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1. Godkänner årsredovisning 2016 för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunstyrelsens årsredovisning redovisar uppföljning av verksamhet,
ekonomi, investeringar samt internkontrollplan för 2016.
Verksamhet
Redovisningen av verksamhetsuppföljningen baseras på kommunstyrelens mål
och uppdrag. Den visar i korthet följande:
-

Arbetet med centrumförnyelse och bredbandsutveckling fortskrider
Bättre betyg för bemötande i årlig serviceundersökning
Fortsatt många samarbetsformer med företagare
Lite sämre betyg från företagare i undersökningar
Satsning på sysselsättning för ungdomar och nyanlända
Mycket hög aktiviteter för planering av bostäder som medfört god
planberedskap
En kraftig befolkningsökning som till stor del beror på invandringsöverskott
Badhuset (Freja Bad&Gym) öppnade igen efter upprustning
Fortsatt upprustning av friluftsanläggningar
Förstärkning av upphandlingskompetensen
Fortsatta förbättringar i avloppsledningsverken
Förstärkning av integrationsverksamheten
Flera insatser för att minska sjukfrånvaron i förvaltningar
Satsning på chefsutveckling

Ekonomi
Kostnadsutveckling
Totalt blev nettokostnaderna cirka – 60,8 mkr för den skattefinansierade
verksamheten 2016, en ökning med 9,6 procent jämfört med 2015. Ökningen
beror främst på att badhuset öppnade igen efter upprustning, högre kostnader
för samhällsunderstödda resor (buss- och tågresor) samt högre bemanning inom
upphandlingsfunktionen. ’

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Budgetavvikelse
Den skattefinansierade verksamheten visar ett överskott med cirka 2,4 mkr som i
huvudsak beror på försening av upprustning av badhuset som gör att
hyreskostnader uteblivit. Den taxefinansierade verksamheten visar ett överskott
med cirka 0,4 mkr som i första hand beror på lägre personalkostnader pga
sjukskrivning.
Beslutsunderlag
1. Årsredovisning för kommunstyrelsen 2016
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Uppdrag och organisation
Kommunchefen arbetar med stöd till förtroendevalda i det strategiska ledningsarbetet och som
organisationens främsta företrädare i genomförandet av de uppsatta målen. Kommunchefen
företräder kommunen utåt i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Kommunchefen är chef
för förvaltningscheferna och själv förvaltningschef på kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunchefen ska följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomi och ta
initiativ till effektiviseringsåtgärder och samverkan.
Kansli och kommunservice är den enhet som omfattar kommunens centrala kansli,
medborgarkontoret och biblioteket. (Från den 1 januari 2017 ingår medborgarkontoret och
biblioteket i enheten Kommunikation och samverkan).
Kansliets främsta uppgifter är att tillhandahålla service till andra förvaltningar och förtroendevalda
i form av sekreterarskap i nämnder och styrelser, stöd i ärende- och dokumentationshantering,
juridisk konsultation, beslutsunderlag, utredningar, diarieföring, telefonväxel, reception, arkivvård,
kopiering, frankering och konsultation i arkivvårdsfrågor mm.
Medborgarkontoret tillhandahåller främst service till kommunens medborgare och besökare i frågor
kring turism, föreningar, bokning av lokaler, budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning,
drift av folkets hus Elektron med mera.
Biblioteket tillgodoser kommunens behov av litteratur och läsfrämjande aktiviteter i enlighet med
bibliotekslagen och de mål som sätts upp av kommunen. Utställningar och kulturevenemang av
olika slag anordnas löpande på biblioteket.
IT-enheten har driftansvar för kommunens gemensamma IT-miljö, persondatorer, nätverk,
servrar, kommunikationssystem och kommungemensamma verksamhetssystem samt tekniskt
ansvar för telefoni. IT-enheten arbetar nära alla förvaltningar och med långsiktiga mål för att
säkerställa organisationens krav på tillgänglighet och utveckling.
Ekonomienheten tillhandahåller analys och utvärdering av det ekonomiska utfallet och fungerar
som ett stöd i ekonomiska frågor till verksamhetsansvariga och politiker. Enheten svarar också
för allt löpande redovisningsarbete och ekonomiadministration. Dessutom upprättas budget,
delårsrapport och årsbokslut för kommunen och kommunens stiftelser i enlighet med
kommunallagen och den kommunala redovisningslagen. Ekonomienheten ansvarar för de
finansiella frågorna rörande placeringar och upplåning samt samordning med de ägda bolagen,
kommunkoncernen. Enheten ansvarar även för kvalitetssäkring av kommunens målprocess
genom att ge verksamhetsansvariga och politiker stöd vid formulering av mål och övriga
indikatorer samt vid uppföljning av mål och verksamhet. Från 2015 finns även en
upphandlingsstrateg och under året har 1,5 åa upphandlare anställts inom enheten.
Ekonomienheten ansvarar från våren 2016 även för lokalsamordning, bostadsanpassning och
samordning av säkerhetsfrågor.
HR och arbetsmarknad
HR (Human Resources), tidigare personalenheten, ansvarar för att förvaltningarnas behov av
information, stöd och rådgivning samt utbildning i personalfrågor/arbetsrätt tillgodoses. Enheten
har det operativa ansvaret för lönebildningen, ansvarar för handläggning av pensioner, friskvård,
löneöversyn och tvisteförhandlingar. Enheten ger stöd och råd i arbetsmiljö- och
rehabiliteringsfrågor samt samordnar kontakten med företagshälsovården. Enheten arbetar
strategiskt för en god personal- och lönepolitik. Löneadministrationen sköts i samverkan med
Katrineholms kommun.
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Under året har ansvaret för vuxenutbildning, integrations- och arbetsmarknadsverksamhet förts
över från vuxen- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen och ingår i enheten HR och
arbetsmarknad. Budgeten ligger kvar under vuxen- och omsorgsnämnden 2016 då
kommunfullmäktige anvisat ramar till den nämnden.
Inom området mark- och fastigheter ingår kommunens mark, kommunaltekniska utredningar,
ÖP Gnesta, stationsområdet, kursgården och övergripande planering samt miljöstrategiska frågor
som utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsunderstödda resor: Under detta verksamhetsområde sorterar busstrafik och tågtrafik
som kommunen är med och finansierar. Fr om 2013 finansierar kommunen enbart lokala
busslinjer samt möjligheten att resa med 30-dagarskort på SL:s pendeltåg till Gnesta. Regionaltåg,
pendeltåg och regionala busslinjer finansieras av landstinget.
Kommunikation och samverkan ansvarar för näringsliv, turism, kultur, fritid och
kommunikation. När det gäller kommunikation handlar det om kommunens kommunikation
med medborgare, besökare och medarbetare i olika kanaler såsom webbsidor, sociala medier och
kontakter med press och media. Kulturfrågorna inbegriper föreningsbidrag, understödja olika
kulturevenemang och att få en bra samverkan mellan bibliotek, kulturskolan och föreningarna
eller kulturaktörer. Ansvaret för fritid innebär både föreningsbidrag, ansvar för bl a
idrottsanläggningar, badhus och badplatser. Näringslivsansvaret innebär bl a att främja
nätverkandet mellan företagen i kommunen genom att skapa mötesplatser, främja etableringar
och nystartandet av företag. Turismfrågorna handlar om att marknadsföra Gnesta som plats och
stötta besöksnäringen genom olika nätverk och aktiviteter. (Från den 1 januari 2017 ingår
medborgarkontoret och biblioteket i enheten Kommunikation och samverkan).
Vatten och avlopp (VA)
VA ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen och omhändertagande av avloppsvatten.
Detta är kopplat till bl a livsmedelslagstiftning och miljölagstiftning. I ansvaret ligger 4 vattenverk
och 4 avloppsreningsverk, ledningsnät på drygt 200 km, 21 pumpstationer, 2 vattentorn och 3
lågvattenreservoarer, 2 tryckstegringsstationer. Personalansvar och personalbudget ligger under
samhällsbyggnadsnämnden.
Renhållningen
Renhållningen ansvarar för att sophämtning och slamsugning blir utförd för kommunens
invånare, fritidsboende, verksamheter och företag. Ansvaret innefattar även behandling och
transport av olika typer av avfall. För ändamålet upphandlas entreprenörer. Ledord vid
upphandling är kvalité, miljönytta och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten drivs
kundtjänst och Återvinningsgården i egen regi. Kraft läggs även på information till kunderna.
Personalansvar och personalbudget ligger under samhällsbyggnadsnämnden.
Exploateringsverksamhet
Under exploateringsverksamhet redovisas kommunens planering med exploateringsområden.
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Verksamhetsuppföljning
Gnesta kommuns fokusområden

Politisk plattform
Jobb, utveckling och näringsliv
Ett starkt näringsliv för en stark utveckling
Gnesta har ett starkt, brett och växande näringsliv. Många företag, i olika branscher, i och runt
kommunen gör Gnesta kommun samt kommunens invånare och företag mindre sårbart för
strukturomvandlingar och konjunktursvängningar. Därför vill vi fortsätta att främja det breda och
mångfacetterade näringsliv som finns i kommunen. Vid sidan av de redan starka branscherna
inom bland annat bygg- och anläggningssektorn, service- och tjänstesektorn, handeln,
tillverkningsindustrin och lantbruk, så ser vi en stor potential inom besöksnäringen och de
kulturella och kreativa näringarna vilka bör ges ett särskilt fokus under kommande år.
Samhällets utveckling är beroende av företagens utveckling. Företagsamhet och
innovationsförmåga utgör en viktig motor i ekonomin och bidrar samtidigt till bättre
samhällsservice och fler utvecklingsmöjligheter. Vi vill se nya företag som startas, och fler företag
som växer. Därför ska åtgärder för att underlätta för individer att starta och driva företag
fortsätta att utvecklas och kommunens kontakter med näringslivet ska präglas av intresse för
näringslivets behov och utvecklingsmöjligheter.
Gnesta kommun har nyligen antagit ett näringslivsprogram som pekar ut inriktningen för de
kommande åren. Vi vill vårda och värna programmets intentioner och tillsammans med
näringslivet fortsätta utvecklingsarbetet. Kopplat till näringslivsprogrammet vill vi särskilt
prioritera följande arbete inom kommunens organisation.
Jobb och utveckling
Gnesta har genom sitt geografiska läge, en bra skola och ett brett och starkt näringsliv goda
möjligheter för att få fler i arbete. Dessa förutsättningar vill vi ta till vara på och forma en politik
för minskad arbetslöshet och bättre utvecklingsmöjligheter. Deltagande i arbetslivet får
människor att växa och känna gemenskap. Att alla som kan arbeta gör det är grunden för en stark
och fungerande välfärd. När jobben blir fler så kan såväl människor som svensk ekonomi växa.
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En särskilt prioriterad fråga för oss att arbeta med under mandatperioden är
ungdomsarbetslösheten. Att Gnestas unga kan etablera sig på arbetsmarknaden och därmed bidra
till samhällsutvecklingen och samtidigt växa till självständiga individer och samhällsmedborgare är
betydelsefullt för såväl individen som för samhället. Gnestas unga ska inte starta sitt vuxenliv i
arbetslöshet och därmed riskera ett långvarigt utanförskap. Vårt mål är att ingen ungdom ska stå
utan arbete, praktik eller studieinsatser i mer än 90 dagar.
Arbetslöshetens utmaningar är många. Vi vill utveckla stödet till arbetslösa genom coachning,
guida till studier för att matcha arbetsmarknadens efterfrågan och samverkan mellan
myndigheter. Kommunen kan stärka sina verksamheter genom traineeverksamhet samtidigt som
arbetslösa får erfarenheter som gör dem mer anställningsbara. I samarbete med näringslivet,
skolan och arbetsförmedlingen önskar vi se ett gemensamt grepp för att ge ungdomar, men också
personer som nyligen invandrat till Sverige, bättre förutsättningar att etablera sig på
arbetsmarknaden. I detta arbete spelar också vuxenutbildningen en stor roll som en brygga till
såväl högre studier som till ökad anställningsbarhet.

Samhällsutveckling
Gnesta kommun ska erbjuda en god och attraktiv livsmiljö. Offentliga miljöer ska vara
trivsamma, trygga och tillgängliga. Kommunen ska utvecklas och moderniseras samtidigt som
småskaligheten och de karakteristiska dragen behålls. För att långsiktigt kunna bibehålla och
utveckla såväl offentlig som privat service behövs fler invånare. Därför ligger målet om 12000
invånare år 2020 fast och takten för bostadsbyggnationen behöver öka. För att hela Gnesta
kommun ska kunna leva och utvecklas behöver vi i en ny översiktsplan peka ut riktningen för
samhällsplaneringen de kommande åren.
Vidare så vill vi under denna mandatperiod fortsätta utvecklingen av centrala Gnesta till ett
attraktivt centrum för boende, besökare och näringsidkare. Fler människor som bor och rör sig i
Gnesta är viktigt för att långsiktigt kunna säkra ett brett handels- och serviceutbud.
För att vara en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun vill vi arbeta för bättre möjligheter till
bredbandsuppkoppling, för utbyggnad och ombyggnad av gång- och cykelvägar för en tryggare
och bättre framkomlighet samt för en väl fungerande kollektivtrafik som erbjuder goda
pendlingsmöjligheter till studier, arbete och nöjesliv.

Föreningsliv, kultur och fritid
Ett brett och starkt föreningsliv och ett rikt kulturliv är viktigt för folkhälsan och samhällets
civilitet. Det ger möjligheter till nya möten och integration och för Gnesta kommuns förmåga att
locka till sig och behålla invånare. Ett varierat och innehållsrikt utbud av aktiviteter för såväl
boende som besökare är viktigt för samhällsutvecklingen och bidrar till att stärka Gnesta
kommuns attraktivitet.
Gnesta har idag ett starkt förenings- och kulturliv som syns och tar plats i samhället, detta vill vi
värna och ge långsiktiga förutsättningar för fortsatt utveckling. Vi vill särskilt fokusera på att
samarbeta med föreningslivet för att inkludera fler, exempelvis genom att skapa fler aktiviteter för
unga vuxna och för seniorer.

En god personalpolitik
Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att hålla en hög servicenivå
inom kommunens verksamheter. Medarbetare som känner stolthet och glädje inför sitt arbete är
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också en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en långsiktigt hållbar
personalförsörjning.
Det är viktigt att det finns möjlighet att utvecklas och växa på arbetsplatsen samt att personalen
är delaktig i utvecklingen av verksamheterna. För att ytterligare höja kompetensnivån och öka
personalens delaktighet i verksamhetsplaneringen så krävs ett tydligt och gott chefs- och
ledarskap. Därför vill vi se över och utveckla ledarskap och personalpolitik.

Ansvar för ekonomin
Vår gemensamma ekonomiska politik bygger på ansvarstagande. Gnesta kommun har en i
grunden stark ekonomi, för att det fortsatt ska kunna förbli på det viset så krävs ordning och reda
i den ekonomiska förvaltningen. Kostnadsutveckligen ska vara under kontroll, upphandlingar ska
ske på ett samordnat och professionellt sätt och vi ska säkerställa att våra gemensamma resurser
används så effektivt och genomtänkt som möjligt.
Vid sidan av den långsiktiga ekonomiska planeringen så behövs arbetsformer som gör att
medarbetare involveras och bli delaktiga i planeringen av verksamheterna inom kommunens
enheter. Detta för att den kunskap som personal besitter är en förutsättning för att kunna arbeta
med kostnadseffektiviseringar vid sidan av kvalitetshöjande arbete.

Ett hållbart Gnesta
Miljö och klimat
Världen står inför stora utmaningar. I arbetet för att söka stoppa utvecklingen och, vid sidan av
det, mildra effekterna av de pågående klimatförändringarna så behöver mänskligheten tänka om.
De vägval vi gör idag påverkar livsvillkoren för framtida generationer.
Gnesta kommun och dess helägda bolag bör tillsammans sträva efter att minimera
energiförbrukningen i lokaler och anläggningar. Vidare bör kommunens bolag vara öppna för att
använda olika former av egenproducerad och förnybar energi i anslutning till verksamhetslokaler.
Vi vill också fortsätta att planera samhället på ett sådant sätt att klimatpåverkan långsiktigt
minskar, exempelvis genom att nya bostäder i första hand planeras i anslutning till goda
pendlingsmöjligheter.
Öppenhet, mångfald och social hänsyn
Vi önskar ett samhälle där alla känner sig välkomna och kan komma till sin rätt. Vi vill därför
aktivt arbeta för öppenhet och mångfald – med en politik som vänder sig till alla. Vi vill stärka
arbetet med mänskliga rättigheter i Gnesta kommun och motarbeta alla former av diskriminering.
Integrationsverksamheten ska stärkas genom ett tätare samarbete med bland annat
vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och statliga myndigheter för att ge en snabbare
etablering för nyanlända. Goda möjligheter till jobb, utbildning, bostad och fritidsaktiviteter är
viktiga nycklarna till ett välmående samhälle. Genom att prioritera dessa frågor får vi också goda
förutsättningar till en välfungerande integration och ett samhälle som håller ihop.
Gnesta kommun har under många år arbetat med jämställdhetsfrågor, och ska också fortsätta
med det. Särskilt fokus ska läggas på arbetet med barn och ungdomar där den långsiktiga nyttan
kan ha stor effekt. Att såväl pojkar och flickor ges förutsättningar att växa som individer och
utvecklas till sin fulla potential är viktigt för både individen och för samhället. Fördomar och
rådande normer ska inte hindra vare sig unga eller äldre från att leva ett fritt och utvecklande liv.
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Kommunstyrelsens mål och uppdrag
Gnesta ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i
Inriktning/uppdrag
Utveckling av centrum 2016-18
En av kommunens stora satsningar är utvecklingen av Gnestas centrum och upprustningen av
Storgatan. Det är ett flerårigt arbete och under 2016 färdigställs ombyggnaden av Östra Storgatan
fram till stationen. Under 2017 fortsätter ombyggnaden av Storgatan från stationen till
Thulegatan. Den delen kommer bl.a. att få trädplantering och en ny gång- och cykelbana. En
gång- och cykelbana utmed Västra Storgatan från Thulegatan till Nygatan ingår också i
upprustningen av Storgatan. En upprustning av Stora Torget planeras till 2017 och färdigställs
2018. Parallellt med detta pågår planering av och byggnation av nya bostäder i centrum och
Frösjöstrand.
Lägesrapport: Ombyggnaden av Östra Storgatan påbörjades 2015 med en ny rondell vid Stopp.
Arbetet med ombyggnationen av resterande del av Östra Storgatan från väg 57 till resecentrum
påbörjades i augusti 2016 och arbetet beräknas vara färdigt under 2017. Arbetet omfattar ny
beläggning på gatan, gång- och cykelväg längs hela sträckan, nya busshållplatser och bitvis
anläggande av allé. Västra Storgatan är under projektering inför byggstart hösten 2017 och
beräknas vara färdig 2018. Ombyggnationen innebär en säkrare trafiksituation med gång och
cykelväg längs hela sträckan. Gatan kommer även att kantas av trädplantering och tillgängligheten
till butiker kommer att förbättras.
Uppföljning av busstrafiken 2016
En omläggning av busstrafiken genomfördes i december 2012. Resandet i Gnesta kommun (antal
påstigande) har ökat med 13,5 procent jämfört mellan 2014 och 2015. Jämfört med samma
period 2012, d.v.s. innan linjeomläggningen skedde, har resandet i Gnesta kommun ökat med 16
%. Alla siffror är exklusive resor med skolkort. En mer omfattande uppföljning och analys av
busstrafiken kommer att göras under 2016 med fokus på resor för arbete och studier.
Lägesrapport: Uppföljning och analys av busstrafiken slutförs under första kvartalet 2017.
Eventuella förändringar tas med i trafikbeställningen som görs i april/maj 2017 inför
trafikeringen 2018.
Främja bredbandsutveckling 2016-20
Kommunen sålde sitt stadsnätsbolag under 2014 till Skanova AB (ett bolag ägt av Telia Company
AB). Av avtalet framgår att Skanova och Gnesta kommun ska samarbeta för att kunna erbjuda
bredband till 90 procent av hushållen och företagen 2020 i enlighet med regeringens
bredbandsstrategi. Under 2016 ska det tas fram en gemensam handlingsplan ihop med Skanova
för att underlätta utbyggnaden av bredband. För att arbeta med dessa frågor kommer en
bredbandsamordnare att utses.
Lägesrapport: Kommunen arbetar utifrån den nationella it-strategin att 90 procent av
kommunens hushåll ska få erbjudande om bredband senast år 2020. Skanova AB har
kommunens uppdrag att genomföra detta. IT-chefen har utsetts till bredbandsamordnare. Under
2016 har 1315 hushåll i Gnesta, Björnlunda och Stjärnhov fått tillgång till bredband. Det innebär
att 64 procent av hushållen hade tillgång till fiber i december 2016 jämfört med 36 procent 2015.
Planerna framåt innebär att 961 hushåll i Gnesta ytterområden, Gransjögård och Byalag Kattnäs
ska få erbjudande om anslutning 2017 och 490 hushåll i Laxne 2018. Med denna planering
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beräknas cirka 84 procent av hushållen i kommunen ha fått erbjudande/tillgång till bredband till
2017 och 95 procent i december 2018.
Utveckla digitalisering inom kommunen 2016-18
Utvecklandet av digitala tjänster och digitalisering inom kommunens verksamheter behöver
intensifieras. En grund för detta arbete är att investera i och implementera en digital plattform för
e-tjänster. En utredning tas fram som belyser behovet av digitalisering inom olika verksamheter
samt e-tjänster. Utredningen utmynnar i en tidplan för genomförande samt kostnader för detta.
Lägesrapport: En gemensam e-tjänstplattform är implementerad, e-legitimation för inloggning
och signering har knutits till plattformen. Digitaliseringen av bemanningsprocessen är färdigställd
och håller på att införas i verksamheter inom vuxen- och omsorgsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen. En förstudie pågår om hur kommunen kan ansluta sig till tjänsterna
Mina meddelanden, Min myndighetspost, Kivra eller Digimail för att sända digitala brev.
Förbättra bemötande 2016-17
Den kanske viktigaste kvalitetsfaktorn vid kontakter med medborgare, brukare och företag är
bemötandet. Serviceundersökningar som genomförts i kommunen visar ett genomsnittligt
resultat jämfört med andra kommuner. För att förbättra bemötandet ytterligare genomförs
aktiviteter riktade till medarbetare de kommande åren. En utredning genomförs därefter om
möjligheter att inrätta ett servicecenter.
Lägesrapport: Utbildningsinsatser har genomförts för den personal som har arbete direkt riktat
mot medborgaren, t ex badhuspersonal, växel, medborgarkontor, teknisk kundtjänst och
biblioteket. Arbetet fortsätter för att täcka de behov av utbildning och stöd som framkommit
över tid. Samtliga chefer har redovisat resultatet från servicemätningen 2015 på APT och utifrån
det diskuterat hur enheten/medarbetarna ska utveckla sitt bemötande.
Ny dricksvattentäkt 2016-2020
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Arbete pågår med att hitta en ny dricksvattentäkt i
Gnesta. Slutförande av förstudie och beslut om inriktning planeras ske under 2016 och därefter
påbörjas teknisk och miljömässig utredning/projektering innan det går ut på samråd och
inlämnas tillståndsansökan innan byggnation kan starta.
Lägesrapport: En förstudie har genomförts om vattentäkten i Gnesta som blev klar i november
2016. Förstudien visade att en fördjupad utredning av befintlig anläggning behöver göras, vilket
genomförs under 2017. Målet är att få en långsiktigt hållbar vattentäkt med högkvalitativt
dricksvatten.
Indikatorer
 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?
(Medborgarundersökning)
Uppföljning: Medborgarundersökning genomförs vartannat år och nästa tillfälle är 2017.


Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett
sådant ideal tycker du att din kommun kommer? (Medborgarundersökning)
Uppföljning: Medborgarundersökning genomförs vartannat år och nästa tillfälle är 2017.


Bemötande vid kontakt med kommunens personal (Årlig serviceundersökning)
Uppföljning: Sedan 2010 genomförs årligen en servicemätning i Gnesta kommun. Detta utförs
av ett företag som mejlar och ringer till kommunen och bedömer bl a tillgänglighet,
intresse/engagemang och bemötande. Resultaten är möjliga att jämföra med 250 andra
kommuner som också gör mätningen. Mätningen 2016 visar förbättringar för de flesta frågor
jämfört med 2015 och i synnerhet för bemötande som hade ett lågt resultat 2015.
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Busstrafiken- resandestatistik

Uppföljning: Under 2016 har antalet påstigande på bussar uppgått till cirka 187 000 vilket

innebär en ökning på sex procent jämfört med 2015. Om man enbart tittar på allmänhetens
resande, dvs resandet exklusive skolkort, är ökningstakten sju procent.


Uppföljning av bredbandsutbyggnad

Uppföljning:

Antal
anslutna
hushåll

År
-2015

1 672

2016

1 315

Antal
erbjudna
hushåll

Andel anslutna/
erbjudande av
samtliga hushåll
36%
64%

2017

956

84%

2018

490

95%

Ett företagsklimat av hög klass
Inriktning/uppdrag
Professionell myndighetsutövning 2016-17
Företagen är beroende av kommunens agerande t.ex. vid olika former av myndighetsutövande.
Myndighetsutövandet ska därför präglas av hög service, kompetens, rättssäkerhet och
tillgänglighet. Arbete för att inrätta en lotsfunktion för företag kommer att starta 2016.
Lägesrapport: Undersökningen av vad företagarna önskar gällande en lotsfunktion påbörjades
2016. I näringslivsrådet har frågan diskuterats i en workshop kring förbättringsområden för
näringslivsarbetet samt att kommunens interna utvecklingsgrupp kommer att besöka kommuner
under 2017 där lotsfunktion används.
Mötesplatser mellan kommun, näringsliv och skola 2016
Näringslivsrådet ska fortsätta att utvecklas under 2016. Arbetet med att skapa mötesplatser för
näringsliv och kommun såsom morgonsoffa, företagsbesök och informationsträffar kommer att
fortsätta under 2016. Ambitionen är att ha kontakt med tio procent av kommunens företag under
2016.

Lägesrapport:






Kommunen arrangerade tillsammans med samarbetspartnerna Företagarna, Regionförbundet
Sörmland, Nordea, Svenska Kulturpärlor och Almi fyra morgonsoffor. Totalt deltog cirka 300
företagare.
Kommunen bjöd in Gnesta handel till fyra företagsfrukostar för att prata om handelns villkor,
evenemang och utvecklingen i centrum.
Hösten 2016 arrangerades Gnesta Expo tillsammans med företagorganisationen Företagarna
Trosa-Gnesta. Cirka 40 utställare deltog på företagsmässan som besöktes av närmare 700
personer. En bilaga om mässan publicerades i Sörmlands Nyheter efteråt, vilket ytterligare bidrog
till att befästa varumärket Gnesta Expo.
Kommunalråden och näringslivschefen har gjort 23 företagsbesök under året. Av de besökta
företagen drevs 11 av män och 11 av kvinnor samt 1 företag med delat ägarskap.
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Gnesta kommun genomförde tillsammans med Arbetsförmedlingen och Näringslivsrådet en
s.k. Speed-meeting mellan företag och arbetslösa unga vuxna i maj 2016. Syftet var att dessa
unga vuxna gavs en möjlighet att marknadsföra sig själva och skapa en kontakt med
arbetslivet. 18 ungdomar utan arbete och 23 företag deltog under dagen.
En Näringslivsgala arrangerades på Södertuna slott med 106 gäster. Flera utmärkelser delades
ut. Årets Företag blev Skeppsta Hytta, Årets Profil blev Gustafviks levande ljus & café, Årets
Innovatör blev Sternerborgs choklad och Årets nyföretagare blev Tholanders VVS AB.

