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Samhällsbyggnadsnämnden

Miljörapporter 2019

Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Godkänna miljörapport 2019-tertrial 3

Sammanfattning
Som ett led i arbetet med uppföljning ska miljöenheten varje år lämna tre rapporter

under året till samhällsbyggnadsnämnden. Där den tredje rapporten är en

sammanställning av året som har gått för respektive verksamhetsområde. För tertial 3

och under 2019 har miljöenheten genomfört tillsyn utifrån de resurser som funnits på

plats. Handledning av nyrekryterad personal, kompetensutveckling och resursbrist har

inneburit att miljöenhetens arbete har fått prioriteras om. Tid för handläggning av

ansökningar för tobaksförsäljning har fått avsättas då det från hösten 2019 är

tillståndspliktigt att sälja tobak.

Ärendebeskrivning
Som ett led i arbetet med uppföljning ska miljöenheten varje år lämna tre rapporter

under året till samhällsbyggnadsnämnden. Där den tredje rapporten är en

sammanställning av året som har gått för respektive verksamhetsområde.

Förvaltningens synpunkter
För tertial 3 och under 2019 har miljöenheten genomfört tillsyn utifrån de resurser som

funnits på plats.Under januari och februari och till mitten av mars var alla

miljöinspektörs tjänster bemannade. En inspektör slutade i mitten av mars och en

ersättare började i april. Inspektören som tillträde tillsvidaretjänsten jobbade på ett

föräldravikariat. Tjänsten för föräldravikariatet har inte tillsatts. Under maj och juni

var alla miljöinspektörstjänster bemannade. En inspektör gick på föräldraledighet i

mitten av juli och en inspektör avslutade sin tjänst i början av augusti. Därtill fanns

också en vakans för ett föräldravikariat som inte var tillsatt. I november och december

slutade två inspektörer. Dessa tjänster är vakanta och rekryteringsprocessen är

pågående. Det finns därmed glapp mellan anställningarna. Från och med april finns

ordinarie miljöchef på plats 20% och på 50% från september tillsammans med

miljösamordnare på 50%.
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Handledning av nyrekryterad personal, kompetensutveckling och resursbrist har

inneburit att miljöenhetens arbete har fått prioriteras om. Tid för handläggning av

ansökningar för tobaksförsäljning har fått avsättas då det från hösten 2019 är

tillståndspliktigt att sälja tobak. Denna förändrade lagstiftning har inneburit att extra

tid för kompetensutveckling har fått avsättas.

Hälsoskyddstillsynen som var planerad under tertial 2 och 3 har fått flytta till 2020 pga

resursbrist. Delar av livsmedelskontrollen som var inplanerad under tertial 3 har fått

prioriterats om samt delar av miljöskyddstillsynen pga resursbrist.

Ekonomiska konsekvenser

De verksamheter inom hälsoskydd med timavgifter som var inplanerade under 2019

kommer inte att kunna tillsynas. Det ger upphov till en lägre budgetintäkt för

hälsoskyddstillsynen under 2019. Glappen mellan anställningar ger ett överskott i

budgeten för personalkostnader. Miljöenhetens budget för 2019 är i balans i sin helhet.

Juridiska konsekvenser

Befintliga resurser på miljöenheten är inte tillräckliga för att genomföra tillsyn av

nämndens hela ansvarsområde. Den ordinarie bemanning som finns på miljöenheten

har haft vakanser under året. Det har gett upphov i glapp mellan anställningar. Vissa

verksamheter har därför inte kunnat tillsynas under 2019.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys har inte varit aktuellt i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Miljörapporten - tertial 3 överensstämmer med den övergripande tillsyns- och

kontrollplanen för 2018-2020.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-01-20

2. Bilaga 1-sammanställning 2019

Patrik Nissen Ellinor Lundin

Förvaltningschef Miljöchef
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Miljörapporter 2019
Som ett led i arbetet med uppföljning ska miljöenheten varje år lämna tre rapporter

under året till samhällsbyggnadsnämnden. Där den tredje rapporten är en

sammanställning av året som har gått för respektive verksamhetsområde.

Verksamhetsområde

Livsmedel

Livsmedelskontrollen har för 2019 omfattat 90 objekt. Livsmedelskontrollen under

våren har främst haft fokus på grundtillsyn för de verksamheter med

förstagångskontroll. Under hösten har fokus legat på att kontrollera hur restauranger,

gatukök, pizzerior hanterar frityrolja i sina verksamheter. Ett vidare led i den

kontrollen är att kontrollera hur verksamheterna hanterar och separerar övrigt avfall i

kommunens livsmedelsverksamheter.

Under tertial 3 har de kontroller som ingått i frityrprojektet genomförts samt de

verksamheter med hög risk fått kontroll. De verksamheter som fått en kontroll under

året eller har lägre risk har ej fått kontroll under tertial 3. Dessa verksamheter kommer

att få kontroll under 2020. Livsmedelskontrollen för 2019 under tertial 3 har fått

prioriteras om.

Under 2019 har 64 planerade kontroller utförts. Av de planerade kontrollerna har 7

objekt lagt ned. Kontrollerna har genererat 35 återkopplingar och 5 förelägganden. Det

har inkommit 16 registreringar.

Hälsoskydd

Hälsoskyddstillsynen har för 2019 omfattat 70 objekt. Under våren och sommaren

2019 har främst fokus varit att tillsyna hygienlokaler, samlingslokaler, gym,

bostadsbolag, ungdomsboende, bassängbad och strandbad. Under hösten var tillsynen

planerad för samlingslokaler och förskolor.

Under 2019 har tillsynen fått prioriterats om och 10 objekt har fått tillsyn. Den

planerade tillsynen har genererat 1 återkoppling. Det har inkommit 17 klagomål.
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Miljöskydd

Miljöskyddstillsynen har för 2019 omfattat 71 objekt. Tillsynen har haft fokus på
kontroll av avfall- och kemikaliehantering. Inom lantbruk har tät gödsellagring särskilt
tillsynats. Inom C-verksamheter är egenkontrollen en del av ordinarie tillsyn. Under
2019 har tillsynen fått prioriterats om och 20 objekt fått tillsyn. Den planerad tillsynen
har genererat 8 återkopplingar och 1 föreläggande.

Under 2019 inkom 3 C-anmälningar gällande mellanlagring, spridning av

bekämpningsmedel och värmeuttag inom vattenskyddsområde. Det inkom 22

anmälningar om värmeuttag under året. Det har inkommit 17 klagomål.

Det har under 2019 inkommit 155 ansökningar/anmälningar om att anlägga nytt eller
ändra sitt befintliga enskilda avlopp. Beräknat antal inför 2019 var 170 stycken
ansökningar.

Avloppsinventering

Avloppsinventeringen för 2019 omfattade inga nya avlopp. Fokus under året låg på

inventering av kvarvarande avlopp från 2018, uppföljning av förelägganden som

beslutades under 2014 – 2018 samt avlopp som enligt överenskommelse mellan

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

inventeringar var 116 stycken.

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

Gnesta kommun har sedan 2016 lämnat uppdraget åt Nyköpings kommun att

ombesörja utredning och tillsyn enligt alkohollagen. Ny tillsynsplan tas fram varje år.

Planen är ett hjälpmedel för att strukturera och förenkla tillsynsarbetet samt bidra till

att tillståndshavarna får kännedom om tillsyn.

Gnesta kommun har under 2019 ett stabilt antal stadigvarande serveringstillstånd (10-

12) st. Det har genomförts sammanlagt 13 tillsynsbesök under året. Det har meddelats 2

varningar och 3 erinran. Ett stadigvarande serveringstillstånd har återkallats. Det har

inkommit 7 ansökningar av olika slag, varav en ansökan om stadigvarande

serveringstillstånd har avslagits.

Från och med hösten 2019 är det tillståndspliktigt att sälja tobak. Under 2019 har det

inkommit 7 ansökningar för tobaksförsäljning. Ett tillsynsbesök har genomförts

tillsammans med polisen.
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