbetar inom hela området för
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enskilda avlopp. Under första halvan av 2021 arbetade båda ordinarie inspektörer på

deltid (90 respektive 40%), därav det lägre antalet inventerade fastigheter (ca 93 st).

Resultat

Avloppsinventeringen 2021 omfattade cirka 93 fastigheter med cirka 113 avlopp. Vid

årsskiftet 2021 hade samtliga av dessa avlopp inventerats.

Av de 32 fastigheter och 31 avlopp som inventerats på plats har 20 fastigheter och 16

avlopp blivit godkända. 15 avlopp har fått beslut om förbud. Två avlopp faller under

kategorin "övrigt" och har varken blivit godkända eller fått förbud. Exempel på vad som

ingår i kategorin” övrigt” är kommunalt verksamhetsområde som ska anslutas till

kommunalt avlopp. 

61 fastigheter/82 avlopp har inte inventerats på plats. Dessa har antingen uppgett att

de gör om avloppet självmant eller ska ansluta till kommunalt avlopp (Laxnelänken),

inte har indraget vatten eller är obebyggda och därmed inget avlopp eller har nya

tillstånd. Fastigheter där det endast sker utsläpp av bad-, disk- och tvättvatten (bdt) har

heller inte inventerats på plats, totalt 30 bdt-avlopp.

Miljöenheten tillsynar även att fastigheter med sluten tank har nivålarm, vilket är ett

krav för sluten tank.

Prognos

Alla enskilda avlopp i Gnesta kommun beräknas vara inventerade år 2024 och

åtgärdade år 2025. Övergripande projektplan för inventering av enskilda avlopp i

Gnesta kommun reviderades under 2021.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys har inte varit tillämplig i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-11
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Anders Axelsson

Tf Förvaltningschef

Maria Külen Solgård

Tf Miljöchef

Karin Widström

Miljöinspektör

Lina Vikström-Bergqvist

Miljöinspektör

Sändlista

~ Tf. Miljöchef/miljöenheten
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Upprättad: 2022-02-25
Diarienummer: MOB.2022.16

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över omprövning av miljövillkor för
Skeppsta vattenkraftverk

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Nämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande.

Sammanfattning
Mark och miljödomstolen har berett Gnesta kommun att inkomma med yttrande över

omprövning av miljövillkor för Skeppsta vattenkraftverk. Omprövningen ska ske för

samtliga vattenkraftverk i Sverige. Syftet är att få moderna miljövillkor genom att de

prövas mot kraven i miljöbalken. Genom omprövningen uppnås de nationella energi-

och miljömålen. Gnesta kommun har tagit del av underliggande handlingar vilka

främst syftar till skapa fria vandringsvägar för vattenlevande organismer.

Samhällsbyggnadsnämnde har inga synpunkter på de föreslagna åtgärderna men ser

mycket positivt på de föreslagna åtgärderna som ökar förutsättningarna för en

långsiktig ekologisk konnektivitet i Trosaåns vattensystem.

Ärendebeskrivning
Gnesta kommun har beretts tillfälle att yttra sig över en ansökan om omprövning för

moderna miljövillkor för Skeppsta vattenkraftverk. Prövning sker av Mark- och

miljödomstolen Nacka tingsrätt. Enligt 11 kap. 28 § miljöbalken ska det finnas en

nationell plan för omprövningar av sådana vattenverksamheter som har tillkommit för

produktion av vattenkraftsel. Omprövningarna ska innebära att verksamheterna förses

med moderna miljövillkor. Det betyder bland annat att tillstånden ska ha villkor som

behövs för att kvaliteten på de vatten som verksamheterna påverkar ska kunna uppfylla

EU-rättens krav. Planen ska ge en nationell helhetssyn i frågan om att verksamheterna

ska förses med moderna miljövillkor på ett samordnat sätt med största möjliga nytta

för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Inför omprövningen har Gnesta kommun deltagit i Trosaåns prövningsgrupp.

2022-02-21 inkom handlingar i målet. Gnesta kommun är aktförvarare och kan via

servicecenter lämna ut handlingarna till allmänheten.
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Förvaltningens synpunkter
Gnesta kommun har deltagit i Startmöte för omprövningen. Förvaltningen har tagit del

av underliggande handlingar i målet. Omprövningen handlar om skapande av fria

vandringsvägar för vattenlevande organismer. Inriktningen ligger främst på ålvandring.

Enligt ålförvaltningsplanen ska det i alla vattendrag som ses som potentiellt viktiga

skapas förutsättningar för att rädda den akut hotade arten.

Efter genomläsning finner förvaltningen att det är ett gediget grundmaterial som

baseras på senaste kunskap om återställning av ursprungliga vandringsmöjligheter.

Förvaltningen har inga synpunkter eller tillägg till det presterade materialet och

därmed inte heller på de förslag på åtgärder som föreslås.

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att inte framföra några synpunkter

på föreliggande ansökan men meddela att förvaltningen ser mycket positivt på de

föreslagna åtgärderna som ökar förutsättningarna för en långsiktig ekologisk

konnektivitet i Trosaåns vattensystem.

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärderna genomförs av dammägaren och innebär inga ekonomiska konsekvenser för

Gnesta kommun.

Juridiska konsekvenser

Omprövningen baseras på den ändringar i miljöbalken från 1 januari 2019 vilket

innebär att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor genom att prövas mot

kraven i miljöbalken. Syftet är att uppnå de nationella energi- och miljömålen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Inte tillämpbart.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Gnesta kommuns översiktsplan anger som mål "Långsiktigt minskad natur och

klimatpåverkan.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-25

2. Kungörelse inkommen från Nacka tingsrätt 2022-02-11
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Anders Axelsson Bertil Karlsson

Tf. förvaltningschef Miljöstrateg

Sändlista

~ Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 69, 131 07 Nacka. På brevet anges

Mål nr M 629-22
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Upprättad: 2022-03-01
Diarienummer: MOB.2022.1

Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av

samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas

till nämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva

eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det samhällsbyggnadsnämnden fritt

att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos samhällsbyggnads-förvaltningen.

Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa

fr.o.m att samhällsbyggnadsnämndens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt

på kommunens digitala anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där

tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter

om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare

(namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med

skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2021-12-15 - 2022-02-28

~ Förteckning över anställningar 2021-12-01 - 2022-01-31











































































Samhällsbyggnadsnämnden
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade
mellan 2021-12-01 – 2022-01-31
Drifttekniker
Organisation: VA enheten
Tillsvidare, From: 2022-01-11
Heltid,
Utfärdat av: Niklas Söderholm, VA-chef
Drifttekniker
Organisation: VA enheten
Tillsvidare, From: 2022-02-01
Heltid,
Utfärdat av: Niklas Söderholm, VA-chef

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan
2021-12-01 – 2022-01-31
Miljöinspektör
9Organisation: Miljöenheten
Allm visstidsanställning, 2022-02-08 - 2022-10-31
Heltid,
Utfärdat av: Jessica Perman Viberg, t.f. Miljöchef
Miljöinspektör
Organisation: Miljöenheten
Provanställning, 2022-03-08 - 2022-09-07
Heltid,
Utfärdat av: Jessica Perman Viberg, Tillförordnad miljöchef
Handläggare
Organisation: Planeringsenheten
Efter 67 år, 2022-01-01 - 2022-06-30
Deltid (50,00%)Utfärdat av: Tomas Enqvist, Chef
Bygglovhandläggare/insp
Organisation: Planeringsenheten
Allm visstidsanställning, 2022-02-01 - 2022-12-31
Heltid,
Utfärdat av: Tomas Enqvist, Chef




