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Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2018-11-19
ALK.2018.47

Samhällsbyggnads-
nämnden

Tillsynsplan alkohol 2019

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden

1. Godkänna tillsynsplan för alkohol i Gnesta kommun.

Sammanfattning

Tillsynsplan för alkohol syftar till att strukturera upp och förenkla
tillsynsarbetet samt specificera inriktningen på tillsynen för det kommande året.
Den ska även bidra till att tillståndshavarna i kommunen ska få kännedom om
den planerade tillsynen.

Ärendebeskrivning

Staten, genom Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelserna, förordar att
kommunernas skyldighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen görs utifrån en av
ansvarig nämnd beslutad tillsynsplan. Tillsynsplanen har tagits fram av
alkoholinspektörerna från Nyköpings kommun. Enligt avtal bedriver de tillsyn i
Gnesta kommun enligt alkohollagen.

Förvaltningens synpunkter

Tillsynsplanen är framtagen för att beskriva och informera om hur
tillsynsarbetet på alkohollagens område är planerat att genomföras under år
2019. Tillsynsplanen hjälper tillståndshavarna att bedriva en ansvarsfull
alkoholservering genom att beskriva punkter myndigheterna planerar att utöva
tillsyn på under det kommande året. På detta sätt kan tillståndshavarna
uppdatera sina kunskaper inom alkohollagen, bedriva ansvarsfull
alkoholservering och på så sätt skydda människors hälsa. Tillsynsplanen kan
även underlätta likabehandling gällande tillsyn av tillståndshavarna.

Checklista för jämställdhet

Har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Tillsynsplanen är baserat på riktlinjerna för serveringstillstånd i Gnesta
kommun.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-19

2. Tillsynsplan 2019 serveringstillstånd - Gnesta kommun

Beslutet ska skickas till:

~ Alkoholinspektörer, Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping

Patrik Nissen

Förvaltningschef

Sandra Holmström

Miljöinspektör
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Bakgrund 
Staten, genom Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna, förordar att 
kommunernas skyldighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen görs utifrån av en 
ansvarig nämnd beslutad tillsynsplan. Tanken är att en sådan tillsynsplan väsentligt 
strukturerar upp och underlättar verksamheten och också kan öka effekterna av det 
genomförda arbetet. I tillsynsplanen bör det specificeras vad kommunen under det 
kommande verksamhetsåret planerar att prioritera i sin tillsyn, antal tillsynsbesök, 
tematisk inriktning med mera. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram denna tillsynsplan för att beskriva 
och informera om hur tillsynsarbetet på alkohollagens område är planerat att 
genomföras under år 2019. 
 
Nyköpings kommun som levererar tjänster till Gnesta, Trosa och Oxelösunds 
kommun har relativt goda resurser för att genomföra kvalitativ tillsyn i enlighet 
med alkohollagen.  
 
Gnesta kommun finns representerat i Södermanlands län initieringsgrupp som 
består av tre representanter från polismyndigheten, skatteverket, länsstyrelsen och 
tre alkoholhandläggare i länet. Uppgiften är att varje år planera gemensamma 
tillsynsomgångar då samtliga kommuner i länet, så långt det är möjligt utför 
tillsynsbesök under en kortare tidsperiod med ett gemensamt tema. De 
länsgemensamma tillsynsbesöken beräknas till ett tillfälle under året.  
Gnesta kommun har vid årsskiftet 2018/2019 ett stabilt antal stadigvarande 
serveringstillstånd. Inför verksamhetsåret 2019 ser antalet ut som följer:  
 

 Stadigvarande serveringstillstånd – 13 stycken 

 Tillfälliga serveringstillstånd – cirka 1 stycken på årsbasis 

Syfte med tillsynsverksamheten enligt alkohollagen 
All försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste 
mån förhindras. Servering av alkohol får endast ske i sådan omfattning och i sådana 
former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte föreligger. Som ett 
särskilt skydd för ungdomar finns också åldersgränser som ska bevakas. 

Tillståndsprövning av serveringstillstånd 
Tillståndsprövningen omfattar arbete i huvudsak med följande tillstånd 
 

 stadigvarande tillstånd till allmänhet/slutna sällskap,  

 tillfälliga tillstånd till allmänhet/slutna sällskap,  

 utvidgade/ändrade serveringstillstånd och bolagsändringar i bolag  

 cateringverksamhet. 

Tillsynsarbete 
Tillsynen delas i förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn. 
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Förebyggande arbete 
Förebyggande tillsyn kan röra vitt skilda områden men grundtanken är ändå att 
genom sådan tillsyn förebygga överträdelser av alkohollagen. Tillståndshavaren kan 
till exempel vända sig till tillsynsmyndigheten för svar på sina frågor för att kunna 
vara säker på vad som förväntas av denne. Även om en tillståndshavare förutsätts 
ha kunskap i alkohollagen för att vara lämplig att inneha ett serveringstillstånd, är 
det tillsynsmyndighetens uppgift att informera samtliga tillståndshavare om till 
exempel kommunala riktlinjer, aktuella lagändringar eller ny rättspraxis. Vidare är 
det myndighetens uppgift att tillhandahålla informationsmaterial och blanketter 
samt att sammanställa statistik. Myndigheten kan även arrangera krögarmöten eller 
utbildningar för restaurangpersonal. Slutligen är en viktig faktor i det förebyggande 
arbetet att myndigheten bedriver effektiv och regelbunden yttre och inre tillsyn. 
 
För Gnesta kommun anordnar alkoholinspektörerna under år 2019 minst en så 
kallad Krögarträff. Syftet med dessa träffar är att upprätta en dialog och att föra ut 
information. Det är av vikt att alkoholinspektörerna kontinuerligt har en 
mötesplats och en dialog med kommunens krögare för att fånga inputs från 
krögarna. 
 
Ambitionen är också att utbildning i ansvarsfull alkoholservering för krögare, 
restaurangpersonal och ordningsvakter ska fortsätta. Resultaten har visat sig vara 
mycket positiva i form av till exempel minskat alkoholrelaterat våld och förbättrat 
samsyn mellan myndighet och krogliv. Utbildning kommer att erbjudas vid minst 
ett tillfälle under år 2019. 
 
I mars 2019 kommer alkoholinspektörerna i länet tillsammans med länsstyrelsen 
erbjuda en halv dags utbildning för politikerna som sitter i beslutandeställning. 
Utbildningen kommer att genomföras i Katrineholm. 

Inre tillsyn 
Inre tillsyn innebär att en skrivbordsbaserad kontroll sker av om förutsättningarna 
för tillstånd fortfarande föreligger.  
 
Tillståndsenheten tar varje år emot tillståndshavarens restaurangrapport och tar på 
basis av denna ut en tillsynsavgift. Restaurangrapporten granskas med avseende på 
avvikelser; till exempel att en orimligt stor del av omsättningen härrör från 
alkoholförsäljning. 
 