Stärka nyföretagandet 2016-18
Insatser för att stärka nyföretagandet ska genomföras i samarbete med någon eller några
företagsstödjande organisationer. Organisationer som arbetar för att stimulera företagandet hos
ungdomar engageras i olika aktiviteter.
Lägesrapport: Under 2016 startade 59 nya företag i Gnesta kommun, något färre än 2015 då det
var 74 företag. Flest nya företag var det inom branscherna bygg, gräv, måleri, el och VVS. I
samarbete med Nyföretagarcentrum arrangerade Gnesta kommun två starta-eget-kurser med fem
tillfällen vid varje omgång. Omkring 30 personer deltog, varav 18 män och 12 kvinnor.
Indikatorer
 Sammanfattande omdöme om företagklimat (Svenskt näringslivs undersökning)
Uppföljning: Det sammanfattande omdömet av enkätfrågorna i undersökningen 2016 var 3,54
(3,77 under 2015), vilket var högre än den nationella nivån på 3,3.


Företagens upplevelse av service, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet (NKIFöretag)
Uppföljning: I NKI-undersökningen (nöjd-kund-index) om företagares uppfattningar om
kommunernas service framgår att Gnesta kommuns företagare ser ett fortsatt behov av
förbättringar. Gnestas totala NKI 2016 var 67 poäng av 100, vilket var en försämning från
toppåret 2015 (70 poäng) men ändå det näst bästa resultatet någonsin.
Enkäten gjordes inom ramen för Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Företag som varit i kontakt med kommunen angående bygglov, markupplåtelser,
serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn har fått frågor om kommunens bemötande,
effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.


Andel företag som kommunen har kontakt med under året.
Uppföljning: Kommunens näringslivsenhet får dagligen samtal och mail från företagare i
regionen, dessa kontakter lotsas sedan vidare i organisationen eller besvaras. Enheten får också
kontakt med företag vid de nätverksträffar som arrangeras i kommunen. Planerade besök görs
också månatligen i nystartade företag. Sammantaget innebär detta att det är svårt att ange en
andel av företag som haft kontakter med kommunen.

11

 Arbetslösa ungdomar ska ha arbete, studier eller praktik inom 90
dagar
 Nyanlända ska ha goda förutsättningar att ta sig in på
arbetsmarknaden
Fler ungdomar med sysselsättning
Det primära ansvaret för ungdomarna ligger hos Arbetsförmedlingen men kommunen kan
tillsammans med andra aktörer på arbetsmarknaden bidra till sysselsättning för denna målgrupp.
Lägesrapport: Gnesta Kommun samverkar med Arbetsförmedlingen, Delegationen för Unga till
Arbete (DUA) för att ungdomar mellan 16-24 år ska komma vidare till arbete eller studier. Ett
nytt samverkansforum med Slussen, IFO, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan startade
2016 för att främst Gnestas unga inte ska starta sitt vuxenliv i arbetslöshet. Ett ökat samarbete
har inletts med vuxenutbildningen för att erbjuda individuellt anpassade vägar till
gymnasieexamen. Grundskolans studievägledare tar hjälp av Slussen rörande elever som hoppar
av eller är i riskzon att hoppa av gymnasiet.
Slussen/Lilla Återbruket har totalt arbetat med drygt 80 ungdomar inom DUA, kommunens
aktivitetsansvar samt Slussen/Lilla Återbruket. Av dessa har 15 ungdomar hittills haft
sysselsättning på Lilla Återbruket, 8 har fått arbete inom kommunen och 27 har fått arbete hos
annan arbetsgivare. Utöver detta har 7 utbildningskontrakt skrivits och ytterligare 17 har
påbörjat/återgått till studier av annat slag.
Slussen har även hanterat kommunens feriearbete. Sommaren 2016 satsade kommunen på 75
ferieplatser jämfört med 48 platser 2015. Till dessa platser sökte 94 personer från Gnesta (82
sökte 2015). De 75 ferieplatserna tillsattes oberoende av kön varav 42 flickor och 33 pojkar fick
sin ferieplats.
Praktik- och traineeplatser i kommunen 2016
Ett arbete kommer att genomföras under 2016 med målsättningen att underlätta för fler traineeoch praktikplatser.
Lägesrapport: Arbetsvägledare genomför kartläggning av personer med behov av stöd inför
praktik/arbete och efter eventuell period på Slussen – Lilla Återbruket kontaktas annan enhet
inom kommunen. Under 2016 har utöver vanliga praktikplatser och arbetsmarknadsanställningar
även både praktik och arbete inom utbildningskontrakt startats för totalt 39 personer.
Underlätta för nyanlända att få jobb
Kommunen ska i samarbete med näringslivet, arbetsförmedlingen och civilsamhället utveckla nya
arbetssätt under 2016 för att underlätta för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden.
Lägesrapport:
 Kommunen har – i samarbete med Flens kommun - startat en platsförlagd
undersköterskeutbildning med SFI-undervisning i Flen. Utbildningen är till för att öka
anställningsbarheten hos nyanlända.
 Bemanningen på integrationsenheten är från september 2016 förstärkt för att kartlägga
behovet av praktikplatser för personer inom etableringstiden (första 2 åren) och för de som är
på väg ut ur etableringen.
 Ett samarbete med näringslivet har utvecklats genom medverkan i Morgonsoffan för att
sprida kunskaper i näringslivet om kompetens bland de nyanlända, lyfta fram goda exempel
av mångfald i företag samt informera om regler kring anställning av nyanlända.
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Jobbcafé har hållits för alla elever på SFI med olika teman och där har representanter från
Arbetsförmedlingen och näringslivet deltagit.

Indikatorer
 Antal sysselsatta
Uppföljning: Antal sysselsatta redovisas inte på kommunnivå. Förvärvsarbetande invånare i
åldern 20-64 år redovisas med eftersläpning och därför rapporteras här uppgifter för 2015. Med
förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad, och
personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Andelen förvärvsarbetande var 82,0 procent i
Gnesta kommun och 78,9 procent i riket. Den könsuppdelade statistiken visar högre andel
förvärvsarbetande män (83,5 %) än kvinnor (80,4 %), vilket också gäller för riket.


Andel öppet arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd 16 64 år i Gnesta och i länet

Uppföljning:
16-64 år

Öppet arbetslösa

Program med aktivitetsstöd

2016-12-31

Differens 1 år

2016-12-31

Differens 1 år

Gnesta

3,1 %

0,7 %

2,5 %

-0,6 %

Södermanland
Riket

5,3 %
4,1 %

0,1 %
– 0,2 %

5,6 %
3,7 %

-0,1 %
-0,1 %

(% av arbetskraften)

Program med aktivitetsstöd omfattar t ex arbetsmarknadsutbildning, jobb- och utvecklingsgaranti, jobbgaranti
för ungdomar, stöd till start av näringsverksamhet och arbetspraktik.

Kommentar: Den öppna arbetslösheten var 3,1 procent den 31 december 2016, en ökning med
0,7 procentenheter mot samma tid 2015. Därutöver deltog 2,5 procent (1,9 procent 2015) i någon
form av arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. Jämfört med både länet och riket
hade Gnesta lägre andel både arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadsåtgärder. Däremot visar
förändringen i arbetslöshet jämfört med ett år tillbaka en ökning i Gnesta medan det i princip är
oförändrat i länet och i riket i övrigt. Detta förklaras av en kraftig ökning av arbetslösheten bland
utrikes födda med nästan sju procent. För utrikes födda noteras samtidigt en minskning av
andelen i program i Gnesta.

Enligt Arbetsförmedlingen har relativt många som bor kvar på anläggningsboendet Solbacka fått
uppehållstillstånd under det senaste halvåret och väntar på sin kommunplacering. När en person
får uppehållstillstånd skrivs hen in på Arbetsförmedlingen och får den kommunkod som de för
tillfället bor i. De har möjlighet till etableringsplan först när de flyttar från anläggningen till eget
boende alternativt när det gått 12 månader från uppehållstillståndet om de fortfarande bor kvar
på anläggningsboendet. När en etableringsplan finns så kan olika program från
arbetsförmedlingens sida bli aktuella. Gnesta har tidigare haft mycket få personer som bor i
kommunen som har den här situationen. Den senaste tidens ökning har höjt arbetslösheten.
Den könsuppdelade statistiken visar ungefär lika arbetslöshet bland kvinnor och män medan i
länet och riket är kvinnors arbetslöshet lägre. Bland ungdomar är mönstret lika för Gnesta som
för övriga kommuner med lägre arbetslöshet bland kvinnor.
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Andel öppet arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd 1624 år i Gnesta och i länet
Uppföljning:.
18-24 år
(% av arbetskraften)

Öppet arbetslösa
2016-12-31

Program med aktivitetsstöd

Differens 1 år

2016-12-31

Differens 1 år

Gnesta

3,5 %

-0,2 %

3,9 %

-5,3 %

Södermanland
Riket

6,3 %
4,9 %

– 0,3 %
– 0,3 %

9,6 %
6,6 %

-1,9 %
– 1,2 %

Bland ungdomar var den öppna arbetslösheten 3,5 procent vid årsskiftet, en minskning med 0,2
procent på ett år. Därutöver fanns 3,9 procent av ungdomarna i arbetsmarknadspolitiska
program, en minskning med 5,3 procentenheter sedan 2015. Jämfört med länet och riket var
andelen arbetslösa och i program lägre i Gnesta. Ungdomsarbetslösheten har minskat jämfört
med ett år tillbaka i Gnesta såväl som i länet och riket.


Antal ungdomar öppet arbetslösa mer än 90 dagar
Uppföljning: Arbetsförmedlingens statistik anger öppen arbetslöshet efter 6 månader. Den 31
december 2016 hade 17 ungdomar varit öppet arbetslösa i 6 månader, en minskning från 36 vid
motsvarande tidpunkt 2015.

 Planberedskapen ska medge utbyggnad med minst 80-100
bostäder/lägenheter per år
Inriktning/uppdrag
Fler detaljplaner
Målet om ökat byggande och en ökad efterfrågan på bostäder kräver att fler detaljplaner tas fram
i betydligt större omfattning än tidigare och att mark- och exploateringsverksamheten
intensifieras. En exploateringsingenjör kommer därför att rekryteras för att förstärka
organisationen.
Lägesrapport: En projektledare för mark och exploatering har anställts. Under 2016 har cirka
100 bostäder påbörjats. I nuläget pågår detaljplanearbete för cirka 150 nya bostäder och det finns
en planberedskap för 350 bostäder, varav 200 i Gnesta tätort.
Aktiviteter riktade till fritidsboende 2016
I syfte att främja befolkningsutvecklingen ska ett antal aktiviteter genomföras 2016 som syftar till
att fler fritidsboende bosätter sig permanent i kommunen.
Lägesrapport: Inför sommaren skickades ett särskilt kommuninformationsblad till samtliga
fritidsboende med informativa artiklar om kommunens verksamheter samt tips på vad
kommunen kan erbjuda, vilket även planeras under 2017.
Informationsträffar med byggföretag 2016
För att säkra byggnation av bostäder ska informationsträffar genomföras 2016 där bygg- och
bostadsföretag bjuds in till kommunen för att ta del av och diskutera planer på kommande
projekt.
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Lägesrapport: Möten med flera byggföretag har hållits under året och en intressebank med

intresserade byggföretag är under uppbyggnad. Kommunen har medverkat på en konferens som
länsstyrelsen anordnades för kommuner och byggföretag i länet där aktuella bostadsprojekt
ställdes ut. Flera kontakter med intresserade byggföretag knöts under utställningen.
Indikatorer
 Total befolkning och per tätort
Uppföljning: Under 2016 ökade Gnestas befolkning med 212 personer jämfört med samma
period förra året. Den 31 december var befolkningen 10 861 personer. Det är en ökning med
cirka 2 procent som främst beror på invandringsöverskott. Under 2015 var ökningen för
motsvarande period 1,3 procent (136 nya kommuninvånare).
Befolkningsförändring under 2015 och 2016
År
2015
2016

Totalt

FödelseInvandrings- Inrikes
Justering
överskott överskott
flyttöverskott
136
+10
+33
+95
–2
212
+34
+197
-19
0

Kommentar: Befolkningsstatistiken bör betraktas med viss försiktighet eftersom den påverkas av
den omfattande flyktingströmmen under 2015. De personer som bor på Solbacka
Integrationscenter och får upphållstillstånd ingår i statistiken (52 personer i januari 2017). De
registreras som invandring när de fått uppehållstillstånd och folkbokför sig på anläggningen. När
de sedan får kommunplacering och permanentboende i andra delar av landet registreras de som
inrikes utflyttningar. Det omvända gäller för de som flyttar in till Gnesta från asylboenden i andra
delar av landet. Till detta kommer Migrationsverkets beslut i januari 2017 att avveckla de
direktupphandlade boendeplatserna i landet våren 2017. Det ger en osäkerhet om hur många av
de som får uppehållstillstånd som väljer eget boende framför en kommunplacering från
Migrationsverket. På grund av dessa speciella omständigheter råder ovisshet om
befolkningsutvecklingen i Gnesta kommun under första halvåret 2017.


Antal lägenheter i planberedskap
Uppföljning: Gnesta kommun har god planberedskap för bostäder i hela kommunen med drygt
350 bostäder. I Gnesta tätort finns planer för cirka 200 bostäder, i Stjärnhov 93 (varav 50
obebyggda tomter i Nysätter och 43 i Hovgården), i Laxne 31, i Björnlunda 10 samt på
landsbygden 23 bostäder


Antal påbörjade bostäder/lägenheter i nyproduktion (enfamiljs- och flerfamiljshus)

Uppföljning: Under året har 94 bostäder påbörjats varav 13 småhus och 81 lägenheter i

flerbostadshus och radhus. (statistiken avser lämnade startbesked). Motsvarande siffror för 2015
var 16 småhus och inga lägenheter.
 Antal färdigställda bostäder/lägenheter i nyproduktion (enfamiljs- och flerfamiljshus)
Uppföljning: Under året har 57 bostäder blivit klara. (statistiken avser lämnade slutbesked). För
2015 var motsvarande siffra 56 bostäder (14 småhus och 42 lägenheter).


Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende?(Medborgarundersökning)
Uppföljning: Medborgarundersökning genomförs vartannat år och nästa tillfälle är 2017.
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 Ett starkt, brett och inkluderande föreningsliv
Inriktning/uppdrag
Idrottspolitiskt program
Kommunen initierar under 2016 ett arbete som syftar till att ta fram ett idrottspolitiskt program i
samarbete med föreningarna.
Lägesrapport: Ett startmöte med Sörmlandsidrotten har genomförts och planering av fortsatt
arbete för 2017 pågår. Föreningar kommer att bjudas in till workshop och diskussionsträffar.
Ny sporthall vid Hagstumosse
För närvarande pågår arbete med detaljplan för placering av ny sporthall vid Hagstumosse.
Därefter vidtar arbetet med projektering och upphandling. Målsättningen är en byggstart så snart
som möjligt.
Lägesrapport: Arbetet med detaljplanen beräknas vara klart våren 2017. Gnesta Förvaltnings
AB fick i december 2016 i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja projektering och ta fram
förfrågningsunderlag för en ny sporthall. Underlaget ska användas för upphandling utifrån
kommunens beställning.
Ett väl fungerande samarbete mellan kommunen och föreningslivet
Fortsatt dialog mellan föreningar och kommunen genom nätverksträffar och dialogmöten.

Lägesrapport:

Under året har två idrottsråd, ett hallbokningsmöte, möte om översiktplanen, studieresa till
sporthall, möte om ny sporthall, ett föreningsråd och cirka 15 möten med enskilda föreningar ägt
rum. Totalt har fyra nyhetsbrev skickats till alla föreningar inom kultur- och fritidssektorn.
Genom ett samarbete med kultursektorn i Gnesta kommun, jazzföreningen GiG Groove i
Gnesta, Art Lab Gnesta, Långsjö teater, Kulturskolan, Scenkonst Sörmland, Integration och
frivilliga krafter genomfördes en kulturfestivaldag för mångfald i september.
Fler fritidsaktiviteter för tonåringar
Samarbete med föreningslivet syftande till att få fler tonåringar att lockas till/stanna kvar i
föreningsliv och aktiviteter för att främja såväl folkhälsa som ett starkare föreningsliv.
Lägesrapport: Ett nytt bidrag har införts, ”Ung Kultur”, där ungdomar kan söka pengar för att
förverkliga en idé eller aktivitet. En sådan ansökan om att få driva ett LAN (Local area network;
Lokalt nätverk) har inkommit till kommunen och beviljades.
Indikatorer
 Uppföljning av antal utövare i idrottsföreningar i åldern 4-20 år
Uppföljning: Under året har det totalt varit 1 849 idrottsutövare i åldern 4-20 år, varav 813
flickor och 1 036 pojkar. Under 2015 var det totalt 1 817 utövare, varav 884 flickor och 933
pojkar. Det innebär totalt en ökning med 1,8 procent med fler pojkar och färre flickor.


Uppföljning av antal utövare i kulturföreningar

Uppföljning: En redovisning av antal kulturutövare 2016 har inte kunnat genomföras på grund
av bristande underlag. En grundlig kartläggning av antalet kulturutövare har påbörjats och
kommer att redovisas i årsredovisningen 2017.
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Möjlighet till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv,
föreningsliv? (Medborgarundersökning)
Uppföljning: Medborgarundersökning genomförs vartannat år och nästa tillfälle är 2017.
Övriga aktiviteter
Freja Bad & Gym öppnade
Freja Bad & Gym öppnade den 1 september efter att ha varit stängt i två år på grund av om- och
tillbyggnad. Under årets sista fyra månader har verksamheten utvecklats med vattengymnastik, en
liten shop, ett pop up-bibliotek (mobilt bibliotek) och simskolor. Fyra grupper med simskola, 22
vattengymnastik-grupper, gyminstruktioner och undervisning av grundskoleelever är några av de
aktiviteter som genomförts. Under årets sista fyra månader var det 13 242 besök.
Sex tillsvidareanställda och tre timanställda arbetar i anläggningen. Alla som arbetar i
anläggningen är utbildade pool-livräddare och fem är utbildade simlärare. Freja Bad & Gym är
öppet 77,5 timmar per vecka måndag till söndag. Motionssim omfattar 15 timmar, öppet för alla
38,5 timmar, skoltid 15 timmar och babylek 2 timmar. Gymmet är öppet 77,5 timmar per vecka.
Upprustning av fritidsanläggningar
Lötbodalsområdet: Stora delar av elljusspåret har fått nytt underlag och nya stolpar för
belysningen.
Skillingavallen: En omfattande upprustning har skett av Skillingavallen med bland annat nya
löparbanor och ny belysning.
Kommunala badplatser: Alla kommunala badplatser i ytterorterna har nu livräddningsstation
för att öka säkerheten och Laxne badplats har en hjärtstartare placerad utomhus.
Utökade tider för allmänhetens åkning i Gnesta ishall
I och med återköpet av Gnesta ishall så har samverkan mellan ishockeyklubben, kommunen och
Gnesta förvaltnings AB ökat och nu erbjuds utökade tider för allmänhetens åkning på vardagar
och helger.
Badtaxi till Klämmingsbergsbadet
Gnesta kommun arrangerade badtaxi från Gnesta tätort till Klämmingsbergsbadet, tur och retur.
Totalt kördes 196 turer och 267 personer har åkt med badtaxin. (2015 var det 234 personer).
Fler besökare på biblioteket
Biblioteket hade 125 405 besökare under 2016 (varav Stjärnhov 555), en ökning med cirka 6,5
procent sedan 2015. Antalet lån var 54 153 (varav 1 220 i Stjärnhovs bibliotek), en minskning
med 3,2 procent jämfört med 2015. Kvinnor stod för cirka 75 procent av lånen. Antalet lån av eböcker och e-ljudböcker var 551, en minskning med cirka 27 procent. Minskningen bedöms bero
på utökat utbud av dessa tjänster på privata marknaden.
På biblioteket anordnades 237 kulturaktiviteter (210 under 2015), varav 144 för barn. Exempel på
detta var bokprat, klassbesök, biblioteksinformation, bokcirkel, talboksinfo, lovaktiviteter,
utställningar, författarbesök, Barn spelar för barn etc). Dessutom har biblioteket haft 17
utställningar (16 under 2015). I Stjärnhov har 12 kulturaktiviteter anordnats, varav fyra för barn.
Nya föreningsbidragsregler
Nya föreningsbidragsregler började gälla den 1 januari 2016. Antalet bidrag för kultur- och
intresseföreningar är tre; kulturarrangemang, Ung Kultur och driftbidrag för föreningsbyggnad.
Likaså har tre-åriga samarbetsavtal tecknats med kommunens två professionella kulturaktörer
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(Långsjö teater och Art Lab Gnesta). Totalt har det betalats ut 459 240 kronor till 22 kultur- och
intresseföreningar som ansökt om bidrag. Likaså har ett årligt bidrag på 214 000 kr utbetalats till
studieförbunden. Antalet bidrag för idrott- och friluftsföreningar är fyra; drift- och skötselbidrag,
ledarutbildningsbidrag, aktivitetsbidrag och lovaktivitet. Totalt har det betalats ut 965 750 kronor
till 13 föreningar som ansökt om bidrag.
Leaderprojekt i Stjärnhov
Under 2016 har ett landsbygdsutvecklingsprojekt via Leader Södermanland beviljats stöd. Det är
Gryts hembygdsförening som vid sin hembygdsgård ska uppföra en läsarstuga och museum.
Förutom samlingar kommer huset att inrymma ett digitalt arkiv öppet för de som vill läsa om
eller forska i Gryts sockens historia och kultur. Projektets budget är 426 000 kronor.

 Utveckla personalpolitiken för att bli en mer attraktiv arbetsgivare
Inriktning/uppdrag
Utveckla medarbetarsamtal 2016
Medarbetarsamtalet är centralt i kommunens personalpolitiska arbete och för kvalitetssäkring i
kommunens styrning. Förutsättningar för att genomföra bra medarbetarsamtal blir därför
väsentliga i form av stöd och dokumentation för genomförandet. Vid samtalen fastställs
individuella mål och individuell utvecklingsplan. Ny modell genomförs och följs upp 2016.
Lägesrapport: I september genomfördes den obligatoriska utbildningen ”Bra medarbetarsamtal”
för samtliga chefer. Där lyftes också fram betydelsen av att alla medarbetare har en
utvecklingsplan.
Insatser kring DRAG 2016-17
Kommunen ska med olika aktiviteter säkerställa att DRAG - vår värdegrund - görs levande och
resulterar i en bättre arbetsmiljö, bättre verksamhet och större stolthet över att vara anställd i
Gnesta kommun.
Lägesrapport: Inom ramen för Gnesta kommuns chefsprogram har alla chefer utbildats i
DRAG. När utbildningsmodulerna arbetsmiljö, och samverkan och arbetsrätt genomfördes
deltog även fackliga representanter och arbetsmiljöombud.
Erbjuda önskad sysselsättningsgrad
Ett bra systemstöd är en förutsättning för att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad. Under
2016 kommer detta att implementeras i första hand för bemanning inom hemtjänst och
äldrevården.
Lägesrapport: Ett bättre systemstöd har resulterat i en tydligare bild av bemanningsbehovet och
därmed möjligheter att kunna erbjuda medarbetarna önskad sysselsättningsgrad. Det har bl a
resulterat i ökad andel tillsvidareanställda inom hemtjänsten.
Genomförande av ledarutvecklingsprogram 2016
Ett ledarutvecklingsprogram genomförs för samtliga chefer i Gnesta kommun under 2016.
Därefter görs en utvärdering och en långsiktig plan tas fram för kontinuerliga insatser för
ledarutveckling.
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Lägesrapport: Chefsprogrammet startade 2016 och följande utbildningsmoduler har

genomförts: värdegrund, personalpolitiskt program, lönesamtal, personlig effektivitet, ekonomi,
jämställdhet, rekrytering, medarbetarsamtal samt upphandling.
Indikatorer
 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete (Medarbetarundersökning)
Uppföljning: Medarbetararundersökning genomförs vartannat år och nästa tillfälle är 2017.


Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete (Medarbetarundersökning)

Uppföljning: Medarbetararundersökning genomförs vartannat år och nästa tillfälle är 2017.


Jag ser fram emot att gå till arbetet (Medarbetarundersökning)
Uppföljning: Medarbetararundersökning genomförs vartannat år och nästa tillfälle är 2017.


Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete
(Medarbetarundersökning)
Uppföljning: Medarbetararundersökning genomförs vartannat år och nästa tillfälle är 2017.
 Statistik över sjukfrånvaro, sysselsättningsgrad etc
Uppföljning: (Statistik per den 31 december 2016 och inom parentes statistik för 2015))
– 839 månadsavlönade, varav 672 kvinnor och 167 män. (817, varav 667 kvinnor och 150 män)
– Omräknat till heltider är det 758 personer, varav 80 procent kvinnor och 20 procent män.
(706, varav 80 % kvinnor och 20 % män)
– Sysselsättningsgraden i medeltal var 90,4 procent, varav 89,8 procent för kvinnor och 93,0 för
män. (89,2 %, varav 89,0 % för kvinnor och 89,9% för män).
– Sjukfrånvaron var 7,5 procent (7,3 %)
– 64 procent arbetar heltid, 62 procent av kvinnorna arbetar heltid och 72 procent av männen.
(Oförändrat)
– 86,5 procent av de månadsavlönade är tillsvidareanställda. (90 %)
– 16,6 procent är 60 år eller mer. (18,8 %)

 Utveckla styrsystemet för ökad effektivitet och kvalitet
 Utveckla upphandling för ökad kvalitet och/eller minskade kostnader i
verksamheterna
Inriktning/uppdrag
Översyn av styrsystemet 2016
I syfte att förbättra och förtydliga styrning genomförs en översyn av styrsystem, budgetprocess,
budgeteringsmetod etc under 2016. I detta ingår också att analysera kostnader inom olika
verksamhetsområden.
Lägesrapport: Kommunen beslutar om Framtidsplan i november månad numera istället för som
tidigare i juni månad för att erhålla sen information om prognos för skatteintäkter. Under våren
anlitades ett konsultföretag för analys av kostnader inom barn- och utbildningsförvaltningen och
vuxen- och omsorgsförvaltningen som utgångspunkt för kommande års budgetarbete. För
närvarande pågår ett arbete med kravspecifikation för ett nytt ekonomisystem i kommunen med
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syfte att effektivisera ekonomirutiner, underlätta budgetering och budgetuppföljning för chefer
etc.
Utveckla metoder för förbättringsarbete/kvalitetssäkring för ökad kvalitet 2016-17
Grunden för att uppnå nöjda medborgare, brukare och företag är att kontinuerligt arbeta med
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. I detta ingår att varje enhet i kommunen ska använda en
metod för systematiskt förbättringsarbete som tillämpas i arbetsgruppen och där alla blir
delaktiga.
Lägesrapport: Inom socialtjänsten gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som anger att verksamheten ska dokumentera
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Inom
skolans område gäller Skolverkets allmänna råd och kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete
för skolväsendet. De allmänna råden beskriver hur huvudmän, förskole- och skolenheter bör
arbeta för att motsvara skollagens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. Andra metoder för
systematiskt förbättringsarbete kan vara t ex processanalyser, Lean och Vanguardmetoden.
Säkerställa ett effektivt arbete med upphandling 2016-17
Under 2016 utvecklas arbetet att kvalitetssäkra professionella upphandlingar i organisationen.
Lägesrapport: För att klara lagstiftningens krav och organisationens behov inom
upphandlingsområdet finns från augusti i år en strategisk funktion som ansvarar för kommunens
övergripande utveckling inom området, en praktisk funktion som bistår förvaltningarna i
genomförande av enskilda upphandlingar samt en controllerfunktion som följer upp att kommunens
avtalstrohet upprätthålls och att det blir rätt vara till rätt pris inköpt av rätt person. Under 2016
har internutbildningar om offentlig upphandling genomförts och i april fick chefer och
förtroendevalda under en heldag utbildning av extern aktör.
Indikatorer
 Resultat från bokslut
Uppföljning: I bokslutet redovisar kommunen ett positivt resultat med 16,4 mkr.


Kostnadsutveckling för olika verksamheter

Uppföljning: Kostnadsutveckling inom kommunens olika verksamheter per den 31 december
2016 redovisas i kommunens årsredovisning.


Antal beslut i förvaltningsrätten som går emot kommunen (Avser upphandling)

Uppföljning: Under 2016 gjordes en överprövning till förvaltningsrätten. Upphandlingen avsåg
en samordnad upphandling med andra kommuner av städredskap, hygienutrustning och
rengöringsmedel. (Den 30 januari 2017 kom beslut från Förvaltningsrätten att ansökan om
överprövning avslås.)


Nöjdhet med kommunala verksamheter (Medborgarundersökning)
Uppföljning: Medborgarundersökning genomförs vartannat år och nästa tillfälle är 2017.


Andel enheter i kommunen med systematisk metod för förbättringsarbete

Uppföljning: Som redovisas ovan erhåller skolan och socialtjänsten anvisningar från sina

specialmyndigheter hur systematiskt förbättrings-/kvalitetsarbete ska fungera i form av allmänna
råd respektive föreskrifter. För resterande verksamheter finns inte motsvarande tydlighet från
statsmakterna. För de flesta enheter sker förändringar i verksamheten oftast när nedbrytning av
politiska mål görs till aktiviteter i verksamhetsplaner.
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 Minskad klimatpåverkan genom hushållning av energi
Inriktning/uppdrag
Överföring av kostnadsansvar för minskad energiförbrukning 2016
Energiförbrukningen i den kommunala verksamheten och de helägda bolagen behöver minska.
Under 2016 påbörjas ett överförande av kostnadsansvar till den kommunala verksamheten för
energiförbrukning i verksamhetslokaler.
Lägesrapport: Vid en översyn av hyresmodellen mellan kommunen och GFAB var
energiförbrukningen en av frågorna som ingick i uppdraget. Där framkom att
energiförbrukningen till övervägande del påverkas av investeringar som GFAB genomför.
Incitament för hyresgästerna tas upp i ett senare skede. Energiförbrukning kommer att vara ett av
fokusområdena vid kundvårdsmöten mellan GFAB, lokalsamordnare och enhetschefer.
Minskad miljöpåverkan från kommunens avloppsreningsverk 2016-18
Den kommunala VA-verksamheten ska i hög takt rusta upp och förnya bl.a. avloppsledningar
och reningsverk för att minska miljöpåverkan.
Lägesrapport: Projekteringen av en avloppsledning mellan Laxne och Gnesta, den sk
Laxnelänken, går in i slutfasen och kommer att upphandlas våren 2017. Länken kommer att
möjliggöra kommunal avloppsanslutning även för hushåll längs med länkens sträckning.
Reningsverket i Gnesta har genomgått omfattande renoveringar för att klara de utsläppskrav som
verksamhetens miljötillstånd omfattar.
Ett driftövervakningssystem är under uppbyggnad i alla vatten- och avloppsreningsverk samt
pumpstationer och beräknas vara på plats 2017. Översyn och renovering av kommunens
pumpstationer pågår också.
Indikatorer
 Energianvändning redovisat i kWh/m2 för bostäder och lokaler
Uppföljning: Under 2016 uppgick energiförbrukningen till 128,7 kWh/kvadratmeter vilket är en
förbättring mot 2015 då det var 130,26 kWh/kvadratmeter, dvs en minskning med 1,2 procent.


Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler (ej bostäder).

Uppföljning: Andelen uppgår till nära 100 procent då endast ”grön el” och fjärrvärme som drivs
av flis används. Eventuellt har oljeeldning använts under någon kortare köldperiod.


Utsläppsgränser och utsläpp från kommunala avloppsreningsverk

Uppföljning:

Gnesta avloppsreningsverk
Fosfor
BOD *

Medelvärde flödesviktad
jan-dec 2016
0,52 mg/l
20,9 mg/l

Enligt tillstånd
0,3 mg/l
10 g/l*

*BOD Betyder syreförbrukande ämnen
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Björnlunda avloppsreningsverk
Fosfor
BOD

Medelvärde flödesviktad
jan-dec 2016
0,46 mg/l
8,4 mg/l

Enligt tillstånd
0,5 mg/l
15 mg/l

Stjärnhovs avloppsreningsverk
Fosfor
BOD

Medelvärde flödesviktad
jan-dec 2016
0,08 mg/l
16,1 mg/l

Enligt tillstånd
0,5 mg/l
15 mg/l

Laxne avloppsreningsverk
Fosfor
BOD

Medelvärde flödesviktad
jan-dec 2016
0,36 mg/l
11,5 mg/l

Enligt tillstånd
0,5 mg/l
15 mg/l

Kommentar:
 Gnesta kommun har fått beslut om dispens från tillståndskraven av Länsstyrelsen i
Södermanland under ombyggnationer i Gnesta avloppsreningsverk. Från mitten av juni och
framåt erhölls värden under gränsvärdena.
 I Stjärnhovs avloppsreningsverk uppstod problem med luftningssystemet i december som
påverkar BOD men inte reningen av fosfor. Tillsynsmyndigheten är meddelad och åtgärder
pågår.

 Främjande av mänskliga rättigheter och motverkande av all form av
diskriminering
Inriktning/uppdrag
Uppföljning och revidering av jämställdhetsplanen 2016-18
Kommunstyrelsen ansvarar för revidering av jämställdhetsplanen och en årlig
jämställdhetsredovisning utifrån målen i planen.
Lägesrapport: Någon revidering av planen har inte gjorts under 2016.
Jämställdhetsredovisningen redovisas i kommunens årsredovisning
Arbete med diskrimineringsfrågor 2016-18
Insatser ska genomföras för att säkerställa att Gnesta kommun som arbetsplats är fri från
diskriminering och att medarbetarna behandlas lika vid t ex anställningsförfarandet eller för
utveckling och karriär. I detta kommer också att ingå hantering av diskriminering i kommunens
externa kontakter.
Lägesrapport: I samband med Arbetsmiljöverkets nya föreskrift våren 2016 utarbetades en ny
riktlinje gällande kränkande särbehandling och diskriminering i kommunen. Riktlinjen var en del
av Gnesta kommuns chefsprogram där även fackliga representanter och arbetsmiljöombud
deltog.
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Förstärkning inom integrationsverksamheten
En integrationsstrateg anställs för att förstärka integrationsverksamheten genom samarbete
mellan kommunen, näringslivet, statliga myndigheter och civilsamhället.
Lägesrapport: Under våren anställdes en integrationsstrateg som verkar för utökat samarbete
mellan olika aktörer. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har en lokal
överenskommelse antagits som tydligt anger vilket ansvar respektive aktör har i samband med
nyanländas etablering i kommunen.
Kompetensutveckling
Kompetensutveckling kommer att erbjudas förtroendevalda och tjänstepersoner inom
exempelvis jämställdhet och diskrimineringsfrågor.
Lägesrapport: I april månad fick chefer, fackliga representanter och förtroendevalda en heldags
föreläsning/utbildning om jämställdhet av en av de mest nationellt anlitade föreläsarna inom
området, Gertrud Åström.
Införliva barnkonventionen i kommunen
Ett arbete pågår nationellt för att införliva barnkonventionen i lagstiftning. Genom
kompetenshöjande insatser och översyn av arbetssätt och metoder ska Gnesta kommun proaktivt
arbeta för att implementera konventionen.
Lägesrapport: Implementering av barnkonventionen har inte inletts i kommunen under 2016.
Indikatorer
 Antal tillfällen och deltagare vid kompetensutvecklingsinsatser

Uppföljning:
-

-

-

En föreläsning om Vithetsnormen (Samhälleliga normer som innebär att det ses som positivt,
eftersträvansvärt och normalt att vara vit) på temat främlingsfientlighet och normer har
genomförts för
förskola och skola.
En föreläsning om integration har genomförts för medarbetare inom förskola, grundskola
och fritidshem.
Elevhälsan har under våren 2016 genomfört utbildning för förskola och grundskola rörande
elever med neuropsykiatriska funktionshinder samt om kompensatoriska hjälpmedel och
specialpedagogiska hjälpmedel.
Elevhälsan har under hösten anordnat en kurs för pedagoger om språkstörning.
En utbildning i jämställdhet har genomförts för samhällsbyggandsnämndens ledamöter och
tjänstepersoner inför planering av trädgårdsstaden Vackerby.



Antal återremitterade ärenden pga bristande genomförd/ej genomförd Checklista för
jämställdet
Uppföljning: En omarbetsning av checklistan pågår för att göra den mer användbar och enklare
att hantera.
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Nämndens ekonomi
Kostnadsutveckling
Tkr
Kommunchefen
Kansli- och nämndserviceenheten
IT-enheten
Ekonomienheten
Mark och fastigheter
Personalenheten
Samhällsunderstödda resor
Kommunikation och samverkan
Kommunstyrelsen
(skattefinansiering)
VA-enheten
Renhållningsenheten
Kommunstyrelsen
(taxefinansiering)

Budgetavvikelse

Förändring
2015/2016

Förändring
2015/2016
%

-3 622
-10 046
-5 993
-6 574
-952
-6 352
-14 404
-12 853

1 345
66
-61
-1 390
-549
44
-1 362
-3 406

27,1%
0,7%
-1,0%
-26,8%
-136,2%
0,7%
-10,4%
-36,1%

-3 780
-10 244
-6 130
-6 732
-610
-6 908
-13 787
-15 010

158
198
137
158
-342
556
-617
2 157

-60 796

-5 313

9,6%

-63 201

2 405

408

0

408

36

0

36

444

0

444

Utfall
2016

Budget
2016

Budgetavvikelse

Kostnadsutveckling
Totalt blev nettokostnaderna cirka – 60,8 mkr för den skattefinansierade verksamheten.
Kommunstyrelsen uppvisar en ökning med 5,3 mkr (9,6 %) jämfört med 2015.
Kostnadsökningen mellan åren 2015 och 2016 beror i första hand på att badhuset åter togs i drift
efter renoveringen. 1,5 årsarbetare har utökats på upphandlingssidan samt att
samhällsunderstödda resor har genererat högre kostnader samt lägre intäkter. En mindre ökning
märks även på kulturarrangemang och marknadsföring.

Budgetavvikelse
Den skattefinansierade verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget på 2,4 mkr och den
taxefinansierade verksamheten en positiv avvikelse på 444 tkr.
Kommunchef
Verksamhetsområdet innehåller kostnader för kommunchefen, kris- och säkerhetsarbete och hyra
för kontorsdelen av Elektron. Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på 158 tkr.
Kansli och kommunserviceenheten
Verksamhetsområdet omfattar kansli, bibliotek, medborgarkontor samt uthyrningsdelen av
Elektronfastigheten, området visade en positiv avvikelse på 198 tkr p g a föräldraledigheter.
IT-enheten
IT-enheten visar en positiv avvikelse på 137 tkr. Lägre kostnader beror i första hand på lägre
personalkostnader pga sjukskrivning.
Ekonomienheten
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på 158 tkr. Under året har bl a kostnader för
konsulttjänster understigit budget.
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Mark- och fastigheter
Verksamhetsområdet visar en negativ avvikelse på -342 tkr. Det beror främst på att intäkterna
från Rekalfastigheten är lägre än budgeterat, och att man satt in en brandtrappa i Kursgården
efter påpekande vid brandtillsyn.
Personalenheten
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på 556 tkr. Det beror i första hand på att
kostnaderna för HR chefen delats med annan verksamhet (VIA) under året.
Samhällsunderstödda resor
I samhällsunderstödda resor ingår kostnader för busstrafik samt subventionen för att resa på SLtaxa på pendeltåget. En förväntad intäkt för biljettförsäljning som bokades 2015 har ej erhållits
vilket gör att intäkterna visar en negativ avvikelse på -350 tkr. Något högre kostnader än
budgeterat gör att totala avvikelsen slutar på -617 tkr.
Kommunikation och samverkan
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 2 157 tkr som i huvudsak beror på
senarelagd öppning av badhuset efter renovering. Detta gör att hyres- och personalkostnader
understiger budget. Kostnaderna för ansvarig chef har delats med barn- och utbildningsförvaltningen under viss del av året vilket också bidrar till ett bättre resultat.
VA-enheten
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 408 tkr som i första hand beror på lägre
personalkostnader pga sjukskrivning.
Renhållningsenheten
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 36 tkr, och följer den budget som är lagd.

25

Investeringsredovisning
Nämnden har en total investeringsbudget för 2016 på drygt 76 Mkr och till och med årsskiftet
har cirka 35 Mkr förbrukats. Den skattefinansierade delen av investeringsbudgeten uppgår per
årsskiftet till 23 Mkr där cirka 14 Mkr har förbrukats. Den taxefinansierade delen av
investeringsbudgeten uppgår per årsskiftet till 52 Mkr där cirka 22 Mkr har förbrukats.
Återstående investeringsmedel för den skattefinansierade verksamheten på totalt cirka 10 Mkr
överförs till år 2017. Återstående investeringsmedel för den taxefinansierade verksamheten på
totalt cirka 29 Mkr överförs till år 2017.
SKATTEKOLLEKTIVET
Investeringar
(Tkr)
Infartsskyltar (Stjärnhov/Björnlunda/Laxne)
Uppgradering/utveckling av ekonomi- och beslutssystem
Hjälpmedel för funktionsnedsatta biblioteket
Upprustning av publika lokaler
Framtagande av turist/webbplats (3år)
Hemsidan e-tjänster
Bokningssytem FRI
Inventarier badhus efter renovering
Gym (upprustning och komplettering)
Upprustning Strömmen
Upprustning av publika lokaler, datorer
Kartor (inklusive tillstånd)
Inventarier kommunhus
Teknisk utrustning: fast projektor i A-salen
Utbyggnad av förvaltningsnät
MSB-projekt kommunal ledningsplats
Grön IT-plan
Infartsskyltar (Stjärnhov/Björnlunda/Laxne)
Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och
friluftsområden
Thuleparken

Beslut i
budget
650
1 100
50
475
200
200
100
1 200
1 000
100
50
120
500
200
1 000
2 160
1 000
500

Utfall
t.o.m.
december
26
68
0
59
60
0
50
1 006
543
0
0
0
0
12
666
96
216
0

Avvikelse
mot
budget
624
1 032
50
416
140
200
50
194
457
100
50
120
500
188
334
2 064
784
500

1 300
5 400

246
5 902

1 054
-502

1 054
0 Avslutat 2016

Allmän upprustning bad, idrott och friluftsomr., park och
badutrustning

Överförs
till 2017
624
1 032
50
416
140
200
50
194
457
100
50
120
500
188
334
2 064
784
500

Kommentarer

92

494

-402

0 Avslutat 2016

Allmän upprustning bad, idrott och friluftsomr.,
idrottsutrustning
Servrar och kommunikationsutrustning

0
650

262
538

-262
112

0 Avslutat 2016
0 Avslutat 2016

Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning)

500

397

103

0 Avslutat 2016

1 600
2 200
700
200
40

764
2 200
0
0
0

836
0
700
200
40

0
0
700
200
40

23 287

13 603

9 684

9 797

Förnyelse datorpark (1/3 av PC- arbetsplatserna)
Upprustning Skillingavallen
Nya sporthallen (inventarier o utrustning)
Elektroniska infartsskyltar
Läsplattor
Summa investeringar
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Avslutat 2016
Avslutat 2016
Ej framskrivet
Ej framskrivet
Ej framskrivet

TAXEKOLLEKTIVET
Investeringar
(Tkr)
Avloppsledning till Himmerfjärdsverket
Avloppsledning Gnesta -Laxne
Gnesta vattenverk (utredning, åtgärder mm), Vattentäkt

Div reinv VA-verk, pumpar mm, Kompressorer
Div reinv VA-verk, pumpar mm, övervakningssystem
Div reinv VA-verk, pumpar mm, pumpar
Vatten o avloppsledning

Pumpar
Pumpstationer
Övervakningssystem
Vatten o avloppsledning
Elektriska motorer
Gnesta reningsverk upprustning, pumpar
Gnesta reningsverk upprustning, avloppsledningsverk
Björnlunda reningsverk sandfilter, pumpar
Björnlunda reningsverk sandfilter, Va-byggnader
Datautrustning
Reservkraft, pumpar
Reservkraft, va-byggnader

Ombyggnation Björnlunda avloppsredningsverk
Investeringar i elektronik, el, styrsystem
Ledningsnät
Ventiler, brunnar, pumpstationer
Gnesta reningsverk upprustning
Gnesta ARV ökat underhåll
Fordon Återvinningsgården - Renhållningen
Låssystem
Vattenverk. Pumpar, ventiler och elektronik
Styr- o övervakningssystem
VA saneringsplan
Utrustning VA
Summa investeringar

Beslut
Utfall
Avvikelse
i
t.o.m.
mot
Överförs
budget december
budget
till 2017
800
6
794
794
19 000
4 189
14 811
14 811
4 000
631
3 369
3 369

0
5
900
1 072

0
3 200
781
500
700
12
5 434
211
18
500
115
100

6
4
0
828

62
1 484
482
2
937
12
4 568
256
18
97
224
100

-6
1
900
245

0 SEK i budget på
grund av
omfördelning av
budget.
-6 (Pumpstationer)
1
900
245

-62
1 716
299
498
-237
0
866
-44
0
403
-109
0

0 SEK i budget på
grund av
omfördelning av
budget.
-62 (Pumpstationer)
1 716
299
498
-237
0
866
-44
0
403
-109
0

-29 TSEK i budget
på grund av
omfördelning av
budget.
(Pumpstationer samt
Gnesta reningsverk
upprustnnig,
-536 avloppsledningsverk)
456
2 227
251
57
370
0 Avslutat 2016
500 Ej framskrivet
1 000 Ej framskrivet
400 Ej framskrivet
500 Ej framskrivet
100 Ej framskrivet

-29
900
055
500
700
000
100
500
000
400
500
100

507
444
3 041
1 249
1 643
630
448
0
0
0
0
0

-536
456
2 014
251
57
370
652
500
1 000
400
500
100

51 075

21 868

29 207

5
1
1
1
1
1
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Kommentarer

28 769

Uppföljning av internkontrollplanen
Internkontrollplanen för kommunstyrelsen består av fyra kommunövergripande fokusområden
och fem specifika områden för kommunstyrelsen. Nedan redovisas resultat från uppföljningen
2016.
Kommunövergripande fokusområden
Område: Mutor och jäv
 Kontroll av representationsfakturor genom stickprov på samtliga förvaltningar.
Resultat: Uppföljningen omfattar kontona 7110 Personalrepresentation, 7473 Övriga
personalsociala kostnader, 7100 Extern representation samt 7650 Kurser och konferenser. I de 30
kontrollerade fakturorna har inga allvarliga fel upptäckts. De brister som framkommit i
granskningen handlar om att syfte och fullständiga deltagarförteckningar saknas eller att fel konto
använts. För att åtgärda bristerna görs en genomgång av resultatet i denna uppföljning i
förvaltningarnas ledningsgrupper. Under 2017 kommer ekonomienheten att upphandla ett nytt
ekonomisystem där attestflödet kan villkoras så att en kontering inte kan göras på ett
representationskonto om kraven på dokumentation inte är uppfyllda.
 Utbildningsinsatser/information inom området
Resultat: Nya attestanter och granskare får obligatorisk attestutbildning i ekonomisystemet och
två utbildningar kring attestering har genomförts under 2016.
Område: Krishantering
 En gemensam krisövning anordnas i kommunen.
Resultat: Under 2016 har en ny central krisplan utarbetats och beslutats i kommunfullmäktige.
Den stora krisövningen från november 2015 har utvärderats under året och en förnyad tvådagars
utbildning i krismetodik genomförs för ett 20-tal chefer och nyckelpersoner i januari 2017.
Område: Personal
 Samtliga nyanställda (som är tillsvidareanställda) får introduktionsmapp.
Resultat: Alla nyanställda har fått introduktionsmappen.
 Chefsintroduktion på kommunledningskontoret sker för samtliga nya chefer i kommunen
Resultat: Samtliga chefer får introduktion enligt checklistor inom olika områden
(ekonomiadministration, personalfrågor, IT etc).
Område: Kvalitet
 Uppföljning avseende verkställigheten av kommunstyrelsen samtliga beslut månadsvis (ej de
som är delegerade)
Resultat: Uppföljning har gjorts av beslutade uppdrag i kommunstyrelsen under 2016. Av 13
uppdrag har sju beslut verkställts fullt ut. Pågående uppdrag är projektering och byggnation av
förskola vid Dansutskolan (okt 2016), fördjupad utredning av vattenförsörjningen i Gnesta (dec
2016) samt remiss om ny renhållningsordning (dec 2016). Ej genomförda uppdrag är skylt till
långsida på godsmagasinet som syns från tåget (dec 2016), plan för fortsatt arbete med tillsyn av
enkelt avhjälpta hinder (dec 2016) samt mer ekologisk mat i Gnesta (mars 2016). Under 2016
genomförde revisionen dessutom en granskning av verkställighet av beslut. Revisionen
konstaterade att det finns goda rutiner för mottagande och behandling av ärenden, men att det
saknas för uppföljningen. Man rekommenderar att beslut kompletteras med ett tidsperspektiv för
beslutets verkställighet.
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 Tydlig rubricering av beslutsärenden i nämnderna (ett ärende per nämnd)
Resultat: Kontroll av rubriceringen av beslutsärendena har gjorts. Av 35 kontrollerade ärenden
visade ett ärende avvikelse mellan rubricering i dagordningen och i ärendet.
Kontrollområden enbart för kommunstyrelsen
Område: IT - Förhindra och förebygga att obehöriga kommer åt information eller missbrukar
sin åtkomst till IT-system.
 Kontroll av om behörigheter är aktuella. Två stickprov per förvaltning varje månad.
Resultat: Listor med konton som ej varit inloggade de senaste sex månaderna tas ut och skickas
till respektive förvaltningschef för åtgärd.
Område: Personal - Säkerställa att personal med skyddad identitet hanteras korrekt.
 Centrala rutiner finns och dessa är förankrade hos samtliga förvaltningar. Kontrolleras en
gång under kontrollperioden.
Resultat: Centrala rutiner kring skyddad identitet är tillgänglig på Insidan under rubriken Min
anställning. En bättre systematik fordras emellertid för att kontinuerligt kommunicera kring
rutinerna.
Område: Ekonomi - Kommunens regler för attestering följs.
 Stickprov avseende rätt behörigheter i ekonomisystemet och tillräcklig kunskap om
regelverket.
Beslut om attesträtt tas i enlighet med delegationsordningen av förvaltningschef för respektive
nämnds attestanter varje år i samband med årsredovisningen i februari. För de ändringar som
sker under året finns särskild blankett som undertecknas av förvaltningschef.
Resultat: Stickprovet som omfattar tre personer per förvaltning visar rätt behörighet och att
underlagen stämmer med attesteringen under året. För att öka kunskaperna har ekonomienheten
genomfört två större attestutbildningar och därefter enskilda utbildningar löpande under året.
Område: Upphandling - Kommunens upphandlingar följer kommunens upphandlingspolicy.
 Miljöstyrningsrådets miljökriterier används när så är möjligt. Två upphandlingar per nämnd
ska kontrolleras under kontrollperioden.
Resultat: Miljöstyrningsrådet har upphört och Upphandlingsmyndigheten är numera hemvist för
dåvarande miljöstyrningsrådets (MSR) kriteriebibliotek och hållbarhetsarbete. För Gnesta
kommuns del har användning av miljökriterierna särskilt aktualiserats i kommunens samordnade
upphandling av städutrustning, hygienprodukter och rengöringsmedel och i upphandlingen av
maskindiskmedel för storkök.


Kommunledningskontorets upphandlingsfunktion informeras om samtliga upphandlingar i
kommunen. Stickprov på två upphandlingar per nämnd utförs under kontrollperioden.
Resultat: Upphandlingsfunktionen har informerats om alla annonserade upphandlingar. Detta
omfattar elva egna eller samordnade upphandlingar och ett par avrop på SKL Kommentus
Inköpscentrals ramavtal. Bland anskaffningar som inte annonseras pga bland annat liten
omfattning inledningsvis eller anlitande av rådgivare/konsulter kan förekomma köp som
upphandlingsfunktionen inte har information om.


Uppföljning av avtal gällande ramavtalstrohet. Samma pris på fakturan som avtalet anger.
Stickprov på två avtal per nämnd under kontrollperioden.
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Resultat: Stickprovet visar att i sex av åtta fall överensstämmer fakturans pris med avtalet. I ett
fall är det oklart om de fakturerade priserna överensstämmer med avtalat för kopieringspapper
eftersom rabatten inte specific
eras på fakturan. I ett annat fall har leverantören fakturerat ett lägre pris än vad avtalet visar.
Område: Målstyrning - Målen är kända i organisationen.
 Kommunledningskontoret tar fram information om de kommunövergripande målen och
bifogar dessa med introduktionsmappen som alla tillsvidareanställda får vid nyanställning.
Därefter stickprov att nyanställda fått del av introduktionsmappen.
Resultat: Information om de kommunövergripande målen finns inte med i introduktionsmappen
för nyanställda. En sådan information läggs in i mappen från den 1 mars 2017.

30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-03-06
PLAN.2015.3
Kommunstyrelsen

Detaljplan för del av Sigtuna 2:308 och 2:249 (Hagstumosse IP)

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Detaljplan för del av Sigtuna 2:308 och 2:249 (Hagstumosse IP) antas
Sammanfattning
En detaljplan för en ny idrottshall vid Hagstumosse har varit utsänd för samråd
och granskning. Synpunkter har framörts från närboende som bland annat vill att
det byggs en ny tillfartsväg till idrottsområdet. Förvaltningen föreslår nu att
detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
En detaljplan för en ny idrottshall med tillhörande parkeringsytor har upprättats
för ett område sydost om Hagstumosse IP. Hallen sprängs in i berget söder om
befintlig grusad parkeringsyta och grundläggs helt på berg. Parkeringsytan
rymmer cirka 170 platser.
Under samrådstiden inkom 19 skrivelser inkom varav fyra utan erinran. Bland
annat så inlämnades en namninsamling med 32 underskrifter från boende på
Sigtunavägen med krav på att en ny tillfartsväg byggs till idrottsområdet.
Fem skrivelser inkom under granskningstiden varav en gemensam skrivelse från
34 närboende. Synpunkter framförs bl a kring att syftet med att bygga en
idrottshall inte motiveras i handlingarna och man trycker återigen på att alternativ
tillfartsväg ska byggas.
Förvaltningens synpunkter
Ett genomförande av en ny sporthall ger möjlighet att tillgodose behovet av
halltider som idag inte kan tillgodoses i tillräcklig utsträckning i befintliga hallar.
Det möjliggör också för spel i högre divisioner i t ex innebandy genom att fler
läktarplatser skapas än i befintliga hallar.
Möjligheten till en ny tillfartsväg till området har utretts. Utredningen visar att en
ny tillfartsväg blir kostsam och kostnaderna bedöms inte stå inte i proportion till
nyttan med en sådan förbindelse.
Förvaltningen föreslår nu att detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Ekonomiska konsekvenser
Planarbetet finansieras inom ramen för ett exploateringsprojekt.
Juridiska konsekvenser
Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande. Utökat förfarande ska tillämpas
om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens
granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt
av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Checklista för jämställdhet
Har upprättats.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Hela området vid Hagstumosse redovisas i den fördjupade översiktsplanen för
Gnesta tätort som friluftsliv och rekreation.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse [2017-03-06]
2. Tjänsteskrivelse SBN 2017-02.-22
3. Protokollsutdrag SBN 2017-02-22 §18
4. Plankarta
5. Planbeskrivning
6. Illustrationsplan
7. Samrådsredogörelse
8. Granskningsutlåtande

Beslutet ska skickas till:
~ Länsstyrelsen
~ De som inkommit med synpunkter under gransknings- och/eller
samrådstiden som inte blivit tillgodosedda

Patrik Nissen

Tomas Enqvist

Förvaltningschef

Planeringschef

2(2)

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-02-22
Ärendenummer: PLAN.2015.3

§ 18

Detaljplan för del av Sigtuna 2:308 och 2:249
(Hagstumosse IP)
Beslut
1.

Detaljplan för del av Sigtuna 2:308 och 2:249 (Hagstumosse IP)
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för en ny idrottshall vid Hagstumosse har varit utsänd för
samråd och granskning. Synpunkter har framörts från närboende som bl a
vill att det byggs en ny tillfart till idrottsområdet. En ny vägsträckning har
utretts men kostnaden bedöms för stor i förhållande till nyttan av den.
Förvaltningen föreslår nu att detaljplanen godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-02-16
2. Plankarta
3. Planbeskrivning
4. Illustrationsplan
5. Samrådsredogörelse
6. Granskningsutlåtande
Tjänsteförslag
1.

Detaljplan för del av Sigtuna 2:308 och 2:249 (Hagstumosse IP)
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Förslag till beslut på sammanträdet
Carl Werner (MP) föreslår återremiss med motiveringen "För att utreda
möjligheten att lägga ett krav i detaljplanen att idrottshallen byggs som ett
plusenergihus"
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag och
finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Länsstyrelsen

~

De som inkommit med synpunkter under gransknings- och/eller
samrådstiden som inte blivit tillgodosedda

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-02-16
PLAN.2015.3
Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplan för del av Sigtuna 2:308 och 2:249 (Hagstumosse
IP)
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
1. Detaljplan för del av Sigtuna 2:308 och 2:249 (Hagstumosse IP) godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige för antagande
Sammanfattning
En detaljplan för en ny idrottshall vid Hagstumosse har varit utsänd för samråd
och granskning. Synpunkter har framörts från närboende som bl a vill att det
byggs en ny tillfart till idrottsområdet. En ny vägsträckning har utretts men
kostnaden bedöms för stor i förhållande till nyttan av den. Förvaltningen föreslår
nu att detaljplanen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för
antagande.
Ärendebeskrivning
En detaljplan för en ny idrottshall med tillhörande parkeringsytor har upprättats
för ett område sydost om Hagstumosse IP. Hallen sprängs in i berget söder om
befintlig grusad parkeringsyta och grundläggs helt på berg. Parkeringsytan
rymmer cirka 170 platser.
Detaljplanen var utsänd för samråd 2016-12-13 till 2017-01-05. 19 skrivelser
inkom varav 4 utan erinran. En namninsamling med 32 underskrifter från boende
på Sigtunavägen lämnades in då man tycker att det är fel att bibehålla befintlig
vägsträckning till Hagstumosse. Länsstyrelsen ansåg att bullerfrågan bör belysas
för bostäderna längs Sigtunavägen. Räddningstjänsten och länsstyrelsen ansåg att
en riskanalys ska göras eftersom hallen ligger i anslutning till väg 57 där farligt
gods transporteras. Polisen undrade om korsningen vid Östra
Storgatan/Sigtunavägen klarar av den ökande trafiken. OK Klemmingen vill att
det byggs en bro över väg 57 för att kunna anlägga skidspår på ett bra sätt.
Gnesta tennisklubb vill att detaljplanen kompletteras med en tennisbana.
Till granskningsförslaget gjordes en bullerutredning samt en riskanalys.
Detaljplanen var utsänd för granskning 2017-01-31 t o m 2017-02-14. 5 skrivelser
har inkommit under granskningstiden varav en gemensam skrivelse från 34
närboende. 2 skrivelser var utan erinran. Synpunkter framförs bl a kring att syftet
med att bygga en idrottshall inte motiveras i handlingarna. Vidare framförs att det
bör prövas en tillfart från väg 57. Förutsättningarna för bullerberäkningarna
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framgår inte. Dagens vägbulor bidrar till störningar med inbromsning och
acceleration. Det blir stor påverkan på landskapet av föreslagen placering för
hallen och den bör placeras längre västerut. Korsningen vid Storgatan bör göras
om med ett vänstersvängfält.
Förvaltningens synpunkter
Ett genomförande av en ny sporthall ger möjlighet att tillgodose behovet av
halltider som idag inte kan tillgodoses i tillräcklig utsträckning i befintliga hallar.
Det möjliggör också för spel i högre divisioner i t ex innebandy genom att fler
läktarplatser skapas än i befintliga hallar.
Möjligheten till en ny tillfartsväg till området har utretts. Utredningen visar att en
ny tillfartsväg blir kostsam och kostnaderna bedöms inte stå inte i proportion till
nyttan med en sådan förbindelse. En anslutning till väg 57 bedöms av samma skäl
för kostsam i förhållande till den relativt låga trafikmängd som skulle nyttja en
sådan tillfart. Istället bör åtgärder ses över att anpassa nuvarande tillfartsväg så att
den blir så trafiksäker som möjligt och att störningarna till de närboende
begränsas.
En bullerutredning har gjorts som visar att gällande riktvärden inte överskrids,
även med en ny idrottshall i området. Korsningen vid Östra Storgatan bedöms
klara en ökande trafikmängd utan några särskilda åtgärder.
Föreslagen plats bedöms medföra minst påverkan på landskapsbilden i området
då den underordnar sig omgivande höjder och vegetation. Även om omgivande
träd och grönska kommer att dölja delar av hallen kommer den att vara ett tydligt
inslag i området.
Att bygga en bro över väg 57 för skidspår är mycket kostsamt och nyttan av en
sådan förbindelse bedöms inte stå i proportion till kostnaderna. Alternativ väg för
elljusspåret förbi idrottshallen har utretts och det bedöms finnas förutsättningar
att ordna en passage strax söder om hallen. En tennisbana bedöms kunna
inrymmas i området väster om den planerade idrottshallen, inom område för
gällande detaljplan.
Förvaltningen föreslår nu att detaljplanen godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige för antagande.
Ekonomiska konsekvenser
Planarbetet finansieras inom ramen för ett exploateringsprojekt.
Juridiska konsekvenser
Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande. Utökat förfarande ska tillämpas
om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens
granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt
av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Checklista för jämställdhet
Har upprättats.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Hela området vid Hagstumosse redovisas i den fördjupade översiktsplanen för
Gnesta tätort som friluftsliv och rekreation. En ny idrottshall i området stärker
denna funktion.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse [2017-02-16]
2. Plankarta
3. Planbeskrivning
4. Illustrationsplan
5. Samrådsredogörelse
6. Granskningsutlåtande

Beslutet ska skickas till:
~ Länsstyrelsen
~ De som inkommit med synpunkter under gransknings- och/eller
samrådstiden som inte blivit tillgodosedda

Patrik Nissen

Tomas Enqvist

Förvaltningschef

Planeringschef
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Antagandehandling
Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka. Skala 1:1000 @ A1
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Dnr PLAN.2015.3

Detaljplan för del av Sigtuna 2:308 och 2:249 (Hagstumosse IP),
i Gnesta kommun

Ringmarkering visar planområdet

Utökat planförfarande
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör denna planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, illustration och
fastighetsförteckning.
Utredningar
Arkeologisk utredning, SAU december 2015
Vägutredning, Ramböll Sverige AB augusti 2016
Geoteknisk utredning, SWECO CIVIL AB juni 2016
Trafikbuller för planerad idrottshall, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, januari 2017.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att möjliggöra en ny idrottshall i idrottsområdet vid Hagstumosse.

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN, MB
Planförslaget är förenligt med 3 och 4 kap i miljöbalken, MB, då det inte berör något riksintresse.
Planförslaget är också förenligt med 5 kap MB då det inte innebär att någon nu gällande
miljökvalitetsnorm överskrids.
Miljökonsekvenser
Planen har att förhålla sig till miljökvalitetsnormer för vatten- och luftkvalitet. Idrottsplatsområdet
Hagstumosse dräneras via täckdiken med självfall mot Marieströmsån. Tyvärr finns ingen
information om den kemiska och ekologiska statusen på ån varför den kemiska och ekologiska
statusen på recipienten inte kan fastställas.
Detaljplanen medger att en ny sporthall anläggs i ett område som redan är i anspråkstaget för
idrottsändamål.
Trafikmängden kommer öka lokalt på vägar till det nya området. Enligt genomförd bullerstudie
(Åkerlöf Hallin Akustikkonsult, ÅHA, AB) kommer de aktuella riktvärdena för trafikbuller innehållas
vid villorna längs Sigtunavägen även efter öppnandet av den nya idrottshallen. Även riktvärdena för
trafikbuller på uteplats vid villorna innehålls.
Förslaget anses vara bidragande till hållbar stadsutveckling då det möjliggör för ytterligare en
idrottshall i redan ianspråktaget område för idrottsändamål. Påverkan bedöms vara mycket måttlig
på förutsättningarna för uppsatta miljömål och planen bedöms inte resultera i att några
miljökvalitetsnormer överskrids.
Ur behovsbedömningen:
Bortsprängning av berg innebär samråd enligt miljöbalken. Krossning av berg under en längre
period eller inom gällande detaljplan är anmälningspliktig enligt samma balk. Upplag av
bortsprängt eller krossat berg är inte förenligt med den fördjupade översiktsplanen som anger
området som: betydelsefullt grönområde, betydelsefullt grönstråk, betydelsefullt kärnområde för
biologisk mångfald med föreslagen betydelsefull spridningsväg. Området är även utpekat som
närnatur.

Gnesta kommun

Sid 3(14)

PLANDATA
Planens avgränsning
Planområdets norra gräns ligger i norra delen av parkeringsytan framför ishallen. Den östliga
gränsen löper delvis längs fastighetsgräns till naturmarken inom Sigtuna 2:249. I söder dras
gränsen cirka 70 meter in i det bergsområde som skiljer planområdet från väg 57. I väster går
gränsen cirka 100 meter in mot Hagstumosse idrottsplats.
Areal
Planområdet omfattar cirka 9800 m2.
Markägoförhållanden
Marken omfattar fastigheterna Sigtuna 2:308 och Sigtuna 2:249 som ägs av Gnesta kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Översiktsplanen för Gnesta kommun antogs av kommunfullmäktige 2003. Den 22 september 2008
antog komunfullmäktige en fördjupning av översiktsplanen för Gnesta tätort.
Hela området vid Hagstumosse redovisas i den fördjupade översiktsplanen för Gnesta tätort som
friluftsliv och rekreation. En ny idrottshall i området stärker denna funktion. Området är också
utpekat som värdefullt grönområde, betydelsefullt grönstråk och betydelsefullt kärnområde för
biologisk mångfald med föreslagen betydelsefull spridningsväg. Området är även utpekat som
närnatur.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden.
Marken är detaljplanelagd med en plan från 1979 som medger idrottsändamål (Ri) och syftar till
att skapa en idrottsplats. Inom planområdet ingår en bostad (B) i det nordöstra hörnet. I den östra
delen av planen finns det illustrerat plats för 160 parkeringsplatser. Den södra delen av
detaljplanen reserverades för den planerade förbifarten av väg 57. Området undantogs av
Länsstyrelsen 1979 så att Trafikverket (dåvarande Statens Vägverk) kunde genomföra
vägsträckningen i en separat plan. Den förslagna placeringen av den nya idrottshallen sker delvis
på mark där det i gällande detaljplan är så kallad prickmark, vilket betyder att marken inte får
bebyggas.
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Översikt planområden, gällande plangränser med röd linje

Program för planområdet
Det finns inget planprogram för området.
Miljökonsekvensbeskrivning
En behovsbedömning har tagits fram för rubricerad detaljplan. Den samlade bedömningen är att
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. MKB behöver därför inte
upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
Övriga kommunala beslut
Vägutredning
I det planuppdrag som gavs av samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2015 ingick att belysa
möjligheterna till en ny väg sydost om nuvarande idrottsplats. Under sommaren 2016 beslutade
planeringsutskottet att kostnaderna för den föreslagna vägförbindelsen överstiger nyttan och att
den därför utgår ur projektet. Istället att ska möjligheter till buller- och hastighetsdämpande
åtgärder studeras längs Sigtunavägen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Idrottsområdet är flackt men ligger omgivet av kuperade, skogbeklädda kullar/berg. Planområdet
ligger i den östra delen av mossen Hagstumosse. Precis söder om parkeringen ligger en mindre
bergsrygg som skärmar planområdet från väg 57. Här löper ett elljusspår som tar sig under väg 57
i en tunnel. Öster om idrottsområdet och söder om bostadsområdet Stora Sigtuna fortsätter berget
med blandad skog och en naturstig. Norr om planområdet ligger ett större skogsområde.
Planen skapar möjlighet för en idrottshall i den bergsrygg som skärmar planområdet från väg 57.
Delar av berget kommer till följd av detta att sprängas bort för att lämna plats åt den nya hallen.
En kortare del av elljusspåret kommer att ledas om.
Markbeskaffenhet
Jordarna i området består enligt SGU:s jordartskarta (Sveriges geologiska undersökning)
av mestadels lera i öst och väst med sandig morän och partier med berg i mitten och i
sydväst. Området där ny idrottshall planeras ligga har en varierande topografi med relativt kraftiga
lutningar. Två högre belägna områden med fast mark finns i väst och öst samt en sänka emellan.
Nivåerna varierar mellan cirka +32 m till +20 m.
Geotekniska förhållanden
Genomförd geoteknisk undersökning förespråkar att idrottshallen grundläggas ytligt med platta på
mark på packad fyllning. Anläggande av hallen kräver sprängning.

Inom rödmarkerade områden bedöms grundläggning kunna ske ytligt med platta på mark. Blå kontur visar
ungefärlig storlek och möjligt läge för ny byggnad.
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På övrig yta bedöms grundläggning med pålar erfordras. Förläggs idrottshallen både över område
med fast mark och lera kommer olika typer av grundläggning krävas. Detta bör dock undvikas. En
ny geoteknisk granskning måste genomföras då exakt läge, grundläggningsnivåer och laster har
bestämts.
För att kunna utreda den naturliga variationen för grundvattnet så behöver grundvatten mätas i en
mätserie. Förslagsvis en gång i månaden under minst ett halvår.
Då exakt läge för ny idrottshall är bestämt krävs ytterligare sonderingar huskroppens läge för att
kunna bestämma jordens materialparametrar. Den höga grundvattennivån kan vid markarbeten och
schakter leda till bottenupptryckning eller bottenuppluckring. Detta ska utredas vidare i
kommande projekteringssteg.
Förorenad mark
I nära anslutning till planområdet finns ett kulfång från en tidigare skjutbana. Verksamheten har
troligen startat under 1940-talet och pågått till omkring 1970. Marken är förorenad med i första
hand bly. Krav på sanering finns om markbearbetning behöver göras. Idrottshallen hamnar inte i
närheten av det blykontaminerade kulfånget. I övrigt finns inga kända föroreningar inom
planområdet.
Radon
Berggrunden kan avge radongas. Gångar med radioaktiva graniter finns i omgivningen. Detta ska
beaktas vid byggnationen.
Risk för skred/höga vattenstånd
Området ligger inte inom högriskområde för skred och/eller höga vattenstånd.
Fornlämningar
Närområdet är rikt på fornlämningar, i första hand från järnåldern. Enligt Riksantikvarieämbetet
finns inga kända fornlämningar inom planområdet. På Länsstyrelsens begäran genomfördes under
december 2015 en arkeologisk utredning. Inga nya fornlämningar upptäckets inom planområdet.
Länsstyrelsen kommer inte att begära några ytterligare arkeologiska insatser. Om nya
fornlämningar eller fornfynd påträffas, ska arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan ska göras
till Länsstyrelsen.
Bebyggelseområden
Bostäder
I direkt anslutning till planområdet i nordost ligger bostadsområdet stora Sigtuna. Bostadsområdet
består av friliggande villor och ligger precis norr om den infart som idag används till
idrottsområdet. Planens genomförande kan leda till att den utbyggda sportanläggningen blir mer
framträdande för bostäderna.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Cirka 700 meter nordost om planområdet, längs Östra Storgatan ligger ett handels- och
verksamhetsområde med arbetsplatser. Planens genomförande kan medföra att nya arbetsplatser
tillkommer.
Offentlig och kommersiell service
I Gnesta centrum finns det mesta av kommunens offentliga service. Närmaste kommersiella
service ligger cirka 700 meter nordost om planområdet, längs Östra Storgatan. Där finns bland
annat livsmedelsbutik, bensinmack, byggvaruhus och järnhandel. Ett större och bredare
serviceutbud finns inne i Gnesta centrum, cirka 1,6 km fågelvägen, norr om området.
Bensinmacken i korsningen Sigtunavägen/ Östra Storgatan är inte bemannad.
Inom området ligger en ishall som ägs av kommunen. Ishallen upptar en yta om cirka 3200 m2.
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Sporthall
Syftet med detaljplanen är att idrottsområdet ska utvidgas med ytterligare en idrottshall.
Idrottshallen kommer att byggas som en fullstor hall för t ex innebandy och handboll och kan
inrymma cirka 300-500 läktarplatser och beräknas uppta en yta på drygt 2000 m2. Hallen placeras
strax söder om befintlig parkeringsyta. Placeringen innebär att delar av berget mellan
idrottsområdet och väg 57 måste tas bort.

Illustrationsplan, föreslagen disposition av marken inom planområdet; delar av berget tas bort för
inplacering av sporthallen. Parkeringsytor samordnas med ishallen framför entrén. Bild ETTELVA Arkitekter
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Flygvy mot väster, den nya idrottshallen syns som en grå volym i bildens övre vänstra del. Bild ETTELVA
Arkitekter

Den nya idrottshallen är en större volym som
passas in i ett delvis redan bebyggt område
med ibland dramatiska höjdskillnader. Större
del av bergsryggen söder om hallen kommer
även efter planens genomförande att finnas
kvar och kommer att omge byggnadens
sidor. Byggnaden styrs genom detaljplanen
så att nockhöjden tillåts vara cirka två meter
högre än högsta punkt i söder. Hallen
underordnar sig därmed också det något
högre berget i nordöst och kommer att vara
ungefär lika hög som ishallen. Med sin
placering strax söder om nuvarande
parkeringsplats kommer hallen inte att vara
exponerad mot varken Sigtunavägen eller
väg 57. Även om omgivande träd och
grönska kommer att dölja delar av hallen
kommer den att vara ett tydligt inslag från de
närmast belägna villorna.
Sektionsmarkering AA
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Sektion AA mot väster genom området. Ny idrottshall i mitten och befintlig ishall till höger

Marken regleras i detaljplanen som R, Idrotts och sportanläggning med tillhörande byggnader.
Inom denna typ av markanvändning tillåts till exempel idrottsplats, sporthall, ridhus och
skjutbana. Även mindre butiker, restauranger och verkstäder för deltagarnas och publikens behov
kan inrymmas.
Parkeringsytan norr om hallen och mindre delar av mark som i gällande plan är naturmark tas med
i detaljplanen för att kunna utöka den sammanhållna parkeringsytan. Denna del regleras som mark
som får användas för parkeringsändamål.
Tillgänglighet
Området nås från Östra Storgatan via Sigtunavägen. Verksamheten ska vara tillgänglighet för
rörelsehindrade.
Byggnadskultur och gestaltning
Den befintliga ishallen är en större röd volym som vänder en fönsterlös kortsida mot
Sigtunavägen. Mindre dörrpartier är placerade runt byggnadens ena kort- och långsida. Den nya
byggnaden förväntas göra ett liknande intryck.
Lek och rekreation
Området används som rekreationsområde. Inom området inryms en ishockeyhall, en konstgräsplan
och en grusplan. Kring området finns elljusspår och motionsspår för löpning, skidor och cykel. En
kortare del av elljusspåret kommer till följd av planens genomförande att ledas om. Bilden nedan
visar spårets befintliga sträckning med röd, tjock, streckad linje och föreslagen ny sträckning för
löparspår med blå, längre streckad linje och alternativ väg som möjliggör skidspår med grön
streckad linje.

Befintlig sträckning av elljusspår med röd streckad linje och föreslagen ny sträckning för löparspår med blå
streckad linje och alternativ väg för skidspår med grön streckad linje.
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Naturmiljö
Området är utpekat som värdefullt grönområde, betydelsefullt grönstråk och betydelsefullt
kärnområde för biologisk mångfald med föreslagen betydelsefull spridningsväg enligt
översiktsplanen för kommunen. Området är även utpekat som närnatur.
Vattenområden
Det finns inget vattenområde inom, eller i direkt anslutning till området. Närmaste vatten är
Sigtunaån som ligger öster om Östra Storgatan.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Infarten till området sker från Östra Storgatan som är en av huvudgatorna in till centrala Gnesta.
Sigtunavägen är asfalterad och cirka 6 meter bred. Sigtunavägen används för att ta sig med bil till
idrottsområdet Hagstumosse IP samt till bostadsområdet Stora Sigtuna.
Kommunen genomförde under våren 2016 en utredning av olika väglösningar för en ny tillfart till
idrottsområdet. Sommaren 2016 beslutade kommunen att kostnaderna för en sådan vägförbindelse
överstiger nyttan av den och att den därför utgår ur projektet. Istället kan åtgärder vidtas för ökad
trafiksäkerhet och minskade störningar till närboende för befintlig vägsträckning.
Tätortens viktiga målpunkter och rekreationsområden ska kunna nås av samtliga trafikanter enligt
den fördjupade översiksplanen för Gnesta. För att ta sig till området till fots eller med cykel från
centrala Gnesta används främst gång-, och cykelvägen som mynnar ut i bostadsområdet Stora
Sigtuna, strax norr om planområdet. Östra Storgatan planeras att byggas ut med gång- och
cykelväg fram till Sigtunavägen. Det finns även planer på att koppla samman Östra Storgatan med
Fornminnesvägen, som är en av gatorna i bostadsområdet stora Sigtuna.
Kollektivtrafik
Gnesta trafikeras av Länstrafiken i Södermanland (LT) och av Stockholms lokaltrafik (SL). SL
står för pendeltågstrafiken till och från Stockholm medan LT svarar för busstrafiken inom Gnesta
och till andra orter inom Södermanland. Från och med sommaren 2007 trafikeras Gnesta av
regionaltåg, vilket innebär kortare restid till bland annat Stockholm och möjlighet till pendelresor
även västerut.
Närmaste busshållplats längs Östra Storgatan ligger cirka 550 meter fågelvägen nordost om
planområdet, Östra Storgatan/Dansutvägen. Östra Storgatan trafikeras med buss 514, 551, 759 och
786. Det passerar en buss ungefär var 10 till 30 minut i högtrafik mot Gnesta station.
Parkering, varumottagning, utfarter
Parkering sker i den östra delen av Hagstumosse IP, på en grusad yta. Viss parkering sker också i
parkeringsfickor längs med Sigtunavägens västra del, närmast ishockeyhallen.
Den planerade sporthallen kan inrymma 300 -500 läktarplatser. Det finns utrymme för cirka 170
parkeringsplatser inom parkeringsområdet i detaljplanen och ytterligare cirka 30 platser längs
Sigtunavägen. Intilliggande fotbollsgrusplan kan används som tillfällig parkering vid behov.
Befintliga parkeringsytor förväntas klara av framtida behov i samband med utbyggnad.
Varumottagning angörs vid vändplan i områdets norra del. In och utfarter till området begränsas
till en koppling vid vändplanen.
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Störningar
Buller
Enligt genomförd bullerutredning (ÅHA, 2017), kommer de aktuella riktvärden för trafikbuller
innehållas vid villorna längs Sigtunavägen även efter öppnandet av den nya idrottshallen. Även
riktvärdena för trafikbuller på uteplats vid villorna innehålls
Risk
Väg 57 trafikeras med farligt gods. Enligt länsstyrelsens föreskrifter är det byggnadsförbud intill
väg med farligt gods med 30 meter. Inom 30 meter får parkering och väg planeras.
Den föreslagna hallens placering i förhållande till väg 57 är sådan att den inte antas beröras av
risk. Väg 57 åtskiljs från hallen med kraftiga slänter med vegetation. Avståndet är som minst cirka
70 meter mellan vägen och hallen.

Väg 57 kantas i det aktuella partiet av kraftiga vägslänter med vegetation.

Sektion genom området.
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Fotopunkt

Skulle avåkning med risktransport ske är det sannolikt att olyckan sker i ytterkurva längs väg 57,
se bild. Sker avåkning i läge A. förväntas brandfarlig vätska samlas i rödmarkerat dike. Avståndet
till hallen är i läge A. cirka 120 meter och hallen ligger bakom ett område naturmark som är cirka
12 meter högre beläget än vägen. Sker avåkning i läge B. förväntas brandfarlig vätska samlas i
rödmarkerat dike. Avståndet till hallen är i läge B. cirka 70 meter och hallen ligger bakom ett
område naturmark som är cirka 7 meter högre beläget än vägen. I bägge scenarierna är det på
grund av byggnadens läge och vägen och dikets riktning inte sannolikt att hallen skulle drabbas av
brand eller stark hetta.
Skulle gasläcka uppstå mellan läge A. och B. är avståndet, nivåskillnaden och den bevarade
vegetationen så riskreducerande att inte det inte heller är sannolikt att denna typ av olycka skulle
drabba hallen.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och ledningar finns
framdragna till området. Ett fåtal ledningar löper genom området. En pumpstation för
avloppsvattnet finns i Sigtunavägen.
Värme
Merparten av de större fastigheterna inom Gnesta tätort är anslutna till fjärrvärmenätet. Anslutning
till fjärrvärmenätet sker i mån av intresse från distributör och fastighetsägare. Fjärrvärme
distribueras av det privata energibolaget Rindi Energi AB, som också äger och bygger ut
fjärrvärmenätet.
Enligt översiktsplanen för Gnesta kommun från 2003, behöver utbyggnaden av fjärrvärme öka och
kommunen ska vara föregångare och ansluta till fjärrvärmenätet. Möjligheterna att nyttja
spillvärme från ishallen till att värma sporthallen bör utredas. Även möjligheterna till solfångare
på taket kan prövas.
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El
Elledningar finns utbyggda till området. Vattenfall Eldistribution har ledningar i närområdet.
Avfall
Sophantering ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan.
Administrativa frågor
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen avses handläggas med utökat planförfarande.
Samrådsbeslut samhällsbyggnadsnämnden
Samråd
Granskningsbeslut samhällsbyggnadsnämnden
Granskning
Godkännande samhällsbyggnadsnämnden
Antagande kommunfullmäktige
Laga kraft

november 2016
december 2016
kv. 1, 2017
kv. 1, 2017
kv. 2, 2017
kv. 2, 2017
kv. 2,2017

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 (fem) år från den dag planen vinner laga kraft.
Markägande
Marken ägs av Gnesta kommun.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Planen omfattar inte allmän plats. Kommunen är huvudman för VA.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Fastigheten Sigtuna 2:308 kommer till följd av planen att behöva utökas med del av fastigheten
Sigtuna 2:249.
Gemensamhetsanläggning
En gemensamhetsanläggning finns inom fastigheten Sigtuna 2:308.
Servitut eller ledningsrätt
Inga kända servitut eller ledningsrätter inom planområdet.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Gnesta kommun bekostar planarbetet.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Anna Ahlstrand och Stefan Stare, planarkitekter från
ETTELVA Arkitekter. Tomas Enqvist, Carl Johan Ekström och Bertil Karlsson från Gnesta
kommun har medverkat i planarbetet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tomas Enqvist
Planeringschef
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Upprättad:
2017-01-19
2017Diarienummer: Dnr PLAN.2015.3

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för del av Sigtuna 2:308 och 2:249 (Hagstumosse
IP)
Hur samrådet bedrivits
Planförslaget, upprättat av samhällsbyggnadsförvaltningen i januari 2016, har
varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter m.m. enligt
särskild samrådslista under tiden 13 december 2016 - 5 januari 2017. Förslaget
har också varit utställt i kommunhuset på Västra Storgatan 15 och på
medborgarkontoret, Marieströmsgatan 3 och på kommunens hemsida.
Annonsering om samrådet har skett i Södermanlands nyheter.
19 skrivelser har inkommit under samrådstiden, varav 4 utan erinran.
Följande har ingen erinran mot planförslaget:
Hyresgästföreningen Östra Sörmland
Lantmäteriet
Skanova
Trafikverket
Sörmlandskustens räddningstjänst
Följande har inkommit med synpunkter:
Länsstyrelsen
Tekniska verksamheten
Miljöenheten
Polisen
Vattenfall Eldistribution AB
Gnesta Tennisklubb (GTK)
HSO Gnesta
OK Klemmingen
KPOR
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32 personer på Sigtunavägen (namnlista med synpunkter)
Kjell Nilsson, medlem OK Klemmingen
Marina Thorsén, Sigtunavägen 38
Mats Thorsén, Sigtunavägen 38
Lars-Göran och Berit Sjölander, Sigtunavägen 50
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Inkomna synpunkter

Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsens synpunkter – ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL
Hälsa eller säkerhet
Kommunen bör klargöra hur närliggande befintliga bostäder kan förväntas
påverkas av buller från den ökande trafikmängden i området.
Risk för olyckor
Idrottshallen planerar att byggas inom ett skyddsavstånd, (70- 150 meter), där det
normalt rekommenderas en begränsning av åskådarplatser till <150 personer. De
topografiska förhållanden som platsen för idrottshallens tänkta placering skulle
få, bedöms kunna ha en riskreducerande effekt med tanke på scenarier med
farligt godsolycka på väg 57. Väg 57 är en primär farligt godsled där alla typer av
farligt gods kan ge olika typer av risker. Därför bör en lämplig avvägning av
skydd för dessa risktyper beaktas i området mellan idrottshallen och väg 57, en
sådan kan vara att behålla träden mellan väg 57 och idrottshallen, för att erhålla
en mindre gasspridning till idrottshallen vid en olycka på vägen. En lämplig
hastighetsbegränsning på väg 57 och ett utförande av byggnadens brandsäkerhet
som medger en effektiv utrymning av byggnaden rekommenderas.
Råd enligt 2 kap. PBL
Kulturmiljö
Under december år 2015 genomfördes en arkeologisk utredning av ett större
markområde, där det aktuella planområdet ingår. Det framkom inte någon
fornlämning eller kulturlämning inom det aktuella planområdet.
Ingen riksintressant kulturmiljö berörs av planen.
Bemötande: En bullerstudie kopplad till biltrafiken är genomförd – aktuella
riktvärden för trafikbuller innehålls vid villorna längs Sigtunavägen även efter
öppnandet av den nya idrottshallen enligt studien. Även riktvärdena för
trafikbuller på uteplats vid villorna innehålls. Planbeskrivningen kompletteras
med en riskanalys.

Tekniska verksamheten
Gator och trafik: Skrivningen, ”Istället föreslås möjligheter till buller- och
hastighetsdämpande åtgärder längs Sigtunavägen. Vägen kan t.ex förses med en
lägre skyltad hastighet och avsmalningar som tar ned farten eller murar och
plank som dämpar trafikbuller”, känns olycklig och bidrar till subjektiva
bedömningar av vad som är relevant. Ett stort publikt mål ska ha tillfart som
motsvarar dess behov.
Sigtunavägen är idag skyltat med 30 km/h som är den lägsta hastigheten som
kommunen idag arbetar med. Avsmalningar samt vägbulor skapar andra
problem vid större evenemang där stora trafikflöden koncentras till korta
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tidsperioder. Vid stora trafikflöden sänks hastigheten då framkomligheten
minskar. Hastigheten blir då självreglerande utan åtgärder.
Parkering : Att inte utöka antalet p-platser trots att man utökar möjligheten för
samtida aktiviteter på Hagstumosse, riskerar att bidra till parkering på/efter
Sigtunavägen. Sigtunavägen är under gator och trafik i samrådshandlingen,
utpekad för både höga hastigheter samt i behov av bullerdämpande åtgärder
varför det vore direkt olämpligt. Om inte de eventuellt parkerade bilarna kan
räknas som avsmalningar samt bullerdämpande åtgärder. Trafiksäkerheten
kommer dock att försämras avsevärt inte minst med gångtrafikanter till och från
eventuella parkeringar efter vägen
Bemötande: Planbeskrivningens avsnitt om gator och trafik justeras. Inom
befintlig grusad parkeringsyta ryms cirka 170 bilar. Vid större evenemang kan
befintlig grusfotbollsplan vid behov nyttjas för tillfällig parkering.

Miljöenheten
Störningar i form av buller för kringboende kan uppstå vid byggnation inom
detaljplanen och vid transporter till och från byggplatsen. Naturvårdsverkets
vägledning "Buller från byggplatser" anger riktvärden för buller inom olika tider
under dygnet. De allmänna råden om buller från byggplatser, NFS 2004:15 och
vägledningen bör tas med i planeringen inför byggnation och tillämpas under
byggnadstiden. Buller från trafik till och från byggplatsen bör beaktas efter
riktvärdena för trafikbuller. Information till de kringboende om själva byggandet
samt när och hur länge olika arbeten ska pågå bör ges. Om arbetet väntas ge
högre bullernivåer än vad som anges i vägledningen t.ex vid pålning, bör
information om det alltid ges till de kringboende. Högre bullernivåer än vad som
anges i vägledningen bör inte överskridas kvälls- och nattetid.
Den ökade trafiken kan ge upphov till buller för närboende. En beräkning på
bullernivåer behöver tas fram och eventuella bullerdämpande åtgärder om
bullerriktvärdena överskrids
Damning kan uppstå och det bör säkerställas att damning inte sker. Barn och
ungdomar som är en känslig grupp vistas i området för fritidsaktiviteter runt
Hagstumosse idrottsplats och naturområde.
Gällande sprängningen behöver det säkerställas att vibrationer inte når till
närliggande fastigheter. Eventuellt är verksamheten en seveso-verksamhet och
en kontakt behöver då tas med Länsstyrelsen.
Bemötande: En bullerstudie kopplad till biltrafiken är genomförd – aktuella
riktvärden för trafikbuller innehålls vid villorna längs Sigtunavägen även efter
öppnandet av den nya idrottshallen enligt studien. Även riktvärdena för
trafikbuller på uteplats vid villorna innehålls.
Damning och sprängning är genomförandefrågor och regleras med annan
lagstiftning.

Polisen
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Polismyndigheten har en synpunkt på samrådsförslaget. Denna synpunkt berör
inte byggnation.
Polismyndigheten upplever en risk för trafikfara i samband med planerad
verksamhet då utbyggnad även sker enligt detaljplan för del av Sigtuna 2:249,
Sigtunavägen. Risken föreligger vid korsningar i samband med infart till området
från Rv57 samt östra Storgatan och är beroende på vilken verksamhet som
kommer förläggas på aktuell plats. Polismyndigheten ställer sig undrande
om korsningarna klarar av att ta hand om den ökade trafikmängden på ett säkert
trafiksäkert sätt.
Bemötande: Korsningen vid Östra Storgatan bedöms mycket väl klara en
ökande trafikmängd. Det är god sikt i korsningen och trafikmängderna som
förväntas är inte av sådan betydande omfattning att särskilda åtgärder behöver
vidtas.

Sörmlandskustens räddningstjänst
Krishantering
lngen erinran.
Förebyggande brand/risk
Detaljplanen beskriver att en idrottsanläggning med en kapacitet på 300-500
läktarplatser ska byggas. Detta ska byggas på 80 meters avstånd (som skyddas
bakom en bergsvägg) från väg 57 som trafikeras med farligt gods. Enligt
Länsstyrelsen Södermanlands läns vägledning om Farligt gods ska en riskanalys
göras. Se skrivning:
70-150 meter
På detta avstånd kan de flesta typer av markanvändning godtas men inte en markanvändning
som innebär att många eller utsatta människor vistas i området. Området är ur
riskhänsynpunkt lämpligt för småhusbebyggelse, idrottsanläggning med mindre än 150
åskådarplatser och kontorsbebyggelse i ett plan.
I en detaljplan bör de rekommenderade skyddsavstånden följas. Om avstånden inte kan hållas
ska en riskanalys göras för att klara ut om det krävs särskilda skyddsåtgärder.
Räddningstjänsten vill att detta ska beaktas; och om nödvändigt ska en riskanalys
göras.
Insatsmöjligheter för räddningstjänsten
Vatten för brandsläckning ska finnas tillgängligt för räddningstjänsten enligt
anvisningar från VAV P83. Om detta inte efterlevs ska en dialog föras med
räddningstjänsten.
Bemötande: Planbeskrivningen kompletteras med en riskanalys.

Vattenfall Eldistribution AB
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Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av
remisshandlingarna för rubricerat ärende och lämnar följande yttrande.
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av
bifogad karta, röd linje = 10 kV högspänningsledning, blå linje = 0,4 kV
lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är
markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas
som svart blixtförsedd kvadrat.
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall,
men bekostas av exploatören.
Vattenfall önskar att ett E-område ritas in, någonstans inom markerat område
(se bifogad skiss). Ett minsta avstånd om 5 meter ska gälla mellan nätstation och
närmaste brännbara byggnadsdel.
Bemötande: Plankartan kompletteras med E-område.

Gnesta tennisklubb, (GTK), genom kontaktperson ordf. Göran Andersson
Styrelsen i Gnesta Tennisklubb (GTK) har beslutat inkomma med följande
synpunkter:
GTK vill att detaljplanen kompletteras med en utebana för tennis i anslutning till
den nya idrottshallen.
Ett bollplank vid banan skulle också ge möjlighet till träning/övning/lek.
Det finns idag ingen utomhusbana för tennis i centralorten med tillgång för
allmänheten. Banan skulle stimulera till spontana aktiviteter för ungdom såsom
för äldre. Vi tror på ett högt utnyttjande speciellt på sommarsäsongen, då väder
möjliggör spel. Skolor bör kunna utnyttja banan som en del av utomhusaktiviteter.
Markbeläggningen bör vara sådan som tål regn och växlande årstider. Banan bör
vara belyst.

Bemötande: En utebana för tennis ryms inom detaljplanen för nuvarande
idrottsområde. Det finns i nuläget inga medel i kommunens budget för att utföra
en sådan anläggning.

Handikaporganisationernas samarbetsorgan, HSO Gnesta, genom
kontaktperson Berndt Eriksson
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Vi i HSO ser inget negativt med den nya idrottshallen. Det enda vi undrar över
är hur det är tänkt med tillgängligheten för personer med funktionshinder. Det
nämns inget om detta och ej heller om ev. handikapparkeringar. Det gäller även
för Sigtunavägen, 2015:4. Som avslutning vill vi påpeka att då det gäller
svarstiden i samband med stora helger inte räcker med tre veckor. Vill man ha
välmotiverade svar får man räkna med att det från lucia t.o.m. trettonhelgen
försvinner minst en vecka då det gäller möjligheten att inkomma med svar.
Bemötande: Boverkets byggregler tillämpas i samband med
bygglovshanteringen och tillser att ny byggnation utformas tillgängligt.

Orienteringsklubb, OK Klemmingen, genom kontaktperson Stefan
Carlsson
Synpunkt på motionsspårets dragning förbi sporthallen.
Motionsspåret används under hela året, när det är barmark används det för
promenader och löpning och vid snötillgång för skidåkning.
För barmarkanvändning så är vår synpunkt den att under byggtiden så är
passagen mellan sporthall och parkering inte en säker väg med byggtrafik och
motionärer.
Den stora synpunkten däremot är under skidsäsong. Korsningen mellan skidspår
och gångvägen till sporthallen ar inte en säker lösning.
Korsningen ligger i nederändan av en backe där skidåkarna kommer i god fart
nerför, dels kommer folk att passera vilket ökar risken för kollisioner. Men for
skidåkarna kommer det stora problemet att bli att gångvägen troligen kommer
att plogas, vilket skapar en remsa tvärs över skidspåret som det är barmark på.
Vi har idag ett skidspår med tunnlar och vägpassager. Dessa utgör extra arbete
för oss när det kommer till skidspårsdragning. Till tunnlarna måste vi skotta in
snö och för vägpassagerna blir det plogvallar som ska skottas bort. Men
allvarligast är att det utgör en risk vid dessa ställen. Vid vägpassagerna har vi
korsande trafik och en av passagerna sker dessutom vid en nedförsbacke för
skidåkarna där blir även en plogvall en fara för åkarna, skidåkarna har svårt att
bromsa i en nedförsbacke. Även en av tunnelinfarterna sker i nedförsbacke, om
snön har smalt i tunnel och det ar barmark blir det tvärstopp för åkarna.
Tunnlarna används även vintertid av folk som går/springer i Lötbodalsområdet
på vintern.
I stället för att bygga in ytterligare dåliga passager på spåret borde vi bygga bort
de som vi har i dag. Med en bro över 57:an som leder ner spåret i sänkan som
ligger väster om sporthallen bygger vi bort ett par av problemställena samtidigt
som vi inte skapar ett nytt vid sporthallen. Detta ska då göras före bygget
kommer igång.
Bemötande: Att bygga en bro över väg 57 är mycket kostsamt och nyttan av en
sådan förbindelse bedöms inte stå i proportion till kostnaderna. Alternativ väg
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för elljusspåret förbi idrottshallen har utretts och det bedöms finnas
förutsättningar att ordna en passage strax söder om hallen.

Kommunala pensionärs- och omsorgsrådet, KPOR, genom kontaktperson
Gunilla Bränström
Sam representant för KPOR-ledamöterna meddelas att vi ej inkommer med eget
yttrande utan hänvisar till de synpunkter sam har framförts av HSO, Gnesta.
Bemötande: Svar se svar till Handikaporganisationernas samarbetsorgan, HSO.
Kjell Nilsson, medlem OK Klemmingen
Elljusspåret måste flyttas söder om idrottshallen. Kan inte gå framför ingångarna
särskilt inte på vintern då det är skidspår. Se karta.

Ny infart bör anläggas. Mindre störningar för villaägare. Även en parkering till.
Nuvarande parkering är full vid större evenemang i ishallen. Se karta.

Bemötande: En dragning av elljusspåret enligt förslaget ovan bedöms möjlig att
genomföra. Möjligheten till en ny infartsväg till området har utretts. Utredningen
visar att en ny tillfartsväg blir mycket kostsam och kostnaderna bedöms inte
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överväga nyttan med en sådan förbindelse. Inom befintlig grusad parkeringsyta
ryms cirka 170 bilar. Vid större evenemang kan befintlig grusfotbollsplan vid
behov nyttjas för tillfällig parkering.
Marina Thorsén, Sigtunavägen 38
Med anledning av utökad trafik på Sigtunavägen vid etablerande av idrottshall så
har vi önskemål om ytterligare vägbula mellan ishallen och idag första vägbula
nerifrån sett. Idag tar bilarna sats nerifrån parkeringen backen upp för att kraftigt
bromsa in vid första vägbulan högre upp efter backen. Önskemål om att minska
raksträckan uppför backen, tack.
Bemötande: Åtgärder utreds för att anpassa Sigtunavägen så att den blir så
trafiksäker som möjligt och att störningar till närboende minskas.
Mats Thorsén, Sigtunavägen 38
Se kommentarer från Marina Thorsén. Synpunkter lika.
Bemötande: Se svar till Marina Thorsén
32 boende på Sigtunavägen
Påskrifter från boende på Sigtunavägen betr. ny infart till Hagstumosse IP.
Vi anser att kommunens förslag om att behålla befintlig vägsträckning till
Hagstumosse är FEL. Redan idag råder stora trafikproblem, som kommer att
öka till det dubbla när den nya anläggningen är klar.
(bifogad lista med 32 namnunderskrifter)
Kommentar: Möjligheten till en ny infartsväg till området har utretts.
Utredningen visar att en ny tillfartsväg blir mycket kostsam och kostnaderna
bedöms inte överväga nyttan med en sådan förbindelse. Istället bör åtgärder ses
över att anpassa nuvarande tillfartsväg så att den blir så trafiksäker som möjligt
och att störningarna till de närboende minskas. En bullerutredning har gjorts
som visar att gällande riktvärden inte överskrids, även med en ny idrottshall i
området.
Lars-Göran och Berit Sjölander, Sigtunavägen 50
Våra synpunkter på nya hallen vid Hagstumosse är följande:
En ny tillfart måste anläggas innan byggnation kan tänkas starta p.g.a
tillströmning av den trafik som idag periodvis är kaosartad. Det nya bygget
kommer ytterligare att öka trafiken. Som vi ser det finns två andra alternativ. Det
första är att marken mellan OK macken och gångtunneln på elljusspåret ska
bebyggas, det kan inte vara svårt att bygga en väg efter åker kanten och sedan
över backen där spåret går idag.
• Det andra valet är att följa gamla Lötbodal vägen tills man når elljusspåret. Vi
flyttade hit 1974 och har sett ökningen av trafik för varje ny byggnation som
Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-275000 | gnesta.kommun@gnesta.se
www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid 10(11)

tillkommit under åren, men nu är gränsen nådd. Många nya unga familjer med
små barn har flyttat hit till Sigtunavägen, vilket inte blir bra med den ökande
trafiken.
Vad gällande hastighetsdämpande åtgärder på Sigtunavägen har vi sett hur
"lyckade" de kan bli
Murar eller plank mot buller borde kommunen diskutera med de villaägare som
bor närmast infarten till Hagstumosse och som blir berörda av detta.
Vi tycker att om kommunen inte har råd att kosta på en ny infart, kanske man
inte ska kosta på en ny hall överhuvudtaget.

Sjölanders förslag till vägsträckning
Bemötande: Möjligheten till en ny infartsväg till området har utretts.
Utredningen visar att en ny tillfartsväg blir mycket kostsam och kostnaderna
bedöms inte överväga nyttan med en sådan förbindelse. Istället bör åtgärder ses
över att anpassa nuvarande tillfartsväg så att den blir så trafiksäker som möjligt
och att störningarna till de närboende minskas. En bullerutredning har gjorts
som visar att gällande riktvärden inte överskrids, även med en ny idrottshall i
området.

Förslag till ändringar
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Detaljplanen kompletteras med ett E-område för elnätstation enligt Vattenfalls
önskemål.
Planbeskrivningen kompletteras med en riskanalys.
Avsnittet om störningar kompletteras med utförd bullerutredning.
Avsnittet om gator och trafik justeras utifrån tekniska verksamhetens
synpunkter.

Tomas Enqvist
Planeringschef
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Upprättad:
2017-02-17
2017Diarienummer: Dnr PLAN.2015.3

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplan för del av Sigtuna 2:308 och 2:249 (Hagstumosse
IP)
Hur granskningen bedrivits
Planförslaget, upprättat av samhällsbyggnadsförvaltningen i januari 2016, har
varit utskickat på samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter m.m. enligt
särskild samrådslista under tiden 13 december 2016 - 5 januari 2017. Förslaget
har sedan reviderats och efter beslut av samhällsbyggnadsnämnden 2017-01-25
varit utsänt för granskning under perioden 31 januari till och med 14 februari
2017. Under granskningen har förslaget varit utställt i kommunhuset på Västra
Storgatan 15, på medborgarkontoret, Marieströmsgatan 3 och på kommunens
hemsida. Inkomna synpunkter under granskningen redovisas med kommunens
kommentarer nedan.
5 skrivelser har inkommit under granskningstiden, varav 2 utan erinran.
Följande har ingen erinran mot planförslaget:
Trafikverket
Vattenfall Eldistribution
Följande har inkommit med synpunkter:
Länsstyrelsen
Gunilla och Jan Aspgren, Sigtunavägen 10
Gemensam skrivelse från 34 närboende på Sigtunavägen (namnlista med
synpunkter)
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Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har mottagit förslag till detaljplan för granskning enligt 5 kap. 20§
plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Länsstyrelsen har tagit del av yttrande från Trafikverket.
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen har inget ytterligare att tillägga i frågan om hur det nu utställda
planförslaget tillgodoser statliga eller andra allmänna intressen och bedömer med
hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu kända förhållanden att
ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. Inför antagande lämnas
följande råd:
Den huvudsakliga utrymningen bör kunna ske åt parkeringen på den norra sidan
av idrottshallen. Risken finns annars att utrymningen av idrottshallen inte sker
tillräckligt fort på grund av begränsat utrymme utanför byggnadens södra sida
mot berget. Dessutom skulle tillgängligheten för en räddningsinsats från den
sidan kunna bli alltför hindrad eller begränsad.
Deltagande i ärendet i handläggningen av ärendet har Jonas Lundborg
(beredskap) deltagit.

Bemötande: Kommunen noterar Länsstyrelsens rekommendation om
utrymningsvägar.

Trafikverket
Trafikverket har inget att invända mot att detaljplanen antas.

Vattenfall Eldistribution AB
Utöver det synpunkter Vattenfall framfört i samrådsskedet har de inget
ytterligare att tillägga. Vattenfall har inget att invända mot de revideringar som
gjorts med hänsyn till de synpunkter vattenfall framförde i samrådsskedet.

Gunilla och Jan Aspgren
Undertecknade är boende Sigtunavägen 10, fastighetsbeteckning Sigtuna 2:183
och har tidigare lämnat in synpunkter i frågan.
I den redovisade samrådsredogörelsen från er får man uppfattningen att
kommunen endast tar hänsyn till den egna planeringen utan hänsyn till oss
boende i området, i svarsbemötandet om Sigtunavägen påtalas att kostnaden nu i
efterhand för en ny väg till Hagstumosse ej blir kostnadseffektiv varvid andra
åtgärder kan bli aktuella efter Sigtunavägen.
Vi tycker att det är konstigt att man i efterhand kan komma med ett sådant svar
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som att kostnaden för en ny väg överstiger nyttan, givetvis skall alla kostnader
redan från början vara med i en planering och ej i efterhand redovisas som nu
kommunen gör.
Vi boende i området anser att en idrottsanläggning som är ett publikt mål skall ha
en tillfart som motsvarar dess behov, det finns ingen annan kommun i Sverige
som idag 2017 skulle komma på tanken att använda sig av en lokalgata i ett
villaområde och ändra denna till en genomfartsgata.
När det gäller trafiken till en idrottsanläggning så förhåller det sig på det sättet att
dess besökare redan från början har för höga hastigheter på sina fordon på grund
av att man är ute i sista stund, vid hemfärden är det oftast på det sättet att man
kanske har blivit förargad på domaren, laget eller liknande och då blir även
hemfärden i för hög hastighet trots hastighetsbegränsande skyltar och andra
åtgärder.
Sigtunavägen är redan idag hårt trafikerad med hastighetsöverträdelser som vi
alla boende i andra sammanhang redan tidigare påtalat, dom lösningar som
kommunen nu redovisar för att förbättra trafiksituationen är inte acceptabla och
lämpliga att genomföra, b.la kommer bullerplanket att förstöra trevnaden i vår
utemiljö.
Även trafiksäkerheten kommer att försämras mot gångtrafikanter, barn, hundar
samt damningen efter Sigtunavägen kommer att öka.
När det gäller bedömningen och svaret från kommunen om korsningen
Sigtunavägen och Östra Storgatan bedömer kommunen att denna korsning
mycket väl klarar av en ökad trafikmängd, vi som använder denna korsning
dagligen anser att så icke är fallet. Polisen påtalar i sitt svar att man är undrande
om korsningen klarar av att ta hand om trafiken på ett trafiksäkert sätt. En av
dom farligaste olyckstyperna i trafiken är vänstersvängar vilket är fallet vid
denna korsning när man kommer från Östra rondellen, risken för denna olyckstyp
har ökat i trafiken för övrigt dom senaste åren och kommer att öka i denna
korsning i samband med den nya hallens tillkomst. Förslag till lösning är att
korsningen behöver åtgärdas med en fil för vänstersväng samt även avkörningsfil
när man kommer från stopphållet.
Avslutningsvis vill vi påtala att vi ej är motståndare till en ny hall på
Hagstumosse, finns många fördelar med att ha en samlad anläggning för flera
olika idrottsarrangemang, b.la närheten till fysträning m.m i dom spårområden
som finns.

Bemötande: Tillfartsfrågan har utretts inför planarbetet och nyttan av en ny
tillfartsväg till idrottsområdet bedöms inte stå i proportion till kostnaderna,
vilket framgår tidigare utsända handlingar samt i kommunens bemötande efter
samrådet. Utbyggnad av en ny idrottshall bygger därför på att befintlig gata kan
användas som tillfartsväg till idrottsplatsen. Istället bör åtgärder ses över att
anpassa nuvarande tillfartsväg så att den blir så trafiksäker som möjligt och att
störningarna till de närboende begränsas. En bullerutredning har gjorts som
visar att gällande riktvärden för buller inte överskrids, även med en ny
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idrottshall i området.
Korsningen vid Östra Storgatan/Sigtunavägen bedöms klara en ökad
trafikmängd. Det är god sikt i korsningen och trafikmängderna som förväntas är
inte av sådan betydande omfattning att särskilda åtgärder bedöms behöva vidtas.
Kommunen har inte noterat att korsningen är olycksdrabbad. Visar det sig att
det på sikt ändå blir problem i korsningen ansvarar kommunen för att lämpliga
trafiksäkerhetsåtgärder vidtas.

Gemensam skrivelse från 34 närboende
Det är positivt att det sker en utveckling av rekreations- och idrottsmöjligheterna
i kommunen. Vi som har synpunkter i denna skrivelse är inte emot byggandet av
en idrottshall förutsatt att det finns ett reellt behov och att den är till nytta och
glädje även för oss som bor i närområdet.
Det aktuella förslaget med tillfartsväg med bil via Sigtunavägen påverkar oss i
närområdet negativt vad gäller miljö, säkerhet och värdet på våra fastigheter. Vi
accepterar därför inte förslaget vad gäller att utnyttja Sigtunavägen som
tillfartsväg. Det pågår ett generationsskifte i området vilket innebär att yngre
familjer med barn flyttar in.
Placeringen av hallen ser inte ut att vara optimal ur ett framtida perspektiv där
man kan förvänta sig ökade aktiviteter av evenemang och tillströmning av
besökare. Varför inte ansluta till väg 57?
Om kommunen inte har råd att göra rätt från början vad det gäller tillfartsvägen
till Hagstumosse kanske man skall vänta med investeringen till dess att det finns
kapital till detta. Dessutom är inte syftet med investeringen underbyggd med
någon motivering varför hallen skall byggas. Det saknas en långsiktig plan för
anläggningen.
Det har redan spenderats en hel del skattepengar i Hagstumosse och som vi ser
det utan en långsiktig planering. Försäljning och återköp av ishallen med förlust.
Byggandet av ett omklädningsrum vid konstgräsplanen för flera miljoner. Vad är
långsiktigheten i allt detta om man nu skall bygga en ny idrottsanläggning på
samma område?
1. Planens syfte och huvuddrag
"Planens syfte är att möjliggöra en ny idrottshall i idrottsområdet vid
Hagstumosse."
Synpunkt
Varför? Det måste väl finnas en motivering till syftet
• Räcker inte befintliga lokaler i Gnesta till för dagens behov?
• Räcker inte befintliga lokaler i Gnesta till för framtida behov?
• Är befintliga lokaler i Gnesta otjänliga för dagens- och framtida behov?
Det är positivt att samla rekreations/idrottsanläggningarna i samma område, men
planeringen måste ta hänsyn till en eventuell framtida expansion vad det gäller
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placering och trafiksituationen på tillfartsvägar.
Vi antar att kommunens syfte med en ny idrottshall är att dagens lokaler inte är
tjänliga i en framtid på grund av ökat behov eller funktionalitet.
Vilka aktiviteter skall i så fall ingå i anläggningen? Är det bara
inomhusaktiviteterna som flyttas? Hit räknas väl även tennis. Var skall man då
bygga utomhustennisbanorna? Skall de ligga någon annanstans?
2. Förenligt med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken, mb
"Trafikmängden kommer öka lokalt på vägar till det nya området. Enligt
genomförd bullerstudie (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult, ÅHA, AB) kommer de
aktuella riktvärdena för trafikbuller innehållas vid villorna längs Sigtunavägen
även efter öppnandet av den nya idrottshallen. Även riktvärdena för trafikbuller
på uteplats vid villorna innehålls."
Synpunkt
Är bedömningen att nu gällande miljökvalitetsnorm inte överskrids baserad på
dagens aktivitetsvolym eller den framtida aktivitetsvolymen?
Här vill vi veta under vilken tidsperiod och under vilka förhållanden mätningen
gjordes? Vi som bor i området vet att det är synnerligen störande med dagens
trafik i samband med aktiviteter vid Hagstumosse. Bulorna i vägen orsakar
ständiga inbromsningar och accelerationer vilket medför ökad ljud- och
partikelnivåer. Det goda är naturligtvis att hastigheten reduceras.
2.1. Ur behovsbedömningen:
"Bortsprängning av berg innebär samråd enligt miljöbalken. Krossning av berg
under en längre period eller inom gällande detaljplan är anmälningspliktig enligt
samma balk. Upplag av bortsprängt eller krossat berg är inte förenligt med den
fördjupade översiktsplanen som anger området som: betydelsefullt grönområde,
betydelsefullt grönstråk, betydelsefullt kärnområde för biologisk mångfald med
föreslagen betydelsefull spridningsväg. Området är även utpekat som närnatur."
Synpunkt:
Varför måste man göra ett sådant intrång i landskapet? Idag finns ett motionsspår
för både vinter och sommaraktivitet samt cykel vid platsen för den planerade
platsen av den nya hallen. Som det ser ut i planen så skall motionsspåret gå
utanför ingången till anläggningen. Detta kan väl inte anses optimalt eller
acceptabelt ur säkerhetssynpunkt.
Slutsatsen från vår sida är att anläggningen inte skall ligga enligt planen. Den nya
idrottshallen bör ligga längre västerut i riktning mot väg 57. Befintlig natur
påverkas mindre och det blir ytor att expandera på. Om det området inte finns
med i den befintliga detaljplanen så får man väl ändra detaljplanen. Skall man nu
göra en investering i en ny idrottsanläggning så bör man ju planera långsiktigt
och inte bygga för byggandet skull.
Vad var den långsiktiga tanken med att bygga ett omklädningsrum för flera
miljoner vid den nya fotbollsplanen om man ändå planerar att bygga en ny
idrottsanläggning.
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Slöseri med skattepengar.
3. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden.
"Marken är detaljplanelagd med en plan från 1979 som medger idrottsändamål
(Ri) och syftar till att skapa en idrottsplats. Inom planområdet ingår en bostad (B)
i det nordöstra hörnet. I den östra delen av planen finns det illustrerat plats för
160 parkeringsplatser. Den södra delen av detaljplanen reserverades för den
planerade förbifarten av väg 57. Området undantogs av Länsstyrelsen 1979 så att
Trafikverket (dåvarande Statens Vägverk) kunde genomföra vägsträckningen i en
separat plan. Den förslagna placeringen av den nya idrottshallen sker delvis på
mark där det i gällande detaljplan är så kallad prickmark, vilket betyder att
marken inte får bebyggas."
Synpunkt
Förutsättningarna år 2017 måste ändå vara annorlunda än 1979. Finns det inte
anledning att göra en översyn av detaljplanen? Varför inte bygga väster om
fotbollsplanen?
4. Program för planområdet
"Det finns inget planprogram för området."
Synpunkt
Vad betyder detta?
5. Övriga kommunala beslut
"Vägutredning
I det planuppdrag som gavs av samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2015
ingick att belysa möjligheterna till en ny väg sydost om nuvarande idrottsplats.
Under sommaren 2016 beslutade planeringsutskottet att kostnaderna för den
föreslagna vägförbindelsen inte överstiger nyttan och att den därför utgår ur
projektet. Istället att ska möjligheter till buller- och hastighetsdämpande åtgärder
studeras längs Sigtunavägen."
Synpunkt
..... kostnaden för den föreslagna vägförbindelsen inte överstiger nyttan och att
den därför utgår ur projektet.
Vi kan inte tolka detta på annat sätt än att om kostnaden för ny väg sydost om
idrottsplatsen varit högre än nyttan så skulle vägen byggas????
Antagligen är detta en felskrivning och att meningen är att kostnaden är högre än
nyttan och därför har den strukits ur projektet.
Synpunkt
Vem har gjort den beräkningen och går den att ta del av?
Det är svårt att förstå hur en bullerdämpning på Sigtunavägen skulle kunna
utformas på ett godtagbart sätt.
•
•

Flera bulor i vägen ökar ljudnivå och partikelnivåer på grund av
inbromsningar och accelerationer.
Ett bullerplank högt tillräckligt för att förhindra att ljud inte studsar från
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berget och in i bostadsområdet kommer att skymma sikt för boende i
området samt försämra sikten i vägkorsningarna utefter Sigtunavägen.
Följande är hämtat ur Samrådsredogörelsen:
"Gator och trafik: Skrivningen, "Istället föreslås möjligheter till bulleroch hastighetsdämpande åtgärder längs Sigtunavägen. Vägen kan t.ex
förses med en lägre skyltad hastighet och avsmalningar som tar ned
farten eller murar och plank som dämpar trafikbuller", känns olycklig och
bidrar till subjektiva bedömningar av vad som är relevant. Ett stort
publikt mål ska ha tillfart som motsvarar dess behov."

Antagligen är följande ett bemötande:
"Sigtunavägen är idag skyltat med 30 km/h som är den lägsta hastigheten som
kommunen idag arbetar med. Avsmalningar samt vägbulor skapar andra problem
vid större evenemang där stora trafikflöden koncentreras till korta tidsperioder.
Vid stora trafikflöden sänks hastigheten då framkomligheten minskar.
Hastigheten blir då självreglerande utan åtgärder."
Anm: Den lägsta hastigheten av en bil är o km/tim och då avger bilarna de minst
rena avgaserna.
6. Geotekniska förhållanden
"Genomförd geoteknisk undersökning förespråkar att idrottshallen grundläggas
ytligt med platta på mark på packad fyllning. Anläggande av hallen kräver
sprängning."
Synpunkt
Att den geotekniska undersökningen förespråkar att idrottshallen grundläggs
ytligt med platta på mark med fyllning är väl enbart grundat på kostnaden för
grundläggningen och inte nyttan och framtida möjligheter till flexibilitet i någon
form av expansion av typ tennisbanor utomhus.
7. Sporthall
"Syftet med detaljplanen är att idrottsområdet ska utvidgas med ytterligare en
idrottshall. Idrottshallen kommer att byggas som en fullstor hall för t ex
innebandy och handboll och kan inrymma cirka 300 -500 läktarplatser och
beräknas uppta en yta på drygt 2000 kvm. Hallen placeras strax söder om
befintlig parkeringsyta. Placeringen innebär att delar av berget mellan
idrottsområdet och väg 57 måste tas bort.
Synpunkt
Återigen. Vad är syftet?
Enligt förslaget - Syftet med detaljplanen är att idrottsområdet ska utvidgas med
ytterligare en idrottshall.
Varför?
• Räcker inte nuvarande lokaler för dagens behov?
• Räcker inte nuvarande för framtida behov?
• Är dagens lokaler inte funktionsdugliga för dagens- eller framtida behov?
• Vad är planen för tennishallen med utomhusbanor?
Ur Samrådsredogörelsen - Se synpunkter från Gnesta Tennisklubb och
Kommunens bemötande.
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När det finns medel kommer antagligen en eller flera utomhusbanor att byggas =
utökad aktivitet som antagligen inte finns med i dagens beräkningar eller studier.
8. Gator och trafik
"Kommunen genomförde under våren 2016 en utredning av olika väglösningar
för en ny tillfart till idrottsområdet. Sommaren 2016 beslutade kommunen att
kostnaderna för en sådan vägförbindelse inte överväger nyttan av den och att den
därför utgår ur projektet. Istället kan åtgärder vidtas för ökad trafiksäkerhet och
minskade störningar till närboende för befintlig vägsträckning."
Synpunkt
Samma som för punkt 5.
Ur samrådsredogörelsen — Polisen
Polisens oro for trafikproblem är mycket relevant vad gäller korsningen
Sigtunavägen och Östra Storgatan och Kommunens bemötande är inte väl
underbyggt utan känns mera som en subjektiv bedömning av någon som inte har
erfarenhet av trafik vid korsningen vid evenemang och samtidig stor till och från
centrum. Stor trafik förekommer under dagen vid arbetets början och slut samt
under sommarsäsongen när många turister finns i områdets sommarhus.
Störningar
"Buller
Enligt genomförd bullerutredning (ÅHA, 2017), kommer de aktuella riktvärden
för trafikbuller innehållas vid villorna längs Sigtunavägen även efter öppnandet
av den nya idrottshallen. Även riktvärdena för trafikbuller på uteplats vid villorna
innehålls"
Synpunkt
Samma som för punkt 5.
9. Risk
"Väg 57 trafikeras med farligt gods. Enligt länsstyrelsens föreskrifter är det
byggnadsförbud intill väg med farligt gods med 30 meter. Inom 30 meter får
parkering och väg planeras."
Synpunkt
Gäller 30 metersregeln bara vissa delar av väg 57? Det är väl knappast 30 meter
på en del ställen i genomfarten i Mölnbo och Järna.
Sigtunavägen - Ur Samrådsredogörelsen
Fastighetsägare Sigtunavägen
Med anledning av utökad trafik på Sigtunavägen vid etablerande av idrottshall så
har vi önskemål om ytterligare vägbula mellan ishallen och idag första vägbula
nerifrån sett. Idag tar bilarna sats nerifrån parkeringen backen upp för att kraftigt
bromsa in vid första vägbulan högre upp efter backen. Önskemål om att minska
raksträckan uppför backen, tack.
Bemötande: Åtgärder utreds för att anpassa Sigtunavägen så att den blir så
trafiksäker som möjligt och att störningar till närboende minskas.
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Fastighetsägare Sigtunavägen
Se kommentarer från föregående fastighetsägare. Synpunkter lika.
Bemötande: Se svar till föregående fastighetsägare. 32 boende på Sigtunavägen
Detaljplan för del av Sigtuna 2:308 och 2:249 (Hagstumosse IP) Synpunkter på
planeringsförslaget.
Påskrifter från boende på Sigtunavägen betr. ny infart till Hagstumosse IP.
Vi anser att kommunens förslag om att behålla befintlig vägsträckning till
Hagstumosse är FEL. Redan idag råder stora trafikproblem, som kommer att öka
till det dubbla när den nya anläggningen är klar.
(bifogad lista med 32 namnunderskrifter)
Kommentar: Möjligheten till en ny infartsväg till området har utretts.
Utredningen visar att en ny tillfartsväg blir mycket kostsam och kostnaderna
bedöms inte överväga nyttan med en sådan förbindelse. Istället bör åtgärder ses
över att anpassa nuvarande tillfartsväg så att den blir så trafiksäker som möjligt
och att störningarna till de närboende minskas. En bullerutredning har gjorts
som visar att gällande riktvärden inte överskrids, även med en ny idrottshall i
området.
Fastighetsägare Sigtunavägen
Våra synpunkter på nya hallen vid Hagstumosse är följande:
En ny tillfart måste anläggas innan byggnation kan tänkas starta p.g.a.
tillströmning av den trafik som idag periodvis är kaosartad. Det nya bygget
kommer ytterligare att öka trafiken. Som vi ser det finns två andra alternativ. Det
första är att marken mellan OK macken och gångtunneln på elljusspåret ska
bebyggas, det kan inte vara svårt att bygga en väg efter åkerkanten och sedan
över backen där spåret går idag.
Det andra valet är att följa gamla Lötbodal vägen tills man når elljusspåret. Vi
flyttade hit 1974 och har sett ökningen av trafik för varje ny byggnation som
tillkommit under åren, men nu är gränsen nådd. Många nya unga familjer med
små barn har flyttat hit till Sigtunavägen, vilket inte blir bra med den ökande
trafiken.
Vad gällande hastighetsdämpande åtgärder på Sigtunavägen har vi sett hur
"lyckade" de kan bli.
Murar eller plank mot buller borde kommunen diskutera med de villaägare som
bor närmast infarten till Hagstumosse och som blir berörda av detta.
Vi tycker att om kommunen inte har råd att kosta på en ny infart, kanske man inte
ska kosta på en ny hall överhuvudtaget.
Fastighetsägarnas förslag till vägsträckning
Bemötande: Möjligheten till en ny infartsväg till området har utretts. Utredningen
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visar att en ny tillfartsväg blir mycket kostsam och kostnaderna bedöms inte
överväga nyttan med en sådan förbindelse. Istället bör åtgärder ses över att
anpassa nuvarande tillfartsväg så att den blir så trafiksäker som möjligt och att
störningarna till de närboende minskas. En bullerutredning har gjorts som visar
att gällande riktvärden inte överskrids, även med en ny idrottshall i området.
Synpunkt
Vad gäller flera bemötande så återfinns motiveringen .....blir mycket kostsam och
bedöms inte överväga nyttan..... (se även tidigare synpunkt punkt 5).
Menar kommunen verkligen att kostnaden skall överstig nyttan för att
investeringen skall vara relevanta??

Bemötande:
En anslutning till väg 57 bedöms allt för kostsam i förhållande till den relativt
låga trafikmängd som skulle nyttja en sådan tillfart. Det innebär dessutom att
framkomligheten på väg 57 påverkas och det är tveksamt om väghållaren,
trafikverket, accepterar en sådan lösning med tanke på närheten till befintlig
cirkulationsplats.
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att pröva möjligheten till en ny idrottshall
på den aktuella platsen genom att upprätta en detaljplan. Syftet med att bygga
en ny sporthall är att tillgodose behovet av halltider som idag inte kan
tillgodoses i tillräcklig utsträckning i befintliga hallar samt att möjliggöra för spel
i högre divisioner i t ex innebandy genom att fler läktarplatser skapas. Vilka
idrotter som kommer att nyttja hallen är inte förutbestämt och kommer
sannolikt variera över tid. Det bedöms finnas utrymme för tennisbana inom
området, dock har kommunen inte avsatt medel i budget att bygga ut några
tennisbanor i dagsläget.
Trafikbullerberäkningarna har gjorts utifrån uppskattat trafikflöde vid utbyggd
idrottshall. I bullerutredningen redovisas hur värdena för trafikbuller har
beräknats. Nuvarande trafikmängd har uppmätts till i snitt cirka 640 fordon per
dygn. Beräkningen av bullernivåerna har tagit höjd för 1500 fordon per dygn.
Sannolikt kommer trafiken inte öka i sådan utsträckning.
Lokalisering av planerad byggnad har gjorts utifrån rådande förutsättningar på
platsen. Föreslagen plats bedöms medföra minst påverkan på landskapsbilden i
området då den underordnar sig omgivande höjder och vegetation. Även om
omgivande träd och grönska kommer att dölja delar av hallen kommer den att
vara ett tydligt inslag i området. Skid- och motionsspåren kommer att
möjliggöras ny dragning söder om hallen.
Att flytta idrottshallen västerut innebär att hallen hamnar närmare väg 57, med
anledning av vägens säkerhetsavstånd anses det olämpligt.
Utbyggnad av omklädningsrum vid fotbollsplanen är ett separat projekt
sprunget ur ett behov att lösa omklädningssituationen för fotbollsanläggningen.
Arbetet med ny detaljplan innebär att kommunen gör om detaljplanen från
1979. Att området beskrivs som prickat (mark som inte får bebyggas) i gällande
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detaljplan är en av anledningarna varför ny detaljplan måste tas fram för
utbyggnad av idrottshallen. Placering av byggnad utgår från aktuella
förutsättningar.
För att i ett tidigt skede klargöra förutsättningarna för den fortsatta planeringen
kan ibland kommuner använda sig av att ta fram ett planprogram. Planprogram
används ofta för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för
flera framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär då en möjlighet
för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa
lösningar på planeringsuppgiften till diskussion.
Kostnaden för en ny väg har bedömts som stor i förhållande till nyttan och
därför är det inte aktuellt med en ny vägdragning till idrottsplatsen. Det har
blivit ett skrivfel som har revideras i planbeskrivningen inför antagandet.
Vägutredningen är framtagen av Ramböll och utfördes 2016 på uppdrag av
kommunen.
Länsstyrelsen riktlinjer om 30 meter bebyggelsefritt område längs med vägar
med transporter med farligt gods har införts på senare tid och gäller för
nytillkommen bebyggelse, äldre byggnader kan alltså ha uppförts utan den
bestämmelsen. Riktlinjerna gäller för den del av vägen där transporter med
farligt gods går.
Förslag till ändringar
Planbeskrivningen har förtydligats i formuleringen angående kostnad för ny väg.
Inför antagandet görs i övrigt endast redaktionella ändringar av detaljplanen.

Tomas Enqvist
Planeringschef

Kontakt
Telefon:0158-275173
E-post: Tomas.Enqvist@gnesta.se
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-02-17
SN.2017.11
Kommunstyrelsen

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv
utskrivning
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner förslag på överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och
Gnesta kommun om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Från och med 2018-01-01 avser kommunerna i Sörmland och Landstinget, enligt
överenskommelse införa "Trygg och effektiv utskrivning". Syftet är att få en god
vård på rätt nivå. Tiden på akutsjukhus vill kommunerna och Landstinget korta
ned till tre dagar i de fall det är möjligt för patienterna. Förändringen möjliggörs
av utvecklingen inom det medicinska och tekniska området samt att kommunens
hemtjänst har utvecklat sitt arbetssätt så att man kommer att kunna bemöta den
tidigare utskrivningen av patienter. Kommunen kan komma att behöva utöka
helgbemanningen med fler personalkategorier än tidigare.
Ärendebeskrivning
Från och med 2018-01-01 avser kommunerna i Sörmland och Landstinget, enligt
överenskommelse införa "Trygg och effektiv utskrivning". Tiden på akutsjukhus
vill kommunerna och Landstinget korta ned till tre dagar i de fall det är möjligt
för patienterna. Motsvarande tid är idag fem dagar och för psykiatrins patienter
30 dagar. Under 2017 kommer den nya tiden på tre dagar att praktiseras för att
från 2018-01-01 börja gälla enligt avtal. Psykiatrins patienter omnämns endast i
samband med tvångsvård. År 2017 ska användas för att upptäcka och åtgärda
eventuella brister i systemet samt för att få ett väl fungerande samarbete mellan
kommunerna och Landstinget gällande utskrivning och hemgång.
Syftet är att få en god vård på rätt nivå. Förändringen möjliggörs av utvecklingen
inom det medicinska och tekniska området.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är rustad för förändringen i och med att modellen med "Trygg
hemgång" redan är införd och kommer att vara väl inarbetad när "Trygg och
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effektiv utskrivning" införs. "Trygg hemgång" innebär att varje brukare/patient
som kommer hem från sjukhus möts av två undersköterskor från hemtjänsten
direkt vid hemkomsten. Dessa två kommer att besöka brukaren och arbeta med
brukaren varje dag i 14 dagar för att se till att allting fungerar i brukarens dagliga
liv. Detta arbetssätt kommer att vara väl inarbetat 2018-01-01 då
överenskommelsen gällande utskrivning kommer in i ett skarpt läge. Under våren
2017 införs även ett mobilt äldreteam och Specialist sjukvård i hemmet.
Ekonomiska konsekvenser
Utökade driftskostnader kan komma att bli ett resultat om kommunen behöver
utöka med fler personalkategorier på helger.
Checklista för jämställdhet
Om beslutet att korta sjukhusvistelsetiden kan komma att innebära konsekvenser
inom jämställdhet så är det något som måste studeras inom slutenvården. Blir
vissa kategorier patienter hemgångsklara på ojämlika grunder?
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Ärendet är i linje med det av Kommunfullmäktige fastlagda målet "En trygg vård
och omsorg av hög kvalitet".
Tidigare avtal med Landstinget gällande hemgång från slutenvård upphör.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-02-15
2. Tjänsteskrivelse från Vuxen- och omsorgsnämnden
3. Avtalet "Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning"

Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Jenny Lundberg-Lydka

Kommunchef

Handläggare

Vuxen- och omsorgsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-02-06
SN.2017.11
Vuxen- och
omsorgsnämnden

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv
utskrivning
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna förslag på överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och
Gnesta kommun om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.
Sammanfattning
"Trygg och effektiv utskrivning" kommer att gälla från och med 2018-01-01. Det
innebär att patienter kommer att skrivas ut från slutenvård till kommunerna och
öppenvården efter tre dagar där det är möjligt. Avtalet för kommunernas
betalningsansvar förändras. Två begrepp används. Utskrivningsklar som är en
läkarbedömning och hemgångsklar där även fyra andra kriterier ska vara
uppfyllda, allt för att säkra tryggheten i patientens hemgång. För Gnestas del
finns det redan pågående arbetssätt inom hemtjänst med "Trygg hemgång" samt
det av Landstinget startade Specialiserad sjukvård i hemmet och mobilt äldreteam
vilket ger goda förutsättningar för att tidigare utskrivning ska kunna fungera.
Ärendebeskrivning
Från och med 2018-01-01 avser kommunerna i Sörmland och Landstinget, enligt
överenskommelse införa "Trygg och effektiv utskrivning".
Bakgrund
I dag gäller en regel om 5 dagars frist för äldreomsorgen i kommunen att ta emot
en utskrivningsklar patient innan betalningsansvar börjar gälla. Motsvarande frist
är inom psykiatrin 30 dagar. Den här tiden på akutsjukhus vill kommunerna i
Sörmland och Landstinget korta ner för de patienter där det är möjligt. Den nya
tiden är tre dagar. Under 2017 kommer den nya utskrivningstiden att praktiseras
för att från 2018-01-01 börja gälla enligt avtal. I avtalet står inget om psykiatrins
patienter förutom det som gäller tvångsvård. År 2017 ska användas för att få ett
fungerande samarbete mellan kommunerna och Landstinget samt att upptäcka
och åtgärda eventuella brister.
Syftet är att få en god vård på rätt nivå. Förändringen möjliggörs av utvecklingen
på det medicinska och tekniska området som medger vård av god kvalitet i det
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egna hemmet.
Samverkansavtalet
Samverkansavtalet innebär att den enskilde/patienten som av läkare bedöms vara
utskrivningsklar, dessutom ska vara hemgångsklar. För att vara hemgångsklar ska
fem kriterier vara uppfyllda. Patienten ska vara utskrivningsklar, ha fått skriftlig
information om detta, ha fått en namngiven fast vårdkontakt inom den
landstingsfinansierade öppna vården, enheter inom socialtjänst och hälso- och
sjukvård ska ha fått inskrivningsmeddelande och som femte kriterie ska
nödvändiga hjälpmedel och medicinskteknisk utrustning från Landstinget vara
tillgängliga för patienten. Avtalet beskriver parternas ansvar och hur de
ekonomiska konsekvenserna regleras.
Betalningsansvar
Den nuvarande formen där betalningsansvar utgår på individnivå upphör. Istället
görs den ekonomiska regleringen utifrån antal överskridna dagar per kommun
och tidsperiod. Tidsperioden är tre månader. När det uppstår överskridna dagar
ska en gemensam analys göras av varje kommun och Landstinget så att åtgärder
kan vidtagas. Följsamheten ska kontrolleras varje månad av representant för varje
kommun och för Landstinget. En förändring mot nuvarande ordning är att det är
kalenderdagar som räknas, det vill säga vardagar och helgdagar behandlas lika.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är rustad för förändringen i och med att modellen med "Trygg
hemgång" redan är införd och kommer att vara väl inarbetad när denna
överenskommelse träder i skarpt läge 2018. Ytterligare förutsättning för att
patienter och Gnestabor ska bli väl omhändertagna vid hemgång är tillgången till
Landstingets mobila äldreteam och Specialist sjukvård i hemmet som införs inom
kort. Enligt chef för det regionala stödet har målgruppen inom psykiatrin
diskuterats och det har framkommit att det inte heller ska uppkomma svårigheter
för den målgruppen.
Ekonomiska konsekvenser
Utökade driftskostnader kan komma att bli ett resultat om kommunen behöver
utöka med fler personalkategorier på helger. En utökning med sådana
yrkesfunktioner som idag endast arbetar vardagar och måndag till fredag.
Checklista för jämställdhet
Om beslutet att korta sjukhusvistelsetiden kan komma att innebära konsekvenser
inom jämställdhet så är det något som måste studeras inom slutenvården. Blir
vissa kategorier patienter hemgångsklara på ojämlika grunder?

Överensstämmelse med kommunens styrdokument
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Ärendet är i linje med det av Kommunfullmäktiges fastlagda målet "En trygg vård
och omsorg av hög kvalitet".
Tidigare avtal med Landstinget gällande hemgång från slutenvård upphör.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-02-06
2. Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning.

Beslutet ska skickas till:
~ Landstinget Sörmland, NSV

Ann Malmström
Förvaltningschef

Överenskommelse mellan Landstinget
Sörmland och kommunerna i Sörmland
om samverkan för trygg och effektiv
utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Överenskommelsens parter

1
•

Landstinget Sörmland

•

Eskilstuna kommun

•

Flens kommun

•

Gnesta kommun

•

Katrineholms kommun

•

Nyköpings kommun

•

Oxelösunds kommun

•

Strängnäs kommun

•

Trosa kommun

•

Vingåkers kommun

Kommunerna kallas nedan gemensamt "kommunerna" och var för sig "kommun".
Landstinget Sörmland kallas "landstinget". Kommunerna och Landstinget gemensamt kallas
nedan "parterna".

2

Inledning

Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att individen i ökad omfattning kan
få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet.
Överenskommelsen syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till öppen vård efter en
slutenvårdsvistelse genom att vara en god grund för ett tillitsfullt samarbete mellan parterna
så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas utifrån individens behov och
förutsättningar.
Överenskommelsen syftar även till att tydliggöra parternas roller. Den landstingsfinansierade
öppna vårdens ansvar för vård i hemmet för såväl psykiatriska som somatiska sjukdomar
belyses särskilt.

1

För att reglera processen kring trygg och effektiv utskrivning ska länsgemensamma riktlinjer
ge stöd i det vardagliga arbetet.

3

Definitioner

Målgrupp
Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården behöver
insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården
samt den landstingsfinansierade öppna vården. Med öppen vård avses annan hälso- och
sjukvård än sluten vård. I denna överenskommelse menas sjukhusets
öppenvårdsmottagningar och primärvård.
Patienter som vårdas med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård undantas (1991:1129)

Fast vårdkontakt
En namngiven person som utses av verksamhetschefen inom den öppna vården 29 a § hälsooch sjukvårdslagen (1982:763).

Utskrivningsklar
Den behandlande läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom den
slutna vården. (socialstyrelsens termbank)

Hemmet
Med hemmet avses både ordinärt och särskilt boende.

Landstingsfinansierad öppen vård
Innefattar både öppenvårdsmottagningar inom specialistvården och primärvården. I de flesta fall
innebär det vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdmottagning.

Hemgångsklar
En patient är hemgångsklar när samtliga kriterier nedan är uppfyllda
•

behandlande läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar

•

patienten har fått skriftlig information inför hemgång

•

fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården

•

nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst
har överförts till de enheter som har fått ett inskrivningsmeddelande

•

nödvändiga hjälpmedel och medicinteknisk utrustning från Landstinget är tillgängliga
för patienten
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Syfte och Mål

4
Syfte

Åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid
utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Mål
Genom ett tillitsfullt samarbete med individens bästa i fokus:
-

känner sig Sörmlänningen trygg och självständig efter slutenvård

-

är vård- och omsorgsprocessen i Sörmland effektiv

5

Parternas ansvar

Alla parter har ansvar för att kunna genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska
tillhandahålla resurser och informationsöverföringssystem så att individen kan komma hem
på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att
samordnad individuell planering (SIP) i huvudsak kan utföras i hemmet och inte på sjukhus. I
särskilda fall ska samtliga parter kunna kalla till en SIP under sjukhusvistelsen.
Det är parternas gemensamma ansvar att tillräckliga resurser ges till hjälpmedelsprocessen
så att utskrivning från sluten vård kan ske på ett tryggt och effektivt sätt..
Alla berörda parter har ansvar för att medverka i att en SIP upprättas och följs upp.

5.1

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att deras folkbokförda personer kan lämna sjukhuset när de
bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara.
Kommunen har skyldighet att medverka när landstinget kallar till SIP när sjukhuset bedömer
att sådan krävs inför utskrivning från sluten vård.

5.2

Landstingets ansvar

5.2.1

Slutenvård
Underrätta kommunen och berörda öppenvårdsenheter i
landstingsfinansierad öppen vård inom 24 timmar efter inskrivning.

•

Inskrivningsmeddelandet ska innehålla personuppgifter, inskrivningsorsak
och uppgift om beräknad utskrivningsdag.
Bedöma att patienten är utskrivningsklar och säkerställa att kriterierna för
hemgångsklar är uppfyllda.
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Delta i samordnad individuell planering om öppenvården kallar.
5.2.2

Öppenvård
Verksamhetschef inom landstingsfinansierad öppen vård utser fast
vårdkontakt senast tre dagar efter underrättelse om att en patient är
utskrivningsklar. Fast vårdkontakt ska ha utsetts innan personen skrivs ut
från den slutna vården.
Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till samordnad individuell
planering senast tre dagar efter att en underrättelse mottagits om att
patienten är utskrivningsklar.

5.2.3

Öppen psykiatrisk tvångsvård
För patienter som ska skrivas ut till öppen psykiatrisk tvångsvård måste en
samordnad vårdplan enligt 7a § lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
ha upprättats innan patienten lämnar sjukhuset.

6

Processen kring trygg och effektiv utskrivning

Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet minskar undvikbara återinskrivningar
i sluten vård. Genom god och säker läkemedelsbehandling och bedömning av
hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk bedömningsstruktur kan
inskrivning i sluten vård undvikas. Parterna ska arbeta strukturerat med det vårdpreventiva
arbetet.
Samarbetet i processen kring trygg och effektiv utskrivning ska stödjas av länsgemensamma
riktlinjer för att säkra och ge utrymme för en i högre grad individualiserad planeringsprocess
för särskilt utsatta individer.

7

Ekonomisk reglering

När överenskommelsen har trätt i kraft är parterna överens om att kommunernas ersättning
till landstinget för utskrivningsklara patienter på individnivå enligt betalningsansvarslagen
upphör.
Ekonomisk reglering inträder om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter
utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar l under tre månader i följd. Representanter
från varje kommun och landstinget ska månatligen kontrollera följsamhet. Om det
genomsnittliga antalet dagar i sluten vård överstiger tre dagar ska en gemensam analys och

Beräknas enligt följande: Totala antalet dagar i slutenvård efter utskrivningsklar divideras med totalt antal
utskrivningsklara personer.

1

4

lämpliga åtgärder genomföras. Om problemet kvarstår månad tre ska kommunen ersätta
landstinget på individnivå från och med månad fyra.
Kommunerna debiteras med 6000 kronor per dygn i 2015 års prisnivå. Beloppet ska räknas
upp årligen med hänsyn till prisutvecklingen på vårddygn i riket. Den ekonomiska regleringen
hanteras kommunvis. Patienter som rapporterats som utskrivningsklara men som inte är
hemgångsklara omfattas inte av den ekonomiska regleringen.
När det genomsnittliga antalet dagar är tre eller färre under tre sammanhängande månader
upphör landstingets krav på ersättning.

8

Tvist

Tvister och samarbetsproblem löses i första hand på lokal chefsnivå. Om problemet inte kan
lösas där lyfts frågan till länsstyrgruppen. Kan länsstyrgruppen inte lösa frågan diskuteras
frågan vidare i nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV). Vid tvist som inte
kan lösas enligt ovan får frågan lyftas till domstol.

9

Uppföljning, utvärdering och revideringar i
överenskommelsen

Uppföljning av överenskommelsen ska följa särskild plan.
Ändring av och tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara skriftliga
samt undertecknade av parterna och i förekommande fall godkända av parternas beslutande
organ.
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens
huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i lagtext
eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av länsstyrgruppen. Dessa ändringar
ska dokumenteras och biläggas övereskommelsen.

10

Överenskommelsen ikraftträdande och upphörande

Denna överenskommelse gäller från 180101 och tills vidare.
Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter efter beslut i NSV.
Denna överenskommelse har upprättats i 10 likalydande exemplar och utväxlats mellan
parterna.
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Renhållningsordning för Gnesta kommun
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslaget till ny renhållningsordning antas och börjar gälla från och med 1 maj
2017.
Ärendebeskrivning
En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla och följa
upp kommunens avfallshantering. Renhållningsordningen består av två
dokument där avfallsplanen bland annat beskriver kommunens mål och hur
målen ska uppfyllas medan renhållningsföreskrifterna innehåller bestämmelser om
exempelvis sortering och hämtningsintervall.
Gnesta kommuns gällande renhållningsordning antogs år 2000 och sedan dess har
renhållningsföreskrifterna reviderats ett par gånger. En översyn av
renhållningsordningen ska göras vart fjärde år och revidering ska ske vid behov.
Efter den senaste översynen fattade dåvarande kultur- och tekniknämnd 2014-0423 beslut att påbörja arbetet med ny renhållningsordning för Gnesta kommun.
Den 6 december 2016 beslutade kommunstyrelsen att förslaget till ny
renhållningsordning ställs ut för granskning samt skickas ut på remiss. Utställning
samt tid för remiss var mellan den 12 december 2016 till och med 22 januari 2017.
Synpunkterna som inkom har behandlas och finns som en ny bilaga 8 till
avfallsplanen.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser behandlas i avfallsplanen.
Juridiska konsekvenser
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska det i alla Sveriges kommuner finnas en
renhållningsordning innehållande en avfallsplan samt föreskrifter om
avfallshanteringen. I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6) finns det
angivet vad den kommunala avfallsplanen ska innehålla.
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska kommunen, innan en renhållningsordning
antas, på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de
fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av
renhållningsordningen. Förslag till renhållningsordning ska ställas ut för
granskning under minst fyra veckor.
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Avfallsplan 2017-2025
Gnesta kommun

Denna avfallsplan bildar tillsammans med dokumentet renhållningsföreskrifter Gnesta kommuns
renhållningsordning. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla och
följa upp kommuners avfallshantering.
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Inledning
Avfallshanteringen i Sverige har utvecklats mycket under de senaste 10 åren. Nya lagar stiftas och
nya tekniker utvecklas. Idag deponeras mindre än 1 % av hushållens avfall medan resten, över 99
%, återvinns eller förbränns. Den energi som bildas vid förbränning tas om hand och omvandlas
till el och värme. Dock kvarstår stora utmaningar. Den totala mängden avfall ökar varje år och
avfallets innehåll av farliga ämnen måste minskas.
Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet
är att nästa generation ska få ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
Generationsmålet ska vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Riksdagen har
brutit ner målet i flera delmål, de så kallade miljömålen. Uppkomsten och hanteringen av avfall
återfinns bland annat inom miljömålen God bebyggd miljö, Giftfri miljö samt Levande sjöar och
vattendrag.
En viktig del i utvecklingen av avfallshanteringen i Sverige är att kommuner sätter upp mål och
planerar sin verksamhet. Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan. Planen ska ge
en bild av dagens avfallshantering, vilka mängder som uppstår i kommunen och hur de tas
omhand. Planen ska också ange riktningen för den framtida avfallshanteringen och de strategier
som finns för att minska avfallets mängd och farlighet.
I ett samhälle som är i ständig förändring är det viktigt att kommunens avfallsplan är aktuell.
Under 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om att en ny avfallsplan ska arbetas fram. Den
tidigare avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige 2000.
Om Gnesta kommun
Gnesta kommun bildades 1992 och är därmed en ung
kommun i hjärtat av Sörmland. Kommunen ligger ca
65 km sydväst om Stockholm vilket innebär att många
arbetspendlar. Kommunen växer och vintertid bor
cirka 10 900 personer medan det under sommaren är
många fler tack vare alla fritidshus.
Kommunens yta är 610 km² och av kommunens
invånare bor ca 65-70 % i någon av tätorterna Gnesta,
Björnlunda, Stjärnhov och Laxne. Gnesta är en
utpräglad småföretagarkommun med cirka 1 160
registrerade företag i en mängd olika branscher.
Kommunen gränsar till Södertälje, Trosa, Nyköping,
Flen, Strängnäs och Nykvarn.

Dokumentnamn

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Avfallsplan

2017-05-01

Kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret

4(52))

Avfallshanteringen i Gnesta kommun
I Gnesta kommun samlas ca 1900 ton mat- och restavfall in från hushållen varje år. Det
brännbara avfallet transporteras till kraftvärmeverk för produktion av fjärrvärme och elektricitet.
Matavfallet förbehandlas på Tveta i Södertälje kommun och transporteras därefter till
Himmerfjärdsverket där det rötas. Genom rötningen framställs fordonsgas som sedan säljs i
regionen. Restprodukten som blir kvar återanvänds i skogsbruket.
Insamling av hushållens grovavfall sker via Gnesta kommuns återvinningsgård. Den totala
mängden grovavfall som samlas in varje år är strax under 3 000 ton. Farligt avfall samlas in via
hämtning vid fastighet eller till återvinningsgården och varje år samlas totalt runt 150 ton farligt
avfall in för behandling. Så mycket som möjligt återvinns eller används för energiframställning.
Avfalls som bedöms ska gå till deponi sorteras en extra gång på Tveta avfallsanläggning. Det som
verkligen inte går att förbränna eller materialåtervinna läggs på deponi.
Inom Gnesta kommun hämtas slam från cirka 3 100 privata avloppsanläggningar. Slammet
hämtas med slamsugningsbil för vidare transport till Björnlunda eller Gnesta avloppsreningsverk
för behandling. Näringen från behandlat slam återförs till jordbruket lokalt.
Förpackningsmaterial, tidningar, elavfall och batterier lyder under producentansvar och samlas in
via fastighetsnära insamling (FNI), via Gnesta återvinningsgård eller 5 återvinningsstationer. Den
totala mängden insamlade förpackningar och tidningar uppgår till 1200 ton årligen. Mängden
insamlat elavfall uppgår till ca 230 ton årligen och batterier till ca 20 ton årligen.

Mål, strategier och åtgärder
Avfall är ett fokusområde inte bara i Sverige utan också internationellt. EU:s nuvarande
avfallspolitik bygger på "avfallshierarkin". Det innebär att det anses viktigast att förebygga
uppkomsten av avfall. Därefter kommer avfallshantering via återanvändning, återvinning och
andra åtgärder för avfallshantering.

EU: avfallshierarki. Resurshushållningen ökar ju högre upp i trappan man går. Avfall ska i första hand
minimeras, i andra hand återanvändas, i tredje hand återvinnas, i fjärde hand energiutvinnas och som sista
alternativ deponeras.
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I Sverige är vi bra på att återvinna men samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer
avfall produceras. Varje år slänger vi svenskar nästan 500 kilo avfall per person. Sveriges
nationella avfallsplan har sin utgångspunkt i EU:s avfallshierarki och beskriver nationella mål
som berör kommunen och som ska beaktas i kommunens avfallsplan:
- återanvändning och materialåtervinning av textilavfall ska öka,
- insamling av elavfall ska öka,
- nedskräpning ska minska,
- matavfallet ska minska – matavfallsinsamlingen öka,
- alla bilar som skrotas ska lämnas in till auktoriserad bilskrotare och
- alla kommuner ska ha identifierat, inventerat och riskklassat alla nedlagda deponier.
Under de närmaste åren planerar Gnesta kommun att förbättra resurshushållningen inom ramen
för avfallshanteringen. Insatser planeras för att minska avfallsmängderna samt öka insamlingen
av sorterat avfall för materialåtervinning. Avfallsmängderna ökar i hela Europa och att vända den
trenden är en stor utmaning men samtidigt nyckeln till en hållbar avfallshantering. Det finns även
en stor potential att materialåtervinna mer av de resurser som idag skickas till förbränning, till
exempel genom fastighetsnära sortering för både enfamiljshus och flerbostadshus.
Mål 1: Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning
Hushåll och verksamheter ska bidra till att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen.
Det är viktigt att medvetenheten om förhållandet mellan konsumtion, avfallsmängd och
resursförbrukning ökar och fler gör miljömedvetna val. Kunskapen om återanvändning ökar och
resulterar i minskad avfallsmängd.
Delmål A: År 2025 ska mängden avfall från hushåll (per invånare) ha minskat jämfört med
föregående år.
Delmål B: År 2025 ska matsvinn i den kommunala förvaltningen (skola och omsorg) ha minskat
med 5 % från 2015 års nivå.
Etappmål: Minska med 0,5 % per år.
Mål 2: Ökad återvinning
Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår så att det kan återvinnas på bästa sätt
för en hållbar utveckling. Återvinning av material och näringsämnen från fosforfällor ökar.
Delmål A: År 2025 ska 65 % av avfallet lämnas till materialåtervinning (inkl. biologisk
behandling).
Etappmål: Ska öka med minst 2 % per år.
Delmål B: År 2025 ska minst 55 % av den totala mängden matavfall från hushåll, restauranger
och storkök samlas in separat och gå till biologisk återvinning.
Etappmål: Ska öka med minst 0,5 % per år.
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Mål 3: Minskad miljöbelastning
Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. Miljöbelastningen av
avfallshanteringssystemet minskar och kunskapen om hanteringen av farligt avfall ökar.
Delmål A: År 2025 ska farligt avfall inte förekomma i mat/restavfall.
Delmål B: År 2025 ska nedskräpning i stadsmiljö ha minskat jämfört med basåret 2015.
Delmål C: År 2025 ska nedskräpning utanför stadsmiljö ha minskat jämfört med basåret 2015.
Mål 4: Kundfokus
Insamlingssystem och information präglas av service och nytta för kommuninvånare och kund.
Estetiskt tilltalande lösningar med god tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö är viktiga
beståndsdelar i systemet.
Delmål A - År 2025 ska 95 % av hushållen vara nöjda med insamlingen av avfall.
Etappmål: År 2020 ska 90 % vara nöjda.
Delmål B - År 2025 ska 95 % av hushållen vara nöjda med servicen på återvinningsgården.
Etappmål: År 2020 ska 90 % vara nöjda
Strategier för att nå målen
I bilaga 2 "Strategier för att nå målen" presenteras de åtgärder som kommunen skall vidta för att
uppnå avfallsplanens mål. För varje åtgärd anges vilken nämnd som ansvarar för genomförande
av åtgärden.
Fortsatt planeringsprocess och uppföljning
Avfallsplanen är ett verktyg för kommunen att anpassa avfallshanteringen i en långsiktigt hållbar
riktning. Avfallsplanen fastställs av kommunfullmäktige och uppföljning och eventuell revidering
ska ske regelbundet.
De mål och åtgärder som fastställts av kommunfullmäktige i avfallsplanen ska årligen följas upp
och utfallet redovisas till Kommunstyrelsen senast i april månad. Varje aktör med ansvar för
genomförande av åtaganden enligt avfallsplanen ska lämna underlag för den årliga uppföljningen
till Kommunstyrelsen som sammanställer underlaget. En översyn av renhållningsordningen ska
göras vart fjärde år och revidering ska ske vid behov.
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Avfallshanteringens miljöpåverkan
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska en kommun som upprättar en avfallsplan göra en
miljöbedömning om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling
främjas. Miljöbedömningen ska dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning. Kommunala
avfallsplaner innehåller oftast mål och åtgärder som innebär förändringar och konsekvenser för
miljön och berörs därför av denna lag. För att veta om en miljöbedömning och
miljökonsekvensbeskrivning krävs behöver en analys göras av om genomförandet av planen
innebär betydande miljöpåverkan. Denna analys kallas för behovsbedömning.
Behovsbedömning
Analysen visar förändringar i struktur och faktainnehåll i planen jämfört med tidigare avfallsplan.
Det är dock de planerade förändringarna, d.v.s. uppsatta mål och åtgärder som ska bedömas
utifrån ett miljöperspektiv. Mål och åtgärder i den nya avfallsplanen bedöms inte ha en betydande
miljöpåverkan. I förlängningen kan mål och åtgärder medföra positiva miljöeffekter såsom bättre
resursutnyttjande av avfallet, ökad återvinning samt minskade utsläpp till mark och vatten.
I processen att identifiera åtgärdsområden och utarbeta mål och åtgärder har miljöaspekterna
funnits med som ledstjärna. En positiv miljöpåverkan har eftersträvats. Inget av målen kommer
att påverka verksamhetsriktningen inom avfallsanläggningarna, inte heller ange förutsättningar
för kommande tillstånd, leda till byggnation av fler eller andra avfallsanläggningar. Åtgärdernas
miljöpåverkan bedöms vara av enbart positiv karaktär.
Med anledning av ovanstående är bedömningen att Gnesta kommuns avfallsplan 2017-2025 inte
omfattas av krav på miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning.

Ekonomi
Den kommunala avfallsverksamheten finansieras via avgifter och inte med skattemedel.
Avgifterna regleras i renhållningstaxan som beslutas av kommunfullmäktige. Vilka tjänster som
får finansieras av avfallstaxan styrs av lagstiftning, Miljöbalken 27 kap. Avgifterna i taxan ska
finansiera insamling och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från
verksamheter. Avgifterna ska även finansiera Gnesta återvinningsgård, planering, utredning,
kundtjänst och administration.
Avgifter på nya produkter och förpackningar finansierar insamling, via bestämda
insamlingsplatser, och behandling av avfall som omfattas av producentansvar. Exempel på
bestämda insamlingsplatser är återvinningsstationer för förpackningar och tidningar.
Insamling och behandling av övrigt avfall, industriavfall med mera, finansieras av de avgifter som
företag och verksamheter betalar till de entreprenörer som de själva väljer för att omhänderta
avfallet. Verksamhetsavfall omfattas inte av det kommunala ansvaret.
Andra ekonomiska styrmedel än de kommunala är skatt på avfall som deponeras, pant på
returflaskor, skrotningspremier för bilar, producentansvarets förpackningsavgifter samt avgifter
på batterier. Sådana avgifter och pantsystem är i huvudsak lagreglerade.
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Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram
Kostnaderna för avfallshantering ökar genom de åtgärder som behövs för att nå uppställda lokala
och nationella mål. Den största kostnaden är förknippad med:
- Sluttäckning av den nedlagda deponin på Korslöt avfallsanläggning. Kostnaden fördelas över
flera år framöver. För detta finns det i dagsläget tillräckligt med reserverade medel.
Till andra åtgärder som medför kostnader, som inte bedöms rymmas inom den ordinarie
budgeten för ansvarig verksamhet, hör:
- Åtgärder vid nedlagda deponier, vilket gäller både Kommunstyrelsen och privata företag eller
markägare beroende på vad ansvarsutredningen och kartläggningen av risker visar,
- Informationsinsatser där Kommunstyrelsen eller Samhällsbyggnadsnämnden är ansvariga;
förebyggande av avfall, minimering av matsvinn, miljönytta med matavfallsinsamling, minimering
av farligt avfall, information och mätning av nedskräpning samt kundundersökning.
- Införande av fastighetnära insamling. Enligt åtgärdsplanen ska fastighetnära insamling enbart
utredas. Själva utredningen bedöms rymmas inom ordinarie budget. Skulle det resultera i ett
beslut om att införa fastighetsnära insamling skulle ytterligare medel sannorlikt krävas och då
främst vid införandet.
För att genomföra åtagande enligt avfallsplanen kommer avfallstaxan med största sannolikhet att
behöva höjas.
Genomförandet av åtgärderna i avfallsplanens åtgärdsprogram förutsätter engagemang från flera
olika delar av kommunens organisation. Tekniska verksamheten måste vara aktiv i arbetet som
beställare, utvecklare och genomförande. Inom förvaltningen kommer arbetet med avfallsplanens
åtgärdsprogram kräva en fortsatt dialog om ansvarsfördelning och roller. Genomförande av de
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå avfallsplanens mål förutsätter ökade resurser för
tekniska verksamheten för bland annat information, uppföljning, utveckling av avfallshantering
och kvalitetssäkring.

Kommunala styrmedel
I följande kapitel beskrivs de styrmedel som kommunen kan nyttja för att avfallsplanens mål ska
kunna nås.
Lokala föreskrifter om avfallshantering
I Renhållningsordningen ingår kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering.
Föreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. Föreskrifter om
avfallshantering är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall och en rättslig grund i
det dagliga arbetet och vid tvister. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och
verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer.
Föreskrifterna utgör komplement till gällande lagstiftning på området. I föreskrifterna anges
exempelvis att matavfall ska sorteras och lämnas skilt från annat avfall.
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Information och kommunikation
Information och kommunikation är viktiga verktyg i arbetet med hållbar utveckling och
kvalitativt bra avfallshantering. I arbetet med förebyggande av avfall och återanvändning är
information ett kostnadseffektivt sätt bland andra att nå målen. Kommunen har också ett
lagstadgat ansvar för information om både sådant avfall som omfattas av kommunalt
renhållningsansvar och producentansvar.
Traditionellt har kommunikation inom avfallshanteringen inte utvecklats till ett strategiskt
styrmedel. Avfallsfrågorna präglas av att hushåll och verksamheter ska engagera sig i hanteringen
och samtidigt betala för att bli av med avfallet, vilket gör att de traditionella kanalerna kan vara
svåra att använda. För att nå ut med information om resurseffektiv hantering av avfall behövs
tydlig kommunikation som bygger på en helhetssyn om hållbar utveckling.
I kommunens informationsblad, vilken skickas ut till kommuninvånare ca 5 gånger per år, finns
möjlighet att skriva om aktuell information inom avfallsområdet. Enligt de lokala föreskrifterna
är fastighetsrättsinnehavare och nyttjanderättshavare skyldiga att informera den eller de som bor
eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering. Information finns även
tillgänglig på kommunens webbplats och sociala medier. Synpunkter från kommuninvånare tas
emot och bearbetas främst av kommunens tekniska kundtjänst.
Varje år delas en almanacka ut gratis till samtliga hushåll i kommunen. I almanackan finns
information om bland annat inkörningsveckor för sophämtning, hur avfallet ska sorteras samt
återvinningsgårdens öppettider.
Taxa
För renhållningstaxan gäller självkostnadsprincipen som innebär att kommunen inte får ta ut
högre avgift för hantering av hushållsavfall än vad verksamheten kostar. I lagstiftningen finns
dock utrymme för att använda ekonomisk styrning inom kollektivet för att främja
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad hantering. Det innebär att kostnaden för
enskilda tjänster inte behöver följa självkostnadsprincipen. Taxan är därmed ett viktigt styrmedel
i utvecklingen mot en hållbar avfallshantering.
Taxan för hushållsavfall är uppdelad på en fast grundavgift och en rörlig hämtningsavgift.
Grundavgiften är en årlig avgift som ska betalas både av permanent- och fritidsboende i
kommunen. Grundavgiften ska bidra till att finansiera kostnader för drift av återvinningsgården
samt behandling av avfall som lämnas på återvinningsgården, insamling och behandling av
grovavfall, farligt avfall och batterier samt kostnader för kundtjänst, avfallsplanering, utveckling
och information.
Rörlig hämtningsavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och behandling
av mat- och restavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val av behållarstorlek och
hämtningsintervall.
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Tillsyn
Gnesta kommun är genom Samhällsbyggnadsnämnden tillsynsmyndighet över avfallshanteringen
enligt Miljöbalken. Nämnden har tillsyn över kommunens avfallshantering samt
anmälningspliktiga avfallsanläggningar i kommunen, så kallade miljöfarliga verksamheter.
Nämnden har även tillsyn över de avfallstransporter som sker inom kommunen.
Vad gäller gränsöverskridande avfallstransporter har kommunen och Länsstyrelsen ett delat
tillsynsansvar. Kommunen ansvarar även för tillsyn över hur den kommunala
renhållningsskyldigheten samt insamling av producentansvarsavfall uppfylls lokalt.
Den operativa tillsynen utövas av miljöenheten. Tillståndsgivande myndighet är Länsstyrelsen i
Uppsala län. Tillsynsvägledande inom området är Länsstyrelsen i Södermanlands län och
Naturvårdsverket. Beskrivning över tillståndspliktiga och anmälningspliktiga avfallsanläggningar
finns i Bilaga 3.
Nämndens tillsyn inriktar sig på hur yrkesmässiga verksamheter hanterar sitt avfall. Områden
som granskas är bl.a. hur sortering sker, att förvaring av farligt avfall sker på ett betryggande sätt,
att företagen jobbar med att minska uppkomsten av avfall samt att verksamheterna sköter de
journaler och anteckningar som krävs för att visa hur de hanterar sitt avfall. Kontroll av
transportdokumentation vid transporter av farligt avfall sker också.
Nämnden tar emot klagomål om nedskräpning och har tillsyn över vidare hantering av ärendet.
Det är inte alltid möjligt att få tag i den som har skräpat ned. Vid flera tillfällen är det kommunen
som ser till att avfallet tas omhand.
Brott mot Miljöbalken, t ex olovlig dumpning av avfall på icke godkänd mottagningsplats ska
åtalsanmälas till polisen. Det finns speciella miljöpoliser som utreder miljöbrott.
Åklagarmyndigheten utreder brott, väcker åtal och framträder i domstol. Miljöbrott hanteras
parallellt med miljöenhetens verksamhet.
För tillsynen finns en behovsutredning framtagen som redogör för tillsynsbehovet. Utifrån
behovsutredningen och tillgängliga resurser tas en tillsynsplan fram varje år. Där framgår vilka
tillsynsinsatser som kommer att genomföras. Samhällsbyggnadsnämnden har i tillsynsplanen
möjlighet att prioritera insatser för att bidra till att avfallsplanens mål uppnås.

Organisation
Kommunstyrelsen är huvudman för avfallshanteringen i Gnesta kommun. Enligt miljöbalken 15
kap 8 § sträcker sig det kommunala renhållningsansvaret till insamling och behandling av
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Ansvaret omfattar inte sådant som undantagits
genom föreskrifter om producentansvar som meddelats med stöd av 15 kap 6 §. Tekniska
verksamheten, som svarar under Kommunstyrelsen, är verkställande med övergripande ansvar
för avfallshantering och avfallsplanering. Tekniska verksamheten utgör även beställare av de
avfallstjänster som krävs för att fullgöra kommunens ansvar. Alla avfallstjänster upphandlas
enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och upphandlingar sker ofta i samarbete med
Trosa kommun. Gnesta kommun är medlem i branschorganisationen Avfall Sverige.
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Bilaga 1 - Nulägesbeskrivning
Gnesta är en växande kommun och med cirka 10 900 invånare fördelat på 4 500 hushåll.
Sommartid är det många fler tack vare alla fritidshus. Prognoser pekar mot att Gnesta år 2020
har en befolkning på cirka 12 000 personer. Boendeformerna är fördelade så att 30 % av
hushållen bor i flerbostadshus och 70 % bor i småhus. Av kommunens invånare bor ca 65-70 %
i någon av tätorterna Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.
Som avfallslämnare ansvarar man för att sortera avfallet enligt reglerna i kommunens
renhållningsföreskrifter samt att sortera det avfall som regleras under förordningen om
producentansvar som till exempel förpackningar och tidningar. Förutom ansvaret att sortera,
samla in och behandla finns allmänna hänsynsregler i Miljöbalken (2 kap) som gäller för både
enskilda hushåll och verksamheter. En av reglerna, den så kallade produktvalsprincipen,
uppmanar till att undvika att använda eller sälja produkter som kan medföra risker för
människors hälsa och miljö, om de kan ersättas av mindre farliga produkter. Insamling och
transport av hushållsavfall under producentansvar ombesörjs dels av hushållen själva via
återvinningsstationer (5 st) och återvinningscentral (1 st) och dels av egna valda entreprenörer
hos främst verksamheter och flerfamiljshus.
Mat- och restavfall
Mat- och restavfall består av en brännbar fraktion och fraktionen matavfall. I Gnesta kommun
samlas varje år mellan 1 830 - 1 970 ton mat- och restavfall in av upphandlade entreprenörer.

Insamlade mängder mat- och
restavfall (ton/år)
2000
1950
1900
Mat- och restavfall

1850
1800
1750
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mängden mat- och restavfall i Gnesta kommun kan jämföras med den nationella siffran på 2,2
miljoner ton insamlat mat- och restavfall per år. Om man räknar med att Sverige har ett
invånarantal på runt 9,4 miljoner innebär det att Gnesta kommun ger upphov till 0,09 % av
Sveriges mat- och restavfall medan vi utgör 0,11 % av befolkningen. Gnesta kommun ligger
därmed under riksgenomsnittet när det gäller genererad avfallsmängd.
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När det gäller fraktionerna mat- och restavfall har mängderna varierat mellan 1400-1530 ton
restavfall och 380-475 ton matavfall.

Insamlade mängder per fraktion
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Mängden insamlat mat- och restavfall per person och år har minskat i Gnesta
kommun mellan åren 2010 och 2015.
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Mängden insamlat mat- och restavfall per person och år mellan 2010 och 2015.
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I Sverige har ungefär 60 % av landets kommuner infört separat insamling av matavfall och
Gnesta kommun införde obligatorisk insamling av matavfall år 2001. Det brännbara avfallet
transporteras till kraftvärmeverk för produktion av fjärrvärme och elektricitet. Matavfallet
förbehandlas på Tveta och transporteras därefter till Himmerfjärdsverket där det rötas. Genom
rötningen framställs fordonsgas som sedan säljs i regionen. Restprodukten som blir kvar
återanvänds i skogsbruket. Den nationella siffran för insamling och behandling av matavfall ligger
på 15 % av allt mat- och restavfall. I Gnesta behandlades under 2015 23 % av det insamlade
matavfallet biologiskt medan resterande 77 % energiåtervanns.
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Plockanalys 2015
Gnesta kommun genomförde 2015 en plockanalys på mat- och restavfall från flerbostadshus och
villor. Avsikten var att undersöka renhetsgraden hos det utsorterade hushållsavfallet och både
den organiska och den brännbara fraktionen analyserades.
I restavfallet visar analysen att det fanns mest matavfall med 35 %. Producentansvarsmaterialet
stod för 34,6 % och farligt avfall och elavfall utgjorde 0,37 %.

I matavfallsanalysen utgjorde 86,5 % matavfall inkl. oöppnade- och öppnade matförpackningar
och trädgårdsavfall.
I fraktionen Gröna påsar med fel material sorterades de påsar in som innehöll mer än 50 %
felaktigt material viktmässigt sett. Genomgående var det också så att de felaktigt sorterade gröna
påsarna innehöll väldigt lite matavfall. Resultatet blev 7,3 %.
Producentansvarsmaterialet blir relativt litet då innehållet i felaktigt sorterat material inte kommer
med i detta. Resultatet visar innehållet av producentansvarsmaterial i den ”rena” maten och
utgjorde 0,7 %. Farligt avfall och elavfall plockades dock ur allt material och utgjorde då 0,03 %.

Dokumentnamn

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Avfallsplan

2017-05-01

Kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret

15(52))

Grovavfall
Grovavfall är hushållsavfall som är för stort för att rymmas bland hushållssoporna eller avfall
som inte är lämpligt att förbränna eller röta. Hit hör till exempel trasiga möbler, metallskrot,
trasigt porslin och keramik och trädgårdsavfall. Insamlingen av hushållens grovavfall sker via
Gnesta kommuns återvinningsgård där hushållen kan lämna sitt avfall.
Hushållen kan även beställa hämtning av grovavfall mot en avgift. Förutom insamling av
grovavfallet till återvinningsgård kan hushållen lämna vissa uttjänta varor som till exempel kläder
och möbler till olika organisationers och företags insamlingsverksamheter.
Från 2011 har mängden grovavfall som samlas in på återvinningsgården i Gnesta kommun ökat
stadigt. Under 2015 samlades ca 3000 ton grovavfall in.
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Mängden grovavfall i Gnesta kommun kan jämföras med den nationella siffran på 1,8 miljoner
ton insamlat grovavfall per år. Om man räknar med att Sverige har ett invånarantal på runt 9,4
miljoner innebär det att Gnesta kommun ger upphov till 0,13 % av Sveriges grovavfall medan vi
utgör 0,11 % av befolkningen. Gnesta kommun ligger därmed något över riksgenomsnittet när
det gäller genererad avfallsmängd.
Farligt avfall
I Gnesta kommun finns möjligheten till fastighetsnära hämtning av mindre volymer farligt avfall.
Villahushåll har en röd box i vilken man till exempel samlar gamla batterier, glödlampor och
kemikalier. Den röda boxen töms vid den egna fastigheten. Hyresfastigheter och
bostadsrättsföreningar har ofta ett FA-skåp med boxar för batterier, elskrot och lampor. Det
finns även möjlighet att lämna farligt avfall till Gnesta återvinningsgård.
Det farliga avfallet går sedan till återvinning, förbränning eller till deponi. Mängderna mottaget
farligt avfall har ökat sedan 2011.

Mängden farligt avfall i Gnesta kommun kan jämföras med den nationella siffran på 75 240 ton
insamlat farligt avfall per år. Om man räknar med att Sverige har ett invånarantal på runt 9,4
miljoner innebär det att Gnesta kommun ger upphov till 0,20 % av Sveriges farliga avfall medan
vi utgör 0,11 % av befolkningen. Gnesta kommun ligger därmed över riksgenomsnittet när det
gäller genererad avfallsmängd.
Slam
Inom kommunen hämtas slam från ca 3 100 privata avloppsanläggningar, till exempel
trekammarbrunnar och slutna tankar. Mängden slam som hämtas varierar mellan 8 000 - 9 700
ton årligen. Slammet hämtas med slamsugningsbil för vidare transport till Gnesta eller
Björnlunda avloppsreningsverk för behandling. På avloppsreningsverken behandlas det hämtade
slammet tillsammans med slam från det kommunala avloppsvattnet. Slammet återförs till lokala
lantbrukare.
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Latrin
Årligen hämtas ca 4-5 ton latrin inom kommunen. Latrin hämtas i tunnor som kommunen
tillhandahåller. Latrintunnorna körs sedan till en lagringsplats i Trosa kommun där de sedan töms
genom slamsugning. Latrin transporteras sedan till Kungliga Stockholm Vatten.
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Bilaga 2 - Strategier för att nå målen

Mål 1:

Minskad
avfallsmängd
och ökad
återanvändning

Mätbara mål

Åtgärd

Ansvar

Årtal

Delmål A:

Information till kommuninvånare,
fastighetsägare, företagare och
turister gällande förebyggande av
avfall, t.ex. information på
webbplats eller i kommunens
infoamtionsblad

Kommunstyrelsen

Kontinuerligt

Särskild informationskampanj om
miljönyttan med
avfallsminimering/förebyggande av
avfall

Kommunstyrelsen

2017,
2021,
2024

Information till kommuninvånare,
fastighetsägare, företagare och
turister gällande kommunens
insamlingssystem, ÅVG och ÅVS

Kommunstyrelsen

Kontinuerligt

Utredning av miljöstyrande
avfallstaxa

Kommunstyrelsen

När
revidering
av taxan
är aktuell

Krav ställs på minskade
avfallsmängder i samband med
inköp och upphandling

Kommunstyrelsen

Kontinuerligt

År 2025 ska
mängden avfall
från hushåll (per
invånare) ha
minskat jämfört
med föregående
år.
Med avfall
menas kärl- och
matavfall, farligt
avfall, grovavfall
och avfall som
omfattas av
producentansvar för
förpackningar
och elavfall. Slam
från enskilda
avlopp ingår inte.
Indikatorer:
Kg hushållsavfall
per invånare/ år
Kg grovavfall
per invånare/år

Utredning av utökade öppettider på Kommunåtervinningsgården
styrelsen

2018

Utredning av behovet av
tydliggörande av sorteringen på
återvinningsgården

Kommunstyrelsen

2018

Utredning av möjligheter till
samarbete med
frivilligorganisationer för
återbrukslösning på
återvinningsgården

Kommunstyrelsen

2018

Utredning av fastighetsnära
insamling

Kommunstyrelsen

2020
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Delmål B:
År 2025 ska
matsvinn i den
kommunala
förvaltningen
(skola och
omsorg) ha
minskat med 5
% från 2015 års
nivå.
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Kartläggning, information,
planering och aktiviteter i
verksamheterna för att minska
matsvinnet inom skola och omsorg

Kommunstyrelsen,

2017,
2021

Vuxen- och
omsorgsnämnden,
Barn- och
utbildningsnämnden

Etappmål:
Minska med 0,5
% per år.
Indikatorer:
Antal kärl,
storleken på kärl
och hämtningsfrekvens per
verksamhet
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Mätbara mål

Åtgärd

Ansvar

Årtal

Mål 2:

Delmål A:
År 2025 ska 65
% av avfallet
lämnas till
materialåtervinning (inkl.
biologisk
behandling).

Kommunstyrelsen

2017

Ökad
återvinning

Uppdaterad information på
webbplats och i broschyrer om
avfallshantering och återvinning
Årligt utskick samt utskick till ny
abonnenter

Kommunstyrelsen

Kontinuerligt

Plockanalyser i syfte att få underlag
för fortsatt arbete med att öka
materialåtervinningen

Kommunstyrelsen

2017,
2019,
2021,
2023,
2025

Inventering av kommunens lokaler
i syfte att utreda behov av åtgärder
för källsortering

Kommunstyrelsen

2019

Uppdaterad information om
kompostering på kommunens
webbplats

Samhällsbyggnadsnämden

2018

Utredning av fastighetsnära
insamling

Kommunstyrelsen

2020

Särskild informationskampanj om
matavfallsinsamling med fokus på
miljönyttan med sortering

Kommunstyrelsen

2020

Studiebesök på ÅVG av skolor och
förskolor

Kommunstyrelsen,

Kontinuerligt

Etappmål: Ska
öka med minst 2
% per år.
Indikatorer:
Andel av avfallet
(%) som lämnas
till materialåtervinning (inkl.
biologisk
behandling)
Andelen
förpackningsoch
tidningsmaterial i
kärlavfall

Barn- och
utbildningsnämnden
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Delmål B:
År 2025 ska
minst 55 % av
den totala
mängden
matavfall från
hushåll,
restauranger och
storkök samlas in
separat och gå till
biologisk
återvinning.
Etappmål: Ska
öka med minst
0,5 % per år.
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Plockanalys i syfte att få underlag
för fortsatt arbete med att

Kommunstyrelsen

2017,
2019,
2021,
2023,
2025

Kommunstyrelsen

2020

a) minimera matavfallet från
hushåll, restauranger och storkök,
b) minimera mängden matavfall
som kastas i det brännbara
restavfallet.

Särskild informationskampanj till
restauranger och caféer om
matavfallsinsamling med fokus på
miljönyttan med sortering

Indikatorer:
Kg matavfall
från hushåll,
restauranger och
storkök
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Mätbara mål

Mål 3:

Minskad
miljöbelastning

Delmål A:
År 2025 ska
farligt avfall inte
förekomma i
mat/restavfall.
Indikatorer:
Andel i %,
plockanalys, kg
insamlat farligt
avfall per
invånare

Delmål B och C:
År 2025 ska
nedskräpning
inom och utom
stadsmiljö ha
minskat jämfört
med basåret
2015.
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Åtgärd

Ansvar

Årtal

Plockanalys i syfte att få underlag
för fortsatt arbete med att
minimera förekomsten av farligt
avfall i mat/restavfall.

Kommunstyrelsen

2017,
2019,
2021,
2023,
2025

Information om hantering och
bortskaffning av farligt avfall tas
fram och ges vid tillsynsbesök.

Samhällsbyggnadsnämden

2018

Information om
produktvalsprincipen tas fram och
ges vid tillsynsbesök.

Samhällsbyggnadsnämden

2020

Utredning av utökade öppettider på Kommunåtervinningsgården
styrelsen

2018

Informationskampanj för
minimerande av farligt avfall

2018

Kommunstyrelsen

Anordnande av eller medverkande i Kommunskräpplockardagar samt tillhörande styrelsen
informationskampanj

Årligen

Indikatorer:
Antal
nedskräpningsäre
nden utanför
stadsmiljö
(kundtjänsten
och
miljöenheten)

Dokumentnamn

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Avfallsplan

2017-05-01

Kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret

Mätbara mål

Mål 4:

Kundfokus
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Ansvar

Årtal

Undersökning av kundnöjdheten
Delmål A: År
2025 ska 95 % av
hushållen vara
nöjda med
Utredning av fastighetsnära
insamlingen av
insamling
avfall.

Kommunstyrelsen

2018,
2021,
2024

Kommunstyrelsen

2020

Utredning av behovsanpassad
hämtning av mat- och restavfall.

Kommunstyrelsen

2020

Undersökning av kundnöjdheten

Kommunstyrelsen

2018,
2021,
2024

Utredning av utökade öppettider på Kommunåtervinningsgården
styrelsen

2018

Kommunstyrelsen

2018

Etappmål: År
2021 ska 90 %
vara nöjda.

Åtgärd

Indikatorer:
Andel % nöjda i
kundenkät
Delmål B - År
2025 ska 95 % av
hushållen vara
hushållen vara
nöjda med
servicen på
återvinningsgården

Utredning av behovet av
tydliggörande av sorteringen på
återvinningsgården

Etappmål: År
2021 ska 90 %
vara nöjda.
Indikatorer:
Andel % nöjda i
kundenkät
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Bilaga 3 - Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
Gnesta återvinningsgård
Samtligt avfall som uppstår i kommunen behandlas på anläggningar i andra kommuner. I Gnesta
kommun finns en anläggning för mellanlagring av avfall och det är Gnesta återvinningsgård.
Återvinningsgården bemannas av kommunens egen personal och har öppet 5-6 dagar i veckan
beroende på årstid. Vid återvinningsgården sorteras grovavfallet i fraktionerna metall, plast och
frigolit, möbler, krossbart material, tryckimpregnerat virke, obrännbart, trä, textil och
trädgårdsavfall. De olika fraktionerna transporteras sedan vidare för behandling i andra
kommuner. Även farligt avfall och material med producentansvar kan lämnas vid
återvinningsgården. Verksamhetsavfall tas enbart emot i mindre mängder och då begränsade
avfallsfraktioner. På Återvinningsgården hanteras årligen cirka 3 000 ton avfall.
Gnesta återvinningsgård ligger belägen på Vackerby industriväg 11 och är en så kallad C-klassad
verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251). Att verksamheten är C-klassad
innebär att den är anmälningspliktig till kommunens miljöenhet och att det även är de som har
tillsynsansvaret. Gällande SNI-kod enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) är 90.60. En
tillståndsansökan är under 2016 inlämnad till Länsstyrelsen. Erhålls tillstånd är verksamheten en
så kallad B-klassad verksamhet och Länsstyrelsen tar därmed över tillsynsansvaret. Syftet med
ansökan är att kunna mellanlagra större mängder avfall och därmed minska antalet tunga
transporter. Syftet är inte att kunna ta emot större mängder eller fler typer av fraktioner. Ett
tillstånd skulle innebära att verksamheten får SNI-kod 90.40 och 90.50. Om ett tillstånd erhålls
eller inte har ingen betydelse för avfallsplanens mål eller strategier för att nå målen.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen
Via återvinningscentraler och återvinningsstationer samlas olika förpackningar, tidningar och
småbatterier med mera in för återvinning. I och med att det föreligger ett producentansvar för
returpapper och förpackningar, har kommunen formellt ingen skyldighet att driva
återvinningsstationer, där behållare för dessa avfallsfraktioner idag är uppställda. Det ligger dock i
kommunens intresse att insamlingen och återvinningen fungerar så bra som möjligt och att
återvinningsstationerna sköts på ett riktigt sätt. Det finns totalt 6 stycken återvinningsstationer
som Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) tillhandahåller. En av dessa stationer finns på
återvinningsgården, medan de 5 andra finns i tätorterna Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov och
Laxne. I figur 1 visas översiktligt placering av nuvarande återvinningsgård och
återvinningsstationer. På Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats www.ftiab.se finns
aktuella adresser till alla återvinningsstationerna.
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Figur 1. Översiktlig placering av Gnesta återvinningsgård samt FTI:s återvinningsstationer
placerade i kommunen. Återvinningsgården är markerad med röda markörer och
återvinningsstationerna med svarta markörer.
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Bilaga 4- Uppföljning av mål och åtgärder i föregående avfallsplan
I avfallsplanen för perioden 2000-2016 är indelade i övergripande miljömål, resursmål samt
övriga mål. Målen har inte utformats så att de är uppföljningsbara. Det går endast att avgöra om
kommunen har arbetat i rätt riktning och med syftet att uppfylla de övergripande målen.

Miljömål
Beskrivning

Delmål

Uppfyllt

Avfallets farlighet ska
minska och dess
negativa miljö- och
hälsopåverkande
effekter ska minimeras.
Den vägledande
principen ska vara att
miljöbelastningen
begränsas till vad
naturen långsiktigt tål
och att använda
material återförs i
naturliga kretslopp.

Användning av skadliga kemiska
produkter ska minska kraftigt. De
kemikalier och övrigt farligt avfall
som är i omlopp i samhället ska
uteslutande kanaliseras till
godkända
behandlingsanläggningar.

Delvis uppfyllt.

De metoder som ger minst
miljöstörningar ska väljas vid
avfallsbehandling

Uppfyllt.

De insamlade mängderna
farligt avfall har ökat stadigt
sedan 2011 (se bilaga 1).
Anledningen till att
mängderna har ökat kan vara
en kombination av flera saker.
En anledning kan vara att
mängderna farligt avfall
generellt har ökat i samhället
och därmed även
avfallsmängden. En annan
orsak, vilket i så fall är
positivt, kan vara att
medborgarna är mer
medvetna om vad som klassas
som farligt avfall och sorterar
ut detta istället för att slänga
det bland det brännbara
avfallet.
Vilka metoder som ska anses
bidra till minst
miljöstörningar är diskutabelt
och bästa metoden varierar
utifrån de kommunala
förutsättningarna. Gnesta
kommun använder sig av flera
behandlingsmetoder
beroende på typ av avfall och
återanvänder material i den
utsträckning det är tekniskt
och ekonomiskt möjligt.
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Resursmål
Beskrivning

Delmål

Uppfyllt

Avfallsmängden ska
minska och avfallets
material- och
energiresurser tillvaratas
så långt det är tekniskt
möjligt och ekonomiskt
rimligt.

Största möjliga återvinning och
återanvändning ska eftersträvas.

Delvis uppfyllt.

Behandlingsmetoder som innebär
uthålligt resursutnyttjande ska
väljas.

Delvis uppfyllt.

De deponiresurser som är
tillgängliga ska utnyttjas så
sparsamt som möjligt.

Uppfyllt.

Idag deponeras mindre än 1
% av hushållens avfall medan
resten, över 99 %, återvinns
eller förbränns. Dock ökar
avfallsmängderna stadigt.
Vilka metoder som ska anses
uthålligt resursutnyttjande är
diskutabelt. Gnesta kommun
använder sig av flera
behandlingsmetoder
beroende på typ av avfall och
återanvänder material i den
utsträckning det är tekniskt
och ekonomiskt möjligt. En
del av avfallet deponeras dock
vilket inte kan anses vara ett
uthålligt resursutnyttjande.
Avfalls som bedöms ska gå
till deponi sorteras en extra
gång på Tveta
avfallsanläggning. Det som
verkligen inte går att
förbränna eller
materialåtervinna läggs på
deponi.
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Övriga mål
Beskrivning

Delmål

Miljö- och resursmålen
måste samordnas med
de praktiska krav som
ställs på kommunens
renhållning och
avfallshantering

Upprätthålla en hög hygienisk och Delvis uppfyllt.
sanitär standard.
Få klagomål inkommer för
det avfall som kommunen
ansvarar för. Dock inkommer
flertalet klagomål på FTI's
återvinningsstationer.
Erbjuda en behovsanpassad
renhållningsservice.

Uppfyllt

Delvis uppfyllt.
Permanentboende får i
dagsläget hämtning varannan
vecka året runt. Från hyreshus
hämtas avfallet varje vecka.
Fritidsboende har idag
hämtning av avfall varannan
vecka under maj till och med
september. Man kan även
välja till fyra hämtningar i
samband med storhelger och
sportlov. Enligt en
enkätundersökning vintern
2015/2016 (se bilaga 7) är
merparten nöjda men dessa
hämtningsintervall.
Ett alternativ som inte finns i
kommunen men som kan
anses vara mer
behovsanpassad är metoden
där man rullar fram sitt
sopkärl om man vill ha tömt
den dag sopbilen kommer
förbi. Detta skulle gälla för
såväl permanentboende som
fritidsboende.
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Tillgodose kraven på en god
arbetsmiljö.

Delvis uppfyllt.

Avfallshanteringen är rationell,
effektiv och tillförlitlig.

Delvis uppfyllt.

Avfallshanteringen sker till rimliga
kostnader.

Delvis uppfylld.

Arbetet med att förbättra
arbetsmiljön för både
kommunanställda och
entreprenörer inom
avfallsområdet pågår ständigt.
Förbättringar har främst
genomförts för de anställda
på återvinningsgården men
arbetet kommer att även
fortgå fortsättningsvis.
Enligt NMI’s (NöjdMedborgar-Index) ligger
Gnesta kommun strax över
genomsnittet gällande
medborgarnas nöjdhet med
avfallshanteringen. Dock
finns fortfarande goda
möjligheter att utveckla
avfallshanteringen.
För renhållningstaxan gäller
självkostnadsprincipen som
innebär att kommunen inte
får ta ut högre avgift för
hantering av hushållsavfall än
vad verksamheten kostar. I
lagstiftningen finns dock
utrymme för att använda
ekonomisk styrning inom
kollektivet för att främja
återanvändning, återvinning
eller annan miljöanpassad
hantering.
I Gnesta kommun är taxan
något högre än den
genomsnittliga taxan i Sverige.
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Öka intresset för avfallsfrågorna.

Delvis uppfyllt.
Inte mätbart. Kommunen har
bidragit med information via
nyhetsbrev, kommunens
webbplats, kommunkalender,
separata informationsinsatser
samt medverkan i Håll
Sverige Rent-projekt.
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Bilaga 5 - Nedlagda deponier
I Sverige finns ett stort antal gamla nedlagda avfallsdeponier. Innehållet i deponierna är vanligtvis
dåligt känt. Innehållet av skadliga ämnen i deponierna utgör under lång tid risker för människor
och miljö. Den huvudsakliga spridningsvägen för föroreningar från en deponi är med lakvatten.
När vatten infiltrerar en deponi lakas tungmetaller och andra miljögifter ur och lämnar deponin
som grundvatten eller ytvatten.
I april 2001 fick Gnesta kommun bidrag från Länsstyrelsen i Södermanlands län för att inventera
och riskklassa förorenade områden. Arbetet ingick i den nationella inventeringen av förorenade
områden. Syftet var att undersöka hur förorenade de äldre avfallsupplagen är samt undersöka vad
detta kan medföra för risker för människor och miljö. Arbetet omfattade en orienterande studie
som i huvudsak har följt Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden
(MIFO) fas 1 (rapport 4918). Den orienterande fasen omfattade fältbesök, intervjuer, kartlitteratur- och arkivstudier samt en avslutande riskklassning.
Totalt riskklassades tio gamla avfallsupplag. Alla tio avfallsdeponier besöktes på plats och
riskklassades enligt MIFO fas 1, som är en orienterande studie. Informationen om områdena
sammanställs och bedöms med avseende på risk och tilldelas en riskklass mellan 1 – 4 där 1
=mycket hög risk och 4 =Liten risk. Sex avfallsdeponier tilldelades riskklass 2 och fyra
avfallsdeponier tilldelades riskklass 3. Nedan redovisas de inventerade och riskklassade
deponierna. En åtgärdsplan för deponier bör ligga hos och beslutas separat av
kommunfullmäktige.
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AVFALLSUPPLAG 1
Objekt: Käxle deponi
Fastighet: Kvarnen 1:15, Käxle 2:3 och Käxle 2:4
Deponin har under 50- och 60-talet använts för hushållsavfall. Fram till 1976 har även diverse
grovavfall deponerats. Under senare år har främst schaktmassor och ris tillförts deponin som
varit obemannad. Deponin har använts fram till år 2004 då en bom sattes upp. Deponins
uppmätta volym är ca 60 000 m3. Deponin är sluttäckt och avslutad.
Riskklassificering: 2

AVFALLSUPPLAG 2
Objekt: Laxnetippen
Fastighet: Ytterby 4:24 och Daga häradsallmänning S:3
Avfallet i deponin är mycket varierat. Idag är området för deponin täckt med jord och sten.
Deponins uppmätta volym är ca 10 000 m3 avfall. Deponin och påverkansområdet ligger i
Klämmingens naturvårdsområde och alldeles intill en pumpstation för grundvatten vilket
används för produktion av dricksvatten. Huruvida lakvatten når pumpstationen via grundvatten
och/eller ytvatten är svårt att avgöra.
Riskklassificering: 2

AVFALLSUPPLAG 3
Objekt: Jakobsbergstippen
Fastighet: Björnlunda-Jakobsberg 1:3
I deponin finns en stor variation av avfall från minst 100 år tillbaka i tiden. Volymen avfall är
cirka 5000 m3. Deponin sträcker sig över ett stort område som är mycket skräpigt. Mycket av
avfallet syns medan en del döljs av överväxande mossor, lavar och annan vegetation. Deponin
ligger på ett tunt lager av svallad grusig morän. Moränlagret når antagligen ner till Haversjön
vilket innebär att lakvatten sprids mycket snabbt från deponin till sjön.
Riskklassificering: 2
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AVFALLSUPPLAG 4
Objekt: Björnlunda masstipp
Fastighet: Daga häradsallmänning S:1
I deponin finns en stor blandning av avfall och volymen uppgår till ca 50 000 m3. Efter en
häftig brand i Björnlunda masstipp 1984 täcktes deponin med ett tunt lager sand och granar
planterades på området. Sanden ger ett visst skydd mot lakvattenbildning men
efterbehandlingsåtgärderna är inte tillräckliga.
Riskklassificering: 2

AVFALLSUPPLAG 5
Objekt: Ingalundatippen
Fastighet: Sigtuna 2:249
I deponin ligger en stor blandning av avfall såsom hushållsavfall, byggavfall, slam, avfall från
industrier och annan verksamhet i Gnesta exempelvis kemisk industri (Bergströms) och
uppställning och underhåll av anläggningsfordon (f.d. AMS). Deponin ligger i ett bostadsområde
i Gnesta samhälle och i området finns ca 50 000 m3 avfall. Över deponin löper stigar, gång- och
cykelvägar. På deponin växer bland annat tall, sälg, hallon- och rosbuskar m.m. Endast på några
ställen syns avfall. För övrigt är deponin väl täckt.
Riskklassificering: 2

AVFALLSUPPLAG 6
Objekt: Österkärvstippen
Fastighet: Sigtuna 2:249
Vegetationen på Österkärvstippen är relativt sparsam trots att tippen lades ner för närmare 40
år sedan. Deponin innehåller ca 40 000 m3 avfall innehållande många olika föroreningar.
Antagligen finns det hushållssopor, byggavfall och avfall från industrier och andra
verksamheter i Gnesta exempelvis kemiska industri (Bergströms) och uppställning och
underhåll av anläggningsfordon (f.d. AMS).
Riskklassificering: 2
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AVFALLSