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Sammánställd rapport avseende nämndernas redovisning av delegering via reglemente, uppdrag givna
ärenden där särskilt anslag annars beviljats
Redovisning sker

Kap

1

i

Budget 2020 samt

två avsnitt

i

- Ärenden som

fullmäktige,

med stöd av Kommunallagen

5 kap 2

§,

delegerat

till

nämnderna

Via deras reglementen

(tidsperiod 2019-07-01- 2020-06-30)

Kap

2 - Uppdrag

-Kapâ - Ej
om

Kap

I

.

:

I

I

som

aktuellt

fullmäktige givit nämnderna,

denna tidsperiod men

budget där särJ/êz'lt any/ag

Ärenden som

bei/ifatt,

.rkul/e

med stöd av Kommunallagen

z'få'mkømmandefa/l bd

fullmäktige delegerat

till

nämnderna

Delegering särskilt angivet

i

gällande

Antal

inom den
beloppsram och de riktlinjer som
behov

ta

upp

med

särskilt

beaktande av de närmare föreskrifter
säkerheten

som

Inga

lån

fullmäktige fastställt

om

fullmäktige angivit

borgensärenden besluta om att' avslå
ansökan om kommunal borgen

i

via deras

_11'

§, i

ärende

om budget för 2020

uppdrag Jomfu/lmáktége givit nämnderna utöver ämndet'

(Izdyberz'od

2019-07-0 7-2020-06-30)

reglementen (tidsperiod 20|9-07-0I-2020-06-3Q

Kommunstyrelsen

reglemente
Vid

077021114!

med .rtäd av Kommunal/age” 5 kap 4

5 kap 4

Ingá

Kommentar (vem beslutade, om
beslut så vem verkställde)

ej

i

2020-09-24

Delegering särskilt angivet gällande
i

Antal

Kommentar (vem beslutade, om
beslut så vem verkställda)

4

Omorganisering av Kommunstyrelsens

reglemente

kommunens

förvaltningsorganisaüon

ej

med nya avdelningar:
”Ekonomiavdelningen” med tillhörande

förvaltning
1.

enheter ”ledningsstöd, Upphandling” och

”Redovisning”

med

2.

”Näringsliv”

3.

”Administration och juridik”

enhet ”näringsliv”

med

tillhörande

enheter ”Kansli”, ”Överförmyndare” och

funktionen ”Dataskyddssttateg”
_

”Kommunikation” med tillhörande enheter
”Kommunikation”, ”Servicecenter” och
4.

funktionen ”Finskt förvaltningsområde”
5.

”HR” med

tillhörande enheter

”HR” och

”Lön”
6.

”Digitaliseringsenheten”

Beslutat av

med enhet

”IT”

Kommundirektören.

Bildande av Stadsbyggnadsavdelningen (arbetar

mot Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden)

med

tillhörande enheter ”Exploateringsenheten',,

”Planenheten”, ”Bostadsanpassning”,
,'Visualiseringsutveclding'

och ”Bygglovenheten”,

Beslutat av Samhällsbyggnadschefen.

Strategiska planeringsenheten gjordes

om

till

strategiska planeringsavdelningen. Beslutat av

Samhällsbyggnadschefen.
Lokalförsörjningsenheten gjordes

om

till

Iokalförsörjningsavdelningen. Beslutat av

Samhällsbvggnadschefen.
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Delegering särskilt angivet gällande
-

Kommunstyrelsens
beslut

Kommentar (vem beslutade, om
beslut så vem verkställda)

Antal

i

reglemente

politiska organisation-

ej

Inga

om eventuella ytterligare utskott

inom Kommunstyrelsen, förutom
och planarbetsutskott

arbetsutskottet

samt produktions utskott
ge uppdrag

att

upprätta detaljplan och

områdesbestämmelser samt att besluta
fråga vid programsamråd, samråd och

i

2 planuppdtag,
3 beslut om samråd,
2 beslut om granskning

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens planarbetsutskott
Kommunstyrelsen

utställning

godkänna program

och

program

planeringsavtal för reglering av

1 planeringsavtal, 4 plan-

Kommunstyrelsen
Chef Mark och Stora

plangenomförande

kostnadsavtal

Exploateringschef

besluta

för detaljplaner

om antagande, ändring eller

upphävande av

detaljplan

1

för detaljplan,

Projekt, Planchef

Inga

och områdes-

bestämmelser då bestämmelserna

om

enkelt planförfarande får tillämpas

köp, försäljning, byte, gåva eller inlösen
med stöd av plan-och bygglagen av

10

Samhällsbyggnadschef, Chef Mark och

(exempelvis beslut gällande ansökan

Stora Projekt, Exploateringschef och

fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt samt för de tekniska
och ekonomiska utredningar, avtal och

om fastighetsreglering,

Exploateringsingenjöt

'

genomförandefrågor som hör

till

Ovan angivna ansvar för
nämnden gäller för vad som inte är av

verksamheten.