Uppgift om hur en tillståndshavare sköter sig i ekonomiskt hänseende inhämtas 
från skattemyndigheten eller kronofogdemyndigheten. Uppgift om hans personliga 
lämplighet kan inhämtas via polisen belastnings- och misstankeregister. Uppgift 
kan även hämtas från Bolagsverket för kontroll av huruvida den personkrets som 
lämplighetsprövades inför tillståndsgivningen består eller om förändringar i denna 
har skett utan att anmälas till tillsynsmyndigheten. Information inkommer också till 
alkoholinspektörerna via samverkande myndigheter och från andra källor såsom 
allmänhet och media.  
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Alkoholinspektörerna arbetar under året kontinuerligt med inre tillsyn av 
tillståndshavare och dess bolag. 

Yttre tillsyn 
Yttre tillsynsbesök kan uppdelas i rutinbesök, påkallade besök och 
uppföljningsbesök. Alkoholinspektörerna genomför minst ett rutinbesök per 
tillståndshavare och år. Påkallade besök görs då inre tillsyn fått anledning till det. 
Uppföljningsbesök blir aktuella då missförhållanden förelegat vid tidigare besök. 
 
Alkoholinspektörerna kontrollerar att de alkoholpolitiska kraven i lagen följs 
genom observationer av hur verksamheten bedrivs. Huvudfokus ligger på ordning, 
nykterhet, och kontroll av att servering inte sker till underåriga och/eller märkbart 
påverkade personer. Vidare kontrolleras förekomsten av lagad mat samt att 
serveringsansvarig finns på plats. Kontroll sker också av att försäljningen sker i 
enlighet med tillståndet som det framgår av tillståndsbeviset. Hit hör frågor som 
rör vilka slag av alkoholdrycker som serveras, om servering sker till allmänheten 
eller till slutet sällskap, serveringslokalernas och kökets beskaffenhet, matutbud, 
serveringstid samt i förekommande fall om meddelade villkor för tillståndet följs. 
Vidare kontrolleras bland annat att förvarings- och förtäringsförbuden följs, 
tillgången på lättdrycker samt eventuell marknadsföring. När det gäller servering av 
folköl så kontrolleras det på serveringsställen som enbart serverar folköl. 

Samordnad yttre tillsyn 
Vid minst ett tillfälle under verksamhetsåret genomförs en så kallad samordnad 
tillsyn. Samverkande parter med kommunen kan variera mellan till exempel 
Polismyndigheten, Skatteverket, Miljöenheten och Räddningstjänsten, och 
arbetsförmedlingen. 

Uppföljande tillsynsbesök  
Uppföljande tillsynsbesök utförs om tillsynen påvisat allvarliga brister i 
verksamheten samt om sanktionsåtgärder har vidtagits. Uppföljningsbesöken är 
viktiga för att ta reda på om det är fråga om en engångsföreteelse eller om bristerna 
är återkommande.  

Prioritering av objekt vad gäller tillsyn 
Gnesta kommun prioriterar sin tillsynsverksamhet utifrån en enkel 
riskanalysmodell där tillsynsobjekten delas in i fyra olika kategorier. Detta görs för 
att utnyttja kommunens resurser på området så effektivt som möjligt och för att 
arbetet ska få så stor effekt som möjligt där effekten bäst behövs. 

Mycket hög prioritet 
De tillståndshavare som har tillstånd för servering till allmänheten och med ett 
återkommande nöjesutbud för unga eller vuxna eller har haft allvarliga och/eller 
återkommande brister. Något av följande kriterier ska vara uppfyllda: 
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 Nöjesrestaurang/disco/pub med låg matförsäljning och hög 
alkoholförsäljning  

 Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 

 Återkommande störningar 

 Återkommande brister och förseelser enligt alkohollagen 

 Tillståndshavaren har meddelats varning 

 Serveringstider med sena öppettider 

Hög prioritet 
De tillståndshavare som har tillstånd till allmänheten eller har haft mindre allvarliga 
brister. Något av följande kriterier ska vara uppfyllda: 
 

 Serveringsstället vänder sig till unga vuxna 

 Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 

 Matrestaurang med hög alkoholförsäljning 

 Nöjesutbud förekommer tillfälligt eller under viss period 

 Brister av mindre allvarlig karaktär har förekommit under den senaste 
treårsperioden 

Låg prioritet 
De tillståndsinnehavare som vänder sig till slutna sällskap, föreningar som 
återkommande ansöker om serveringstillstånd till slutet sällskap, lunchrestauranger 
eller restauranger med serveringstillstånd till allmänheten med hög kostnadsbild där 
familjer och äldre gäster är huvudsakliga besökare. Något av följande kriterier ska 
vara uppfyllda: 
 

 Låg försäljning 

 Inget nöjesutbud 

 Inga kända störningar 
 

Mycket låg prioritet 
De tillståndshavare som endast vänder sig till ett slutet sällskap och där inga 
ordningsstörningar är kända. 
 
Gnesta kommun ska varje år kategorisera tillståndshavarna enligt ovanstående 
riskbedömning. Kategoriseringen utgör underlag för detaljplanering av 
tillsynsarbetet. Kategoriseringen kan komma att ändras under innevarande 
verksamhetsår om till exempel brister uppmärksammas på ett mindre prioriterat 
serveringsställe. 

Tillsyn av detaljhandel/servering av folköl   
Med folköl avses öl med en alkoholhalt över 2,8 men under 3,5 volymprocent. 
 
Enligt alkohollagen ska den som bedriver detaljhandel eller servering av öl anmäla 
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detta till kommunen på särskild blankett. Försäljningsstället har skyldighet att utöva 
särskild tillsyn i form av egenkontroll över försäljningen samt att ansvara för att det 
finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.  
 
Egenkontrollprogrammet ska bl.a. innehålla uppgifter om hur man informerar 
personalen om regler för försäljning, om vem som är försäljningsansvarig, rutiner 
för ålderskontroll och hur man informerar om dem. Vid servering av öl ska 
egenkontrollen inriktas i huvudsak på att servering inte sker till underåriga eller 
märkbart påverkade gäster samt att det råder ordning och nykterhet på 
serveringsstället.  
 
Varje anmält försäljningsställe kommer i enlighet med tillsynsplanen att få minst ett 
(1) besök vartannat år. Kommunens tillsyn av ölförsäljning ska främst inriktas på 
att ge råd, stöd och information till näringsidkarna, det vill säga förebyggande 
tillsyn. Genom tillsynen riktas särskild uppmärksamhet på hur egenkontrollen 
fungerar och hur den används. På detta sätt påminns näringsidkarna om att följa 
bestämmelserna om åldersgränser och att ha egna rutiner för att följa alkohollagen.  
  
Kommunen kan dock ingripa med försäljningsförbud eller om det bedöms som en 
alltför ingripande åtgärd, besluta om att meddela en varning till försäljningsstället 
om brister uppmärksammas. 

Övergripande målformulering för 2019  
 

 Minst ett tillsynsbesök hos samtliga tillståndshavare i Gnesta kommun 

 Genomförande av så kallad Krögarträff 

 Minst ett utbildningstillfälle vad gäller ”Ansvarsfull alkoholservering” 

 Löpande och kvalitativ inre tillsyn 

 Samverkan med andra myndigheter 

 Kompetensutveckling 

 Politikerutbildning 
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Upprättad: 2018-11-13

Diarienummer: MOB.2018.272

Samhällsbyggnads-
nämnden

Omfördelning av investeringsmedel gata/park

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. 3 938 534 kr från investeringsobjekt 96402, 96403, 96404, 96408 och 97404

omfördelas enligt nedan till investeringsobjekt 95404 Angöring Freja.

2. 2 433 501 kr från investeringsobjekt 96401 omfördelas enligt nedan till

exploateringsobjekt 70047.

Ärendebeskrivning

Angöring Freja
Projektet angöring Freja omfattade förutom byggnation av själva angöringen även
fem stycken gång- och cykelvägar. Alla kostnader som uppkommit i projektet har
belastat investeringsobjektet 95404. Därför behöver de beslutade
investeringsmedlen för de fem gång- och cykelvägarna överföras till
investeringsobjektet 95404.

Frösjöstrand
Exploateringsprojektet Frösjöstrand har även tagit kostnaden för byggnationen av
badplatsen för vilken det är avsatt pengar i investeringsobjektet 96401. Därför
behöver det beslutade investeringsmedlet för badplatsen överföras till
exploateringsprojektet 70047.

Förvaltningens synpunkter

För att täcka underskotten på de områden som belastats med alla kostnader bör
investeringsmedel omfördelas.

Nedanstående medel föreslås att omfördelas till
95404 angöring Freja:
96402 GC-väg Tingshusgatan Frejavägen 935 565 kr
96403 GC-väg Tingshusgatan Skillingagatan 845 380 kr
96404 GC-väg Västra Storgatan till Nygatan 1 420 354 kr
96408 GC-väg Bygdevägen 140 380 kr
97404 GC-väg Bygdevägen 596 855 kr
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Ekonomiska konsekvenser

Om omfördelningarna inte görs, kommer de projekt som belastas med kostnader
att kvarstå med minusresultat.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

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

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Omfördelningen av investeringsmedel är i linje med kommunens rutin för
investeringar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-13

Beslutet ska skickas till

~ Kommunstyrelsen

~ Kommun fullmäktige

~ Teknisk chef

~ Ekonomienheten

~ Planeringschef

Patrik Nissen Ghita Sjösteen

Förvaltningschef Teknisk chef
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Upprättad: 2018-11-16

Diarienummer: MOB.2018.266

Samhällsbyggnads-
nämnden

Taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE)

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna förslag till ändrad taxa för tillstånd enligt Lagen om brandfarliga

och explosiva varor (LBE)

2. Taxan ska börja gälla den 1 februari 2019

3. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har
kommuner möjlighet att ta ut en avgift i samband med utfärdandet av tillstånd.

För att bättre harmonisera taxan av tillstånd enligt LBE mot nedlagd tid samt att
samköra Räddningstjänstens kostnadsmodell med räddningstjänster i länet samt
omkringliggande län föreslås en ny kostnadsmodell för tillstånd i enlighet med
tabell 1 enligt bilaga. Enligt förslaget utökas grundavgiften för tillstånd enligt LBE
med fler grundavgifter enligt tabell 1. Det innebär t.ex. att större industrier får en
högre grundavgift. Om ytterligare tid krävs tillkommer en kostnad för varje
påbörjad halvtimme enligt timavgiften. Andra delar av processen bibehålls.

Ärendebeskrivning

Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har
kommuner möjlighet att ta ut en avgift i samband med utfärdandet av tillstånd.

Sörmlandskusten Räddningstjänst svarar för Räddningstjänsten i kommunerna
Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Räddningstjänsten har tagit fram
föreliggande förslag till förändrad modell för taxan för tillämpning vid tillstånd i
de fyra kommunerna. Övriga tre kommuner har fattat beslut om den förändrade
taxan.

Förvaltningens synpunkter

Nuvarande modell av taxa bygger på en gemensam grundavgift för alla
verksamhetsutövare oavsett verksamhetsstorlek och komplexitet på anläggningen.
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Detta harmoniserar inte med taxemodeller som tillämpas i omkringliggande
kommuner och län (se bilaga 2-4) och inte heller hur samhället eller lagstiftningen
ser ut. Förslaget innebär att en ny modell för hur taxan tas ut. Gällande
lagstiftning är komplex och återspeglar samhället i att det ställs större krav
beroende på komplexitet och hanterad mängd brandfarlig vara. Detta bör även
gälla Räddningstjänstens hantering av tillståndsärenden.

Presentationen av kostnaden för tillståndshanteringen ger också en missvisande
bild för de som söker tillstånd för större eller mer komplexa verksamheter då
kostnaden blir betydligt högre än den ”annonserade” grundavgiften.

Dessutom tenderar nuvarande taxemodell medföra att stora anläggningar inte
debiteras för faktisk nedlagd arbetstid att hantera tillståndsansökan.

Nuläge

För 2018 är grundavgiften för tillståndshantering 2619 kr baserat på 3
arbetstimmar med en timavgift om 873 kr. Om ytterligare tid krävs tillkommer en
kostnad för varje påbörjad halvtimme enligt timavgiften.

Förändring

För att bättre harmonisera taxan av tillstånd enligt LBE mot nedlagd tid samt att
samköra Räddningstjänstens kostnadsmodell med räddningstjänster i länet samt
omkringliggande län föreslås en ny kostnadsmodell för tillstånd i enlighet med
tabell 1 enligt bilaga.

Enligt förslaget utökas grundavgiften för tillstånd enligt LBE med fler
grundavgifter enligt tabell 1. Det innebär t.ex. att större industrier får en högre
grundavgift. Om ytterligare tid krävs tillkommer en kostnad för varje påbörjad
halvtimme enligt timavgiften. Andra delar av processen bibehålls.

Förvaltningen anser att den förändrade modellen för taxan gör att
Räddningstjänsten från början kan presentera en riktigare kostnad för dem som
söker tillstånd.

Ekonomiska konsekvenser

Räddningstjänstens kostnadstäckning blir tydligare. För Gnesta kommun innebär
förslaget inga konsekvenser övrigt

Juridiska konsekvenser

Verksamheten regleras i Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Har inte bedömts tillämpligt i ärendet

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-16

2. Förslag på taxemodell för tillsyn enligt LBE

Beslutet ska skickas till

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Sörmlandskustens Räddningstjänst

Patrik Nissen

Förvaltningschef



 

  
  
Datum 

2018-05-09 

  

Nyköpings kommun, Patrik Kullman 
Niclas Nordström 

 

 

 
Postadress 
Nyköpings kommun 
Räddning och Säkerhet 
611 83  NYKÖPING 

Besöksadress 
Jägarhållet 1 
 

Tfn   
Mob   
niclas.nordstrom@nykoping.se 
Fax    

Org nr 21 20 00-29 40 
Bg 619-03 42 
raddningstjansten@nykoping.se 
www.nykoping.se 

 

Förslag på taxemodell för tillstånd enligt LBE 

Bakgrund 

Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har kommuner 

möjlighet att ta ut en avgift i samband med utfärdandet av tillstånd. 

Nuvarande modell bygger på en gemensam grundavgift för alla verksamhetsutövare 

oavsett verksamhetstorlek och komplexitet på anläggningen. Detta harmoniserar inte 

med taxemodeller som tillämpas i omkringliggande kommuner och län (se bilaga 2-4) 

och inte heller hur samhället eller lagstiftningen ser ut. Gällande lagstiftning är komplex 

och återspeglar samhället i att det ställs större krav beroende på komplexitet och 

hanterad mängd brandfarlig vara. Detta bör även gälla vår hantering av 

tillståndsärenden.  

Presentationen om kostnaden för tillståndhanteringen ger också en missvisande bild åt 

de som söker tillstånd för större eller mer komplexa verksamheter då kostnaden blir 

betydligt högre än den ”annonserade” grundavgiften.  

Dessutom tenderar nuvarande taxemodell att stora anläggningar inte debiteras för 

faktisk nedlagd arbetstid att hantera tillståndansökan. 

Nuläge 

För 2018 är grundavgiften för tillståndshantering 2619 Sek baserat på 3 arbetstimmar 

med en timavgift om 873 Sek. Om ytterligare tid krävs tillkommer en kostnad för varje 

påbörjad halvtimme enligt timavgiften. 

Förändring 

För att bättre harmonisera taxan av tillstånd enligt LBE mot nedlagd tid samt att 

samköra vår kostnadsmodell med räddningstjänster i länet samt omkringliggande län 

föreslås en ny kostnadsmodell för tillstånd i enlighet med Tabell 1. 

Förslag till beslut 

Att grundavgiften för tillstånd enligt LBE utökas med fler grundavgifter enligt tabell 1. 

Om ytterligare tid krävs tillkommer en kostnad för varje påbörjad halvtimme enligt 

timavgiften. Andra delar av processen bibehålls. 

 

Att beslut börjar gälla från 1 Juni 2018.  

mailto:raddningstjansten@nykoping.se
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Tabell 1 Kostnader för tillståndhantering enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor 

Anläggning för förvaring av brandfarlig vara, vätska eller gas, i cisterner samt anläggning 
för förvaring och försäljning ur cistern 

Mängd (liter) 
Avgift nytt 
tillstånd 

Avgift förnyat 
tillstånd 

Kommentar 

V<10 000 5238 2619 Ca 1 cistern, ex mindre åkeri 

10 000 – 50 000 6984 3492 
Ca 2 cisterner, ex större åkeri, 

detaljhandel, bensinstation 

50 000 – 200 000 9603 5238 
Ca 3 cisterner, ex detaljhandel, 

bensinstation 

V > 200 000 17460 8730 Industri 

 
 
Hantering av brandfarlig gas i lösa behållare 

Mängd (liter) 
Avgift nytt 
tillstånd 

Avgift förnyat 
tillstånd 

Kommentar 

V<4000 3492 1746 
T ex publik verksamhet såsom skola, 
sjukvård, restaurang och pensionat 

V>4000 5238 3492 

 
 

Hantering av brandfarlig vätska i lösa behållare 

Mängd (liter) 
Avgift nytt 
tillstånd 

Avgift förnyat 
tillstånd 

Kommentar 

V<3000 3492 1746 Färgbutik, mindre industri 

3000 – 10000 5238 3492 Större butik 

V>10000 6984 3492 Större industri, lager 
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Innehav, förvärv och förvaring av explosiva varor 

Omfattning 
Avgift nytt 
tillstånd 

Avgift förnyat 
tillstånd 

Kommentar 

Fyrverkeriförsäljning 5238 5238 Försäljning i butik eller utomhus 

Endast godkännande 
av föreståndare 

2619 2619 
 

Explosiv vara, mindre 
omfattning 

6111 6111 
Sprängkista, 

ammunitionsförsäljning, 
sportskytteklubb 

Explosiv vara, större 
omfattning 

8730 8730 
Förvaring i större container eller 

förråd 

 
 
Kompletteringar 

Mindre komplettering till gällande tillstånd (ett tillstånd 
med maximalt 50% av tidigare hanterad mängd och som 

inte medför betydande förändringar i hanteringen) 
873 

Större komplettering till gällande tillstånd (utökning 
däröver eller där flera olika ämnen ska hanteras i 

kompletteringen) 
2619 

Administrativa åtgärder, t ex byte av tillståndshavare eller 
avslag utan utredning 

873 

Avslag med utredning 3492 

Kostnader i ovanstående tabell 1 är redovisade i Sek. 
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Bilaga 

Bilaga 1 

Nedan redovisas Sörmlandskustens nuvarande rutin för ansökan om tillstånd enligt 

LBE där det gulmarkerade stycket utgör den del som ska förändras och klargöras. 

Ansöka om tillstånd för brandfarlig vara 
Du ska ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig om mängden du hanterar 

övergår den mängd som kräver tillstånd. 

I kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta är det Sörmlandskustens räddningstjänst 

som hanterar din anmälan och godkänner tillstånd. 

Ansök så här 

Använd blanketten Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. 

När du har fyllt i den skickar du den tillsammans med bifogade handlingar till Sörmlandskustens 

räddningstjänst. De handlingar som ska bifogas är följande: 

1. Beskrivning av den aktuella verksamheten, hanterade varor, mängder. Drift- och 

underhållsrutiner. 

2. Situationsplan som visar anläggningen i förhållande till omgivningen, skyddsavstånd, 

säkerhetsavstånd. 

3. Ritningar över byggnader, där rums funktioner, utrymningsvägar, brandcellsindelningar 

med mera framgår. Vilka brandfarliga varor som förekommer, var och i vilka mängder, 

cisternkarta, rörkarta, flödesschema. 

4. Klassningsplan. 

5. Riskutredning, miljökonsekvensbeskrivning. 

6. Intyg från kontroller av cisterner och rörledningar utförda av ackrediterat kontrollorgan 

(återkommande besiktning, SÄIFS 1997:9). Intyg från besiktning av elinstallationer inom klassat 

område. 

7. Anmälan av föreståndare och stf föreståndare med intyg om kompetens. 

8. Rutiner för egenkontroll och underhåll. 

9. Insatsplaner för tänkbart olycksscenario. 

Vi bedömer din ansökan 

När ansökan kommit in till räddningstjänsten gör vi en bedömning om ansökan innehåller rätt 

handlingar. Saknas handlingar kontaktar vi dig för kompletteringar. 

Först när ansökan är fullständig, det vill säga att alla handlingar finns med, kan vi skicka ett 

mottagningsbevis till dig. Från datumet när mottagningsbeviset skickas har vi normalt tre månader 

på oss att fatta beslut. Ett tillstånd är alltid tidsbegränsat och hur lång tid tillståndet gäller varierar 

normalt mellan 6 eller 12 år. 

Vi kommer eventuellt vilja göra en kontroll på platsen där verksamheten ska bedrivas och du får 

inte börja hantera brandfarlig vara förrän kontrollen är gjord. 

https://etjanster.nykoping.se/FileStorageArea/Blanketter/42/Tillst%C3%A5nd_f%C3%B6r_hantering_av_brandfarlig_vara_-_Ans%C3%B6kan.pdf
https://nykoping.se/Raddningstjanst/foretagare-och-organisationer/Brandfarlig-vara/Forestandare-brandfarlig-vara/
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Avgift för tillstånd 

Grundavgiften för ett tillstånd är 2 619 kronor. Ett tillstånd beräknas ta minst 3 timmar att hantera 

för oss. Om ytterligare tid krävs tillkommer en timavgift på 873 kronor (varje påbörjad halvitmme). 

I hanteringen ingår diarieföring, handläggning och kontroll. 

För övriga uppgifter enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) tar vi ut en 

kostnad för den tid vi arbetar och därefter varje påbörjad halvtimme. 

Vi hjälper dig om du har frågor 

Kontakta oss om du behöver hjälp med tillståndet eller vill du veta mer om vilken utbildning som 

krävs för hantering av brandfarlig vara. 
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Bilaga 2 
Taxa för Västra sörmlands räddningstjänst anno 2016 
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Bilaga 3 
Taxa för räddningstjänsten östra götaland anno 2017 
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Bilaga 4 
Taxa för Mälardalens brand och räddningsförbund 

 
 



Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | växel: 0158 – 275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se

www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Upprättad: 2018-11-13

Diarienummer: MOB.2018.280

Samhällsbyggnads-
nämnden

Avtal om belysning inom Gnesta kommun

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden

1. Besluta om att ingå avtal med Vattenfall AB gällande en 10-årig överlåtelse

avseende belysning inom Gnesta kommun.

2. Teknisk chef ges delegation att signera de nödvändiga dokument som avtalet

omfattar.

Sammanfattning

Fd Nyköping Energi såldes till Vattenfall 1996. I affären ingick allt kabelnät dvs
även belysningsnäten i Gnesta, Trosa och Nyköpings kommuner. Däremot
kvarstod ägarskapet för stolpar och armaturer i respektive kommun. Till följd av
detta har Vattenfall och Gnesta idag ett delat ägande vilket skapar en elektrisk fara
och det ligger en stor säkerhetsrisk i det att det är många inblandade aktörer.

Mot bakgrund av detta har Gnesta kommun har blivit kontaktad av Vattenfall AB
avseende erbjudande om avtal om belysning inom Gnesta kommun. Erbjudandet
omfattar ett 10-årigt avtal där kommunens hela gatubelysning övertas och drivs av
Vattenfall AB.

Att ingå avtalet ger en kostnadsökning med 106 518 kr per år, men innebär många
fördelar jämfört med nuläget.

Ärendebeskrivning

Fd Nyköping Energi såldes till Vattenfall 1996. I affären ingick allt kabelnät dvs
även belysningsnäten i Gnesta, Trosa och Nyköpings kommun. Däremot
kvarstod ägarskapet för stolpar och armaturer i respektive kommun .

Till följd av ovanstående har Vattenfall och Gnesta har idag ett delat ägande vilket
skapar en elektrisk fara.

Idag är följande involverade vid elarbeten:

· Vattenfall Eldistribution har en upphandlad entreprenör för stationer och
skåp i distributionsnätet.

· Vattenfall Elanläggningar har en entreprenör för belysningskabelnät.
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· Kommunen har en entreprenör för stolparna.

Dessa entreprenörer kan alla vara olika samt att det förekommer projekt i
anläggningen som innebär ytterligare entreprenörer, underentreprenörer osv.

Det ligger en stor fara i det att det är så många inblandade aktörer. Riskerna blir
stora och flera incidenter har redan hänt och det handlar mest om tur att ingen
ännu kommit till skada.

Mot bakgrund av detta har Gnesta kommun har blivit kontaktad av Vattenfall AB
avseende erbjudande om avtal om belysning inom Gnesta kommun. Erbjudandet
omfattar ett 10-årigt avtal där kommunens hela gatubelysning övertas och drivs av
Vattenfall AB. Detta är ett led i arbetet med att skapa säkra förhållanden vad
avser olika elarbeten inom belysningssektorn.

Avtalet omfattar

· Ägarförvaltning

· Innehavaransvar

· Administration

· El- och miljöansvar

· Samordningsansvar

· Dokumentation, MapInfo

I avtalet finns en fast och en rörlig del. I den fasta avgiften ingår beredskap,
underhållsronder, kabelvisningar, regelbundna seriebyten av ljuskällor och
besiktningar. I den rörliga avgiften ingår felavhjälpning, lampbyten mellan
rondering samt trafikskador och vandalism.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen ser stora fördelar med att ingå avtal med Vattenfall angående
belysning. Förutom bara det faktum att kommunen i detta medverkar till att
minimera riskerna vid elarbeten och på så sätt medverkar till att skapa ett säkert
elarbete kan även följande fördelar noteras:

· Kommunen behöver inte upphandla skötsel av belysning under 10 år

· Kommunen har inget elansvar för belysningen

· Kommunen har kvar beslutsrätten avseende investeringar, men Vattenfall
tar fram en belysnings- och investeringsplan åt kommunen som
beslutsunderlag

· Kommunen har en kontakt direkt med Vattenfall istället för som idag via
kommunens entreprenör

· Kommunens belastning minskar avseende den administration som idag är
kopplat till belysningsfrågorna

· Kommunen får alla ljuspunkter i ett digitalt format (MapInfo)
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Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att besluta om att ingå avtal
med Vattenfall AB enligt ovan och att teknisk chef ges delegation att signera de
nödvändiga dokument som avtalet omfattar.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunens kostnad för det avtalet omfattar är idag 575 057 kr per år. Avtalet
omfattar en årskostnad om 681 575 kr. Att ingå avtalet ger en kostnadsökning
med 106 518 kr per år, men innebär många fördelar jämfört med nuläget.

Juridiska konsekvenser

Avtalet är granskat utifrån och funnits lämpligt att träffa utifrån juridiska aspekter
i avtalet. Kontroll har även utförts att det inte är i strid med gällande regelverk
avseende upphandlingar. Med hänsyn till avtalets karaktär avseende kommunens
egendom bedömer förvaltningen att beslut bör fattas av
samhällsbyggnadsnämnden.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan är inte tillämpbar i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget strider inte mot kommunens styrdokument.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-13

Beslutet ska skickas till

~ Teknisk chef

~ Gatuchef

Patrik Nissen Ghita Sjösteen

Förvaltningschef Teknikchef



Samhällsbyggnadsförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer: MOB.2018.2

Samhällsbyggnads-
nämnden

Anmälningsärenden

Sammanfattning

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för nämnden,
utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga
hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Beslut från Länsstyrelsen i ärende BYGG.2014.240

Den 13 december 2017 har samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om
slutbesked för fastigheten Frustuna 1:47. A G överklagade beslutet 2018-03-11,
men då överklagandet inkom försent avvisades överklagandet. A G överklagar
avvisningsbeslutet den 21 mars 2018 och yrkar att det upphävs. Länsstyrelsen
beslutar att avslå överklagandet med motiveringen att samhällsbyggnads-
nämnden haft fog för sitt beslut att avvisa överklagandet.

~ Protokoll från Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen gällande
AVL.2014.545

Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet då fastighetsägaren har
återkallat sitt överklagande gällande tillsynsavgift och föreläggande att åtgärda
avloppsanläggningen.



Samhällsbyggnadsförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-11-20
MOB.2018.1

Samhällsbyggnads-
nämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt
av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning (gällande från 2018-
09-26). 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 2018-10-16 – 2018-11-19

~ Förteckning över anställningar 2018-09-01 - 2018-10-31



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod: 2018-10-16 - 2018-11-19
Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.759

LILLA HAMMARBOSÄTER 1:14

Beslutsdatum: 2018-11-07
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.759

LILLA HAMMARBOSÄTER 1:14

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Uppdaterat tillståndsbevis utfärdat 2018-10-10

Ärende: Uppdaterat tillståndsbevis
ALK.2018.50

Alkohol-, tobaks- och 
speltillstånd

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Uppdaterad tillståndsbevis utfärdat 2018-10-10

Ärende: Uppdaterat tillståndsbevis
ALK.2018.48

Alkohol-, tobaks- och 
speltillstånd

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Uppdaterat tillståndsbevis utfärdat 2018-10-10

Ärende: Uppdaterat serveringstillstånd
ALK.2018.51

Alkohol-, tobaks- och 
speltillstånd
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Uppdaterat serveringstillstånd utfärdat 2018-10-10

Ärende: Uppdaterat serveringstillstånd
ALK.2018.52

Alkohol-, tobaks- och 
speltillstånd

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Uppdaterat tillståndsbevis utfärdat 2018-10-10

Ärende: Uppdaterat tillståndsbevis
ALK.2018.49

Alkohol-, tobaks- och 
speltillstånd

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - avtal om halkbekämpning

Ärende: Halkbekämpning på trottoarer i Gnesta tätort
MOB.2018.267

Avtal

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - avtal om halkbekämpning

Ärende: Avtal om halkbekämpning i Björnlunda, Stjärnhov, Laxne och vissa fastigheter
MOB.2018.268

Avtal

Beslutsdatum: 2018-10-24
Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan om eldstad
BYGG.2018.261

Brandskydd
KÖRNSTORP 1:5
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-24
Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Installation av eldstad
BYGG.2018.266

Bygganmälan
GNESTA 41:19

Beslutsdatum: 2018-10-24
Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.262

Bygganmälan
AVLA 6:16

Beslutsdatum: 2018-11-07
Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan om eldstad
BYGG.2018.285

Bygganmälan
HJÄLMINGE 1:16

Beslutsdatum: 2018-11-06
Beslut: Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (attefall)
BYGG.2017.203

Bygganmälan
SOLBACKEN 4:1

Beslutsdatum: 2018-10-16
Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan om eldstad/rökkanal
BYGG.2018.258

Bygganmälan
HÄLLESTA 1:2
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-16
Beslut: Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus (attefall)
BYGG.2018.77

Bygganmälan
OPPEBY 3:95

Beslutsdatum: 2018-11-12
Beslut: Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.269

Bygganmälan
KÄXLE 2:20

Beslutsdatum: 2018-11-14
Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.294

Bygganmälan
STJÄRNHOV 4:34

Beslutsdatum: 2018-11-14
Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan om installation av eldstad
BYGG.2018.295

Bygganmälan
ÖSTERKÄRV 3:3

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.269

Bygganmälan
KÄXLE 2:20
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.267

Bygganmälan
ASKARTORP 1:8

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad
BYGG.2018.268

Bygganmälan
HERRÖKNA 3:3

Beslutsdatum: 2018-11-19
Beslut: Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (Attefall)
BYGG.2017.50

Bygganmälan
HÅLLSTA 5:157

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.221

Bygganmälan
BONDHÄLLA 1:6

Beslutsdatum: 2018-11-05
Beslut: Slutbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för fasadförändring
BYGG.2018.28

Bygganmälan
OPPEBY 3:68
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-31
Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.278

Bygganmälan
SIGTUNA 2:91

Beslutsdatum: 2018-11-05
Beslut: Slutbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (attefall)
BYGG.2017.233

Bygganmälan
KVARNÄNGEN 1:1

Beslutsdatum: 2018-11-07
Beslut: Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.236

Bygganmälan
VACKERBY 4:60

Beslutsdatum: 2018-11-07
Beslut: Eldstad startbesked och kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.281

Bygganmälan
FRUSTUNA 1:101

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Anmälan för installation av eldstad och rökkanal
BYGG.2018.244

Bygganmälan
BYÄNGEN 1:4
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-24
Beslut: Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, fritidshus
BYGG.2017.239

Bygglov
OPPEBY 3:103

Beslutsdatum: 2018-11-14
Beslut: Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av servicehus (omklädningshytter)
BYGG.2015.225

Bygglov
STRANDEN 1:54

Beslutsdatum: 2018-11-16
Beslut: Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för uppförande av skylt
BYGG.2018.152

Bygglov
GNESTA 39:3

Beslutsdatum: 2018-10-25
Beslut: Avskriva bygglov Bygglovshandläggare, §1: Avskriva

Ärende: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
BYGG.2018.205

Bygglov
HUNDBY 1:32

Beslutsdatum: 2018-10-24
Beslut: Bygglov med krav på samråd Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
BYGG.2018.182

Bygglov
HJÄLMINGE 1:16
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-19
Beslut: Bygglov med startbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Ansökan om bygglov för kopplingsstation
BYGG.2018.187

Bygglov
BJÖRNLUNDAGÅRDEN 1:1

Beslutsdatum: 2018-11-07
Beslut: Startbesked och fastställande kontrollplan Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2018.131

Bygglov
SÄBY 1:3

Beslutsdatum: 2018-11-19
Beslut: Startbesked och fastställande kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2018.216

Bygglov
ULLEVI 2:9

Beslutsdatum: 2018-10-24
Beslut: Bygglov med krav på samråd Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Ansökan om bygglov, enbostadshus
BYGG.2018.249

Bygglov
SÖDERBY 1:2

Beslutsdatum: 2018-10-22
Beslut: Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2017.190

Bygglov
TÄNGSLINGE 3:4
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-11-06
Beslut: Startbesked och fastställande kontrollplan Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för fritidshus
BYGG.2017.167

Bygglov
NYBYGGET 1:2

Beslutsdatum: 2018-10-24
Beslut: Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för uppförande av enbostadshus
BYGG.2018.46

Bygglov
VACKERBY 6:8

Beslutsdatum: 2018-11-06
Beslut: Startbesked och fastställande kontrollplan Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnation. (Tillbyggnad av befintlig friggebod)
BYGG.2018.159

Bygglov
SÅGEN 2:66

Beslutsdatum: 2018-11-06
Beslut: Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för att ändra enbostadshus (sätta igen en dörr och ett fönster)
BYGG.2014.118

Bygglov
GNESTA 48:11

Beslutsdatum: 2018-11-14
Beslut: Startbesked och fastställande kontrollplan Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för att ändra komplementbyggnad till bostad
BYGG.2018.86

Bygglov
GNESTA 69:10
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-23
Beslut: Startbesked och fastställande kontrollplan Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (fritidshus) och komplementhus.
BYGG.2018.98

Bygglov
VÄSTERKÄRV 1:9

Beslutsdatum: 2018-11-14
Beslut: Slutbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
BYGG.2018.97

Bygglov
VÄNGSÖ 13:5

Beslutsdatum: 2018-11-05
Beslut: Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för enbostadshus
BYGG.2017.16

Bygglov
GNESTA 79:29

Beslutsdatum: 2018-10-22
Beslut: Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2017.183

Bygglov
VÄNGSÖ 13:13

Beslutsdatum: 2018-11-05
Beslut: Slutbesked Byggnadsinspektör, §1: Beviljat

Ärende: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
BYGG.2017.66

Bygglov
GNESTA 84:10
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-11-15
Beslut: Beslut MOB med adressfält Förvaltningschef, §1: Beviljad

Ärende: Inbjudan till skriftligt samråd för förlängd nätkoncession mellan Äspetorp och
Gryt
MOB.2018.277

Fastighetsärenden

Beslutsdatum: 2018-10-24
Beslut: Förhandsbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2018.120

Förhandsbesked
LÖTENDAL 1:8

Beslutsdatum: 2018-11-13
Beslut: Förhandsbesked Bygglovshandläggare, §1: Beviljat

Ärende: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
BYGG.2018.173

Förhandsbesked
GRINDA 2:1

Beslutsdatum: 2018-11-08
Beslut: Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om schakttillstånd Östra Storgatan
MOB.2018.271

Gator och allmänna platser

Beslutsdatum: 2018-11-08
Beslut: Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om schattillstånd, Nibblegatan
MOB.2018.269

Gator och allmänna platser
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-11-16
Beslut: Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om schakttillstånd, Kärvsvägen
MOB.2018.281

Gator och allmänna platser

Beslutsdatum: 2018-11-05
Beslut: Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om schakttillstånd, Idrottsplatsen Björnlunda
MOB.2018.262

Gator och allmänna platser

Beslutsdatum: 2018-10-22
Beslut: Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om schakttillstånd, Skillingagatan 65
MOB.2018.253

Gator och allmänna platser

Beslutsdatum: 2018-11-07
Beslut: Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om schakttillstånd, Vackerby Industriväg 22, Gnesta
MOB.2018.263

Gator och allmänna platser

Beslutsdatum: 2018-10-22
Beslut: Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om schakttillstånd, Industrigatan
MOB.2018.254

Gator och allmänna platser
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-19
Beslut: Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om schakttillstånd, Mårdstigen
MOB.2018.252

Gator och allmänna platser

Beslutsdatum: 2018-10-24
Beslut: Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om schakttillstånd, Östra Storgatan 10
MOB.2018.258

Gator och allmänna platser

Beslutsdatum: 2018-11-08
Beslut: Beslut schakttillstånd Gatuingenjör, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om schakttillstånd Östra Storgatan (Din-X)
MOB.2018.270

Gator och allmänna platser

Beslutsdatum: 2018-11-07
Beslut: P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2018.261

Konsument- och 
medborgarservice

Beslutsdatum: 2018-11-19
Beslut: P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2018.282

Konsument- och 
medborgarservice
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: P-tillstånd beviljat nytt Handläggare parkeringstillstånd, §1: Beviljad

Ärende: Ansökan om parkeringstillstånd
MOB.2018.260

Konsument- och 
medborgarservice

Beslutsdatum: 2018-10-26
Beslut: Beslut klassning och kontrollavgift livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Klassning och kontrollavgift
LIV.2018.980

Livsmedel
SIGTUNA 6:6

Beslutsdatum: 2018-10-30
Beslut: Beslut föreläggande Dricksvatten Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Dricksvattenkontroll, 2017, Svinsjögård vattenverk
LIV.2017.1041

Livsmedel
Svinsjön 1:1

Beslutsdatum: 2018-10-16
Beslut: Beslut klassning och kontrollavgift livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Riskklassning och kontrollavgift
LIV.2018.939

Livsmedel
GNESTA 36:11

Beslutsdatum: 2018-11-12
Beslut: Beslut föreläggande livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Livsmedelskontroll 2018
LIV.2018.990

Livsmedel
GNESTA 39:8
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-22
Beslut: Beslut registrering livsmedel Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om registering av livsmedelsanläggning
LIV.2018.968

Livsmedel
GNESTA 91:12

Beslutsdatum: 2018-11-14
Beslut: Beslut om avgift för tillsyn Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Tillsyn Anderssens Herrfrisering 2018
MIL.2018.836

Miljö- och hälsoskydd
Gnesta 36:11

Beslutsdatum: 2018-11-05
Beslut: Anmälan värmeuttag Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om värmeuttag ur mark
MIL.2018.902

Miljö- och hälsoskydd
KLEVA 1:22

Beslutsdatum: 2018-10-24
Beslut: Beslut om miljösanktionsavgift

Ärende: MSA för försäljning av felmärkta produkter
MIL.2018.844

Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 39:8

Beslutsdatum: 2018-11-15
Beslut: Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Tillsyn Solbacka avloppsreningsverk 2017
MIL.2017.721

Miljö- och hälsoskydd
JÄTTNA 1:7
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-11-14
Beslut: Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Klagomål lukt från kyl och frys
MIL.2018.925

Miljö- och hälsoskydd

Beslutsdatum: 2018-11-06
Beslut: Anmälan värmeuttag Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om värmeuttag ur mark
MIL.2018.953

Miljö- och hälsoskydd
BJÖRNLUNDAGÅRDEN 1:8

Beslutsdatum: 2018-10-22
Beslut: Beslut om avgift för tillsyn Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Klagomål hydrauloljeutsläpp Frönäs
MIL.2018.972

Miljö- och hälsoskydd

Beslutsdatum: 2018-11-09
Beslut: Beslut kompostering hushållsavfall Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om kompostering av hushållsavfall
MIL.2018.1019

Miljö- och hälsoskydd
VÄNGSÖ 13:10

Beslutsdatum: 2018-11-14
Beslut: Anmälan värmeuttag Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om värmeuttag ur mark
MIL.2018.839

Miljö- och hälsoskydd
STORA VALLA 1:26
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-16
Beslut: Anmälan värmeuttag Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om värmeuttag ur mark
MIL.2018.931

Miljö- och hälsoskydd
KLEVA 1:4

Beslutsdatum: 2018-10-19
Beslut: Beslut om avgift för tillsyn Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Klagomål fukt och mögel m.m
MIL.2018.795

Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 36:4

Beslutsdatum: 2018-11-12
Beslut: Anmälan värmeuttag Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om värmeuttag ur mark
MIL.2018.970

Miljö- och hälsoskydd
SKENDA 3:33

Beslutsdatum: 2018-10-31
Beslut: Beslut klassning kontrollavgift m & hs Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Klassning och kontrollagift 2018
MIL.2018.875

Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 71:20

Beslutsdatum: 2018-10-19
Beslut: Beslut föreläggande miljö och hälsoskydd Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Tillsyn MUG Förvaltnings AB 2018
MIL.2018.932

Miljö- och hälsoskydd
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-19
Beslut: Beslut om avgift för tillsyn Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Klagomål - mögel i badrum
MIL.2018.856

Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 15:3

Beslutsdatum: 2018-11-12
Beslut: Anmälan värmeuttag Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om värmeuttag ur mark
MIL.2018.1011

Miljö- och hälsoskydd
HÖGTORP 1:6

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Beslut klassning kontrollavgift m & hs Miljöchef, §1: Fastställd

Ärende: Klassning och kontrollavgift 2018
MIL.2018.1007

Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 60:3

Beslutsdatum: 2018-10-31
Beslut: Beslut klassning kontrollavgift m & hs Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Klassning och kontrollavgift 2018
MIL.2018.874

Miljö- och hälsoskydd
GNESTA 71:20

Beslutsdatum: 2018-10-16
Beslut: Beslut MOB med adressfält Förvaltningschef, §1: Beviljad

Ärende: Remiss på anmälan om vattenverksamhet
MOB.2018.247

Natur- och miljövård
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslutslista gällande tillstånd brandfarlig vara och förelägganden

Ärende: Delegationsbeslut från Sörmlandskustens Räddningstjänst
MOB.2018.265

Räddningstjänst

Beslutsdatum: 2018-11-15
Beslut: Beslut strandskyddsdispens Miljöstrateg, §1: Beviljat

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens
BYGG.2018.288

Strandskydd
LÖVVIKEN 1:5

Beslutsdatum: 2018-11-09
Beslut: Beslut strandskyddsdispens Miljöstrateg, §1: Beviljat

Ärende: Ansökan om strandskyddsdispens
BYGG.2018.259

Strandskydd
KOLKE 2:10

Beslutsdatum:

Beslut: Tilldelningsbeslut

Ärende: Upphandling vinterväghållning ytterorterna
MOB.2018.205

Upphandling

Beslutsdatum: 2018-11-16
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp

Ärende: Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.749

Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:46
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DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-11-16
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.834

Vatten och avlopp
SÅGEN 2:60

Beslutsdatum: 2018-11-01
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.959

Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:53

Beslutsdatum: 2018-10-18
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.337

Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:60

Beslutsdatum: 2018-10-18
Beslut: Beslut om avgift avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.368

Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:28

Beslutsdatum: 2018-11-19
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.853

Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:71
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-11-19
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.948

Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:27

Beslutsdatum: 2018-10-18
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.701

Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:26

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.370

Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:19

Beslutsdatum: 2018-10-18
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.361

Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:27

Beslutsdatum: 2018-10-16
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2018.910

Vatten och avlopp
HAMMERSTA 4:54
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DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.294

Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:33

Beslutsdatum: 2018-11-16
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.938

Vatten och avlopp
HUNDBY 1:41

Beslutsdatum: 2018-10-16
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 
AVL.2018.979

Vatten och avlopp

STORA HAMMARBOSÄTER
1:70

Beslutsdatum: 2018-10-19
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2018.757

Vatten och avlopp
SÄBY 1:3

Beslutsdatum: 2018-10-18
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.723

Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:54
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DELEGATIONSBESLUTSamhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-11-16
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.936

Vatten och avlopp
OPPEBY 3:88

Beslutsdatum: 2018-10-19
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2018.106

Vatten och avlopp
TORSÅKERS-SÖRBY 1:23

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.107

Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:27

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Beslut om avgift avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.309

Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:30

Beslutsdatum: 2018-11-19
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2018.941

Vatten och avlopp
OPPEBY 3:26
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-18
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.148

Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:62

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.286

Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:34

Beslutsdatum: 2018-11-01
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.782

Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:39

Beslutsdatum: 2018-10-19
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.688

Vatten och avlopp
OPPEBY 3:45

Beslutsdatum: 2018-11-01
Beslut: Beslut om avgift avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.263

Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:49
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-18
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.624

Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:31

Beslutsdatum: 2018-10-18
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.376

Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:51

Beslutsdatum: 2018-10-18
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.327

Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:36

Beslutsdatum: 2018-10-16
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.976

Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:98

Beslutsdatum: 2018-11-01
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.113

Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:44
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-11-16
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2018.830

Vatten och avlopp
OPPEBY 3:86

Beslutsdatum: 2018-10-19
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.762

Vatten och avlopp
HUNDBY 1:32

Beslutsdatum: 2018-10-18
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.93

Vatten och avlopp
KÖRNSTORP 1:52

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.360

Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:9

Beslutsdatum: 2018-10-16
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Anmälan om ändring av enskilt avlopp
AVL.2018.967

Vatten och avlopp
HUNDBY 1:34
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Beslutsperiod:

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.230

Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:25

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.235

Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:24

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.302

Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:37

Beslutsdatum: 2018-10-29
Beslut: Beslut om föreläggande avloppsinventering

Ärende: Avloppsinventering
AVL.2018.74

Vatten och avlopp
LILLA HAMMARBOSÄTER 1:29

Beslutsdatum: 2018-11-08
Beslut: Tillstånd enskilt avlopp Miljöinspektör, §1: Fastställd

Ärende: Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
AVL.2018.814

Vatten och avlopp
SVINSJÖN 1:69
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Samhällsbyggnadsnämnden
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade
mellan 2018-09-01 – 2018-10-31
Vaktmästarbiträde
Organisation: Gatuenheten
Tillsvidare, From: 2018-10-01
Utfärdat av: Ghita Sjösteen, Chef
Utvecklingsledare
Organisation: Planeringsenheten
Tillsvidare, From: 2018-05-01
Utfärdat av: Tomas Enqvist, Chef
Parkarbetare
Organisation: Gatuenheten
Tillsvidare, From: 2018-10-01
Utfärdat av: Ghita Sjösteen, Chef

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan
2018-09-01 – 2018-10-31
Enhetschef
Organisation: Tekniska enheten
Allm visstidsanställning, 2018-10-08 - 2019-04-30
Utfärdat av: Ghita Sjösteen, Chef
Administrativ assistent
Organisation: Planeringsenheten
Allm visstidsanställning, 2018-09-01 - 2018-12-31
Utfärdat av: Tomas Enqvist, Chef
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