principiell betydelse eller av större Vikt

tomträttsavtal, markoptionsavtal

medmeta)

och

2020-09-24

Delegering särskilt angivet

i

Antal

gällande

reglemente

godkänna exploateringsavtal som
av principiell betydelse

eller

inte är

2

Kommentar (vem beslutade, om
beslut så vem verkställde)
Chef Mark och Stora projekt

ej

av större vikt

Vid behov göra ombudgeteringat

Inga

av investeringsbudgeten inom de ramar

som

satts för

enlighet

respektive objektgrupp

i

med kommunfullmäktiges

budgetbeslut
utarrendera, uthyra eller annars upplåta
fastighet

som

tillhör

kommunen

48

markupplåtelser,
7 arrendeavtal, 3 nyttjanderätts-

Markförvaltare

avtal

och Anläggning, Exploateringschef,
Exploateringsingenjör och
Chef Infrastruktur och Anläggning

tillfälliga

Samhällsbyggnadschef, Chef Infrastruktur

upplåta platser för torghandel

Markförvaltate

vid tecknande av avtal följa av

Detta görs vid tecknande av samtliga

kommunfullmäktige fastställda
kostnadsramar och andra riktlinjer
beträffande belopp och Villkor i Övrigt

generellt

hantera inteckningar samt uttag och

Inga

utbyte av pantbrev liksom andra liknande
åtgärder

ansöka hos länsstyrelsen

om förordnande

om avstående och upplåtande av mark
samt kostnader för Vägar, vatten och
avlopp enligt plan- och bygglagen

Inga

inom

avtal,

förvaltningsorganis ationen

2020-09-24

Delegering särskilt angivet

i

gällande

Antal

reglemente

Kommentar (vem beslutade, om
vem verkställde)

ej

beslut så

ärenden

enligt lagen

fastighet

m.m. som

om

förvärv av hyres-

inte avser

Inga

utövande av

förköpsrätt vid aktieöverlåtelse.

upphäva

villkor,

beskaffenhet
i

som inte

eller

är av principiell

Inga

av större Vikt, upptagna

köpebrev för försålda

yttranden enligt lagen

fastigheter

om allmän

Inga

Med anledning av att den
lagen trädde

kameraövervakning (2013:460)

i

nya kamerabevaknings-

kraft .2018-05-25, begränsades

kravet på tlllstånd

t111

myndlgheter och utforare av

uppgifter av särskilt allmänt intresse. Detta har

medfört
i

sådana mål och ärenden, där det

färre

ansökningar

till

kommunen.

Inga

ankommer på Kommunstyrelsen att föra
kommunens talan på kommunens vägnar
träffa

överenskommelse

om betalning av

fordran, anta ackord, ingå förlikning
sluta

Avge

och

annat avtal
yttrande

som ankommer på

kommunfullmäktige

om inte yttrandet är

av principiell betydelse för den

kommunala

självstyrelsen.

styrelsen får också besluta
slag av yttranden

medger

i

sistnämnda

om remisstiden inte

att yttrandet

ordinarie

Kommun*

behandlas på

sammanträde med fullmäktige

Inga

Kommunstyrelsen

för

kommunens

talan

i

som anges i KL 6 kap 15 §: ”Styrelsen får
eller genom ombud företräda kommunen

de

fall

själv
eller

mål och ärenden, om inte någon
annan ska göra det på grund av lag eller annan

landstinget

i

alla

författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller

också mål där någon har begärt laglighetsprövning
av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige
beslutar att själv företräda

landstinget

i

kommunen eller
som

målet”. Inga yttranden

ankommer på Kommunfullmäktige
och besvarats av Kommunstyrelsen.

har begärts

2020-09-24

Delegering särskilt angivet

i

gällande

Kommentar (vem beslutade, om
vem verkställde)

Antal

reglemente

avge yttranden
träffa avtal

ej

beslut så

i

som berör

Hera nämnder

Övergripande frågor

är av principiell betydelse eller

som inte

Inga
Inga

av större

Vikt

med de undantag som

följer

Kommunens

av

i

kommunens

omhänderha

kommunens ägarfunküon

såvitt gäller

verksamheten

som

kommunen
I:2 Kultur-

i

de företag

helt eller delvis äger.

och fritidsnämnden

Delegering

särskilt angivet

i

gällande reglemente

Avskrivning av fordran inom nämndens

ansvarsområden upp
I:3 Förskole'

revidering av bolagsotdningar

företagspolicy samt

fullmäktiges ägardirektiv

Delegering

till

ett halvt

Antal

Kommentar

Inga

basbelopp.

och grundskolenämnden
särskilt angivet

i

gällande reglemente

Avskrivning av fordran inom nämndens

ansvarsområden upp

till

ett halvt

basbelopp.

ägarfunktion har stärkts visavi

kommunala bolag där Österåkers
kommun har ett bestämmande inflytande, genom
samtliga

bestämmelsernai 10 kap 1-3 §§
kommunallagen och med iakttagande av
de riktlinjer och föreskrifter som fastlagts

Antal

Inga

Kommentar

och

ägardirektiv.
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1:4

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Délegering särskilt angivet gällande reglemente

Antal

Avskrivning av fordran inom nämndens
ansvarsområden upp till ett halvt basbelopp.

Inga

i

I:5

Tekniska nämnden

Delegering

särskilt angivet

gällande reglemente

i

Avskrivning av fordran inom nämndens

ansvarsområden upp

I:6

Kommentar

till

ett halvt

Antal

Kommentar

3

Beslut av avdelningschef enligt delegation från

nämnden' Avser Skmtbllar'

basbelopp.

Socialnämnden

Delegering

särskilt angivet

gällande reglemente

i

Socialnämnden ska besluta

om den årliga

justeringen av försörjningsstödet

riksnorrnens belopp,
regeringen.

som

till

fastställts

högst

av

Antal

Kommentar

1

Socialnämnden har 2019-02-21 i § 2113 givit
uppdrag till ansvarig enhetschef att till den 1
januari årligen fördela riksnormen i de aktuella
ändamålsposterna och redovisa detta till
Socialnämnden. Fördelningen för 2020 är
framtagen 2019-1 1-20.

2020-09-24

Kap

2 Uppdrag som fullmäktige

.5152590sz

givit

nämnderna

i

budgetårendet (budget för 2020)

inom parantes anger ordningen för bes/ulxatxema Kommmy'u//mäkligex
z'

bax/ut

2:I Kommunstyrelsen

Uppdrag budget 2020
18. Respektive nämnd/ styrelse

Verkställt

i

får

i

uppdrag

att

X

får

i

uppdrag

att

X

Pågår

övrigt

upprätta internbudget enligt

Kommunfullmäktiges ramar.
19_ Respektive

nämnd/ styrelse

Har

skett för

mars och kommer

att

ske för september.

redovisa läget för riktade bidrag vid

månadsuppföljning per mars och september
ekonomiavdelningens mall.

enligt

X

uppdrag att utreda
förutsättningarna för införandet av en äldrelots
och en NPF-lots (en Väg in) ut ett organisatoriskt
och ekonomiskt perspektiv.

X

Pågår-

I<0mmunstyrelsen får 1 uppdrag att initiera
fortsatt arbete med en idrottsplats på Ljusterö.

X

Arbete pågår av Lokalförsörjningsavdelningen utifrån

30.

Kommunstyrelsen

får

i

31.

underlag från kUIFur' “Uh friddeêwaltningeg- Det
pågående arbetet 1nnebar utredmng av funktion och behov.

Detta
klart

Kommunstyrelsen får i uppdrag att alla
ärenden som har ekonomiska konsekvenser
utöver nämndernas tilldelade ramar för 2020 ska
stämmas av med ekonomiavdelningen innan
32.

handlingar lämnas Över

Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska
till

utarbeta en rutin för detta.

X

kommer att sammanställas

till

årsskiftet.

Förväntas vara klart

i

november-

i

ett

PM. Beräknas

vara

2020-09-24

Uppdrag budget 2020
33. Kommunstyrelsen får i uppdrag

Verkställt

i

med Armada Fastighets AB

att

i

samråd

Pågår

Övrigt
Lokalförsörjningsavdelningen har påbörjat
processkartläggning kring

se Över processen

kring anpassning av skollokaler.

Kommunstyrelsen får i uppdrag atti samråd
med Kultur- och fritidsnämnden utreda och

komma med

förslag

integriteten

dusch- och hygienutrymmen

i

kommunens

på åtgärder för

att

kommer vidare

med

Pågår.

öka
i

Utredningen ska även
innehålla ekonomiska konsekvenser utifrån
idrottshallar.

föreslagna åtgärder.
36.

Den politiska

med 800 Tkr på

satsningen

grundskolans stödbudget för

verksamhetsstöd/ tilläggsbelopp för 2020, utökas
med ytterligare 2 200 Tkr. Den sammanlagda
satsningen för 2020

blir

då 3 Mkr.

Omfördela 2 200 Tkr från Kommunstyrelsen
från posten oförutsett som är en del av centrala
poster, till Förskole" och grundskolenämnden.
38. Uppdra till Kommunstyrelsen att vidtaga de
37.

administrativa åtgärder

som krävs

9

för att utföra

'

beslutet.
39.

Uppdra

till

Kommunstyrelsen

att se

över

konstruktionen av tilläggsbelopp för resursskolor

och
.

ta

till

oss det

utredningarna för

som framkommer av de
att hitta

statliga

en lämplig modell.

interna arbete
klart

arbete att fortsätta tillsanmlans

Atmada. Beräknas vara
34.

kommunens

rörande anpassning av skollokaler. När detta är

Pågår.

klart

till

årsskiftet.
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2:2 Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag budget 2020

Verkställt

i

18. Respektive

nämnd/ styrelse

får

i

uppdrag

att

X

får

i

uppdrag

att

X

Pågår

Övrigt

upprätta internbudget enligt

Kommunfullmäktiges ramar.
19_ Respektive

nämnd / Styrelse

Har

skett för

mars och kommer

att

ske för september.

X

redovisa läget för riktade bidrag vid

månadsuppföljning per mars och september enligt
ekonomiavdelningens mall.

och fritidsnämnden får i uppdrag
utreda kostnaden för ett nytt tak På
B i sko P 8 tu I] ab 0 rgen.
20. Kultur-

X

att

Beslut har fattats

i

Kultur- och fritidsnämnden

2020-06-04.i § 3:8 ingçbäragdf att utreda kostqadet för
.taket ?ch Vllken ambltlonsnlva kostnadsuttedmngen ska

mnebara.

och fritidsnämnden får i uppdrag att
införa tjänsten ”Boken kommer” på biblioteket.
21. Kultur-

X

Kultur- och fritidsnämnden godkände redovisning av

uppdraget På Sâmfmnüädet

Kommunfulhnaküge tog

och fritidsnämnden får i uppdrag
utreda sänkta avgifter på Solskiftesbadet för
funktionshindrade och dess ekonomiska
22. Kultur-

202003421

§

del av redovlsnlngen på

att

X

sammanträde 2020-05-18 i § 3:4.
Pågår och beräknas vara klart i oktober.

att

X

Pågår och beräknas vara

konsekvenser.

och fritidsnämnden får i uppdrag
utreda reinvesteringsbehov av Domarudden.
23. Kultur-

28-

klart

till

årsskiftet.
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2:3 Förskole- och grundskolenämnden

Uppdrag budget 2020

Verkställt

i

Respektive

18.

nämnd/ styrelse

får

i

uppdrag

att

får

i

uppdrag

att

Pågår

Övrigt

X

upprätta internbudget enligt

Kommunfullmäktiges ramar.
19.'

Respektive

nämnd/ styrelse

Har

skett för

mars och kommer

att

ske för september.

redovisa läget för riktade bidrag Vid

månadsuppföljning per mars och september enligt
ekonomiavdelningens mall.

och grundskolenämnden får, i och
med införandet av den nya läroplanen Lpfö18, i
uppdrag att utveckla en fortbildning särskilt riktad
24. Förskole-

till

utförare av pedagogisk omsorg.

Pedagogcenttum har, i samverkan med sakkunnig förskola
utarbetat en fortbildning som riktar sig särskilt mot
'pedagoger

inom pedagogisk omsorg.

Fortbildningen utgår från skrivningarna
läroplanen

med särskilt

i

den reviderade

fokus på undervisningsbegreppet

och genomförs under höstterminen. En särskild inbjudan
har skickats ut till utförarna och Via övriga
kommunikationskanaler. Fortbildningen ska genomföras
under höstterminen.
Utvärdering

december.

kommer att genomföras och

presenteras

i

9
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Uppdrag budget 2020
25. Förskole- och grundskolenämnden

Verkställt

i

uppdrag

att inrätta ett

fåri

sökbart bidrag för skolor

för inköp av pedagogiska hjälpmedel för

anpassning av undervisning.

X

Pågår

Övrigt
Samtliga medel har fördelats på de 16 skolor

som

ansökte

om bidrag för inköp av hjälpmedel för anpassning av
undervisning.

om medel utifrån
skolstorlek. En liten skola kunde ansöka om en mindre
summa pengar och en stor skola om en större
Skolorna hade möjlighet

att

ansöka

summa. Bedömningen gjordes att det sökbara bidraget
skulle generera många ansökningar och summerade i 79%
av grundskolornai Österåker.

I

ansökningsunderlaget fick rektor beskriva

-

vilka insatser

-

som planerats,
vilka produkter/ tjänster som

-

vilka effekter rektor räknade

-

på vilket

bidraget skulle bekosta

med

sätt effekterna skulle

Bidrag har

givits

inom

mätas

följande områden: Ljudabsorbenter,

skärmar, hörselkåpor, taktila koncentrationshöjande
hjälpmedel, bordscyklar, möbler
litteratur,

med ljuddämpande

Utbetalningen genomfördes under

Utvärdering genomförs

de effekter
26. Förskole-

uppdrag

att

och grundskolenämnden fåri

utreda effekterna av det så kallade

skärgårdsstödet och föreslå hur stödet ska
organiseras framöver för att säkerställa en
likvärdig utbildning.

effekt,

tangentbord för iPad.

i

juli

och

augusti.

december, då skolorna ska visa på

som bidraget givit.

till Förskole- och grundskolenämnden på
sammanträde 2020-09-22 och anmäls därefter till
Kommunfullmäktige.

Återrapporteras
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2:4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppdrag budget 2020

Verkställt

i

18. Respektive

nämnd/ styrelse

får

i

uppdrag

att

X

får

i

uppdrag

att

X

Pågår

Övrigt

upprätta internbudget enligt

Kommunfullmäktiges ramar.
19.

Respektive

nämnd/ styrelse

Har

skett för

mars och kommer

att

ske för september.

X

redovisa läget för riktade bidrag Vid

månadsuppföljning per mars och september enligt
ekonomiavdelningens mall.

Gymnasien och vuxenutbildningsnämnden får
i uppdrag att utreda det framtida behovet aV SFI
och Språkintroduktion i kommunen och hur det
bör organiseras.
27.

X

Kommer att återrapporteras i Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2020.

Pågår

Ovrigt

2:5 Vård- och omsorgsnämnden

Uppdrag budget 2020

Verkställt

i

18. Respektive

nämnd/ styrelse

får

i

uppdrag

att

X

får

1

uppdrag

att

X

upprätta internbudget enligt

Kommunfullmäktiges ramar.
19 Respektive

nämnd/ styrelse

Har

skett för

mars och kommer

att

ske för september.

X

redovisa läget för riktade bidrag vid

månadsuppföljning per mars och september enligt
ekonomiavdelningens mall.
28.

Vård- och omsorgsnämnden

utreda hur organiserad fysisk

de dagliga verksamheterna

uppdrag att
aktivitet kan utökas i
får

i

som ligger inom LSS.

X

Pågår och väntas redovisas till
Vård- och omsorgsnämnden i oktober.

2020-09-24

2:6 Socialnämnden

Uppdrag budget 2020

Verkställt

i

18.

Respektive

nämnd/ styrelse

får

i

uppdrag

att

X

får

i

uppdrag

att

X

Pågår

Ovrigt

upprätta internbudget enligt

Kommunfullmäktiges ramar.
19_

Respektive

nämhd/ styrelse

Har

skett för

mars och komtner

att

X

redovisa läget för riktade bidrag vid

månadsuppföljning pet mars och september enligt
ekonomiavdelningens mall.

2:7 Byggnadsnämnden

Uppdrag budget 2020

Verkställt

i

18.

Respektive

nämnd/ styrelse

får

i

uppdrag

att

får

i

uppdrag

att

Pågår

Övrigt

X

upprätta internbudget enligt

Kommunfullmäktiges ramar.
19.

Respektive

nämnd/ styrelse

redovisa läget för riktade bidrag vid

månadsuppföljning per mars och september enligt
ekonomiavdelningens mall.

Har

ej

förekommit riktade bidrag.

ske för september.

2020-0924

2:8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppdrag budget 2020

Verkställt

i

18.

Respektive

nämnd/ styrelse

får

i

uppdrag

att

får

i

uppdrag

att

Pågår

Ovrigt

X

upprätta internbudget enligt

Kommunfullmäktiges ramar.
19.

Respektive

nämnd/ styrelse

Har

ej

förekommit riktade bidrag.

redovisa läget för riktade bidrag vid

månadsuppföljning per mars och september enligt
ekonomiavdelningens mall.

och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag
att utreda kostnaden för att ta bort avgiften för
handläggning av anmälan om kompostering av

29. Miljö*

och hälsoskyddsnämnden beslutade på sammanträde
2020-08-25 i § 5:8:
Miljö-

1.

Avgift för handläggningen av beslut

om

hemkompostering av matavfall ska tills Vidare tas
ut av Miljö- och hälsoskyddsnämnden på samma

avfall.

sätt
2.

som

Miljö-

för närvarande.

och hälsoskyddsavdelningen ges i uppdrag

'

att

göra en översyn av avgiften för handläggning av

hemkompostering av matavfall i samband med att
avfallsföreskrifter, avfallsplan och renhållningstaxa
tas fram och efter att det klarlagts hur. matavfall
ska samlas in i de områden av kommunen som
ännu inte har insamling.
och hälsoskyddsnämnden kommer
på uppdraget när punkt 2 är genomförd.
Miljö-

att

redovisa svar

2020-09-24

nämnden

2:9 Tekniska

Uppdrag budget 2020

Verkställt

i

18.

Respektive

nämnd/ styrelse

får

i

uppdrag

att

får

i

uppdrag

att

Pågår

Övrigt

X

upprätta internbudget enligt

Kommunfullmäktiges ramar.
19.

Respektive

nämnd/ styrelse

Har

ej

förekommit riktade bidrag.

redovisa läget för riktade bidrag vid

månadsuppföljning per mars och september enligt
ekonomiavdelningens mall.

2:/

0

Val-

och demokratinämnden

Uppdrag budget 2020
18. Respektive nämnd/ styrelse

Verkställt

i

får

i

uppdrag

átt

får

i

uppdrag

att

Pågår

Övrigt

X

upprätta internbudget enligt

Kommunfullmäktiges ramar.
19.

Respektive

nämnd/ styrelse

redovisa läget för riktade bidrag Vid

månadsuppföljning per mars och september
ekonomiavdelningens mall.

enligt

Har

ej

förekommit riktade bidrag.

2020-09-24

2:/

I

Armada

Fastighets

AB

Uppdrag budget 2020

Verkställt

Armada Fastigheter AB får i uppdrag att rusta
upp skolgården vid resursskolan Solrosen.

X

i

35.

Pågår

Ovrigt
På kortsidan av paviljongslängan där Solrosen bedriver sin
verksamhet har den grusade ytan grävts upp och lagts om
för att minska växtligheten och ge ett mer vårdat och
Anledningen

trevligt intryck.

tidigare varit ett

Även

är bl.a. att just växligheten

problem.

tillfartsvägen

till

området har snyggats

till

för att ge

ett bättre intryck.

Åtgärderna har gjorts

i

samråd

dock så har det även beaktas

med verksamheten på

att

plats,

området idag består av två

bygglov för två paviljonger som löper ut är 2021
samt är 2024 utan möjlighet till ytterligare förlängning.
Varav möjligheterna att ha nytta av åtgärder som görs idag
efter denna tid ses som begränsade, bl.a. eftersom det ñnns
tillfälliga

ett återställande

krav av marken när byggloven löper

Effekterna av uppdraget är nu
trevligt intryck

ett

mer inbjudande och

-

Kap

3

Ej aktuellt

denna

tidsperiod

som utförda åtgärder
med tillfälliga bygglov

av området. Samtidigt

även beaktat situationen som råder

och

återställningskrav.

ut.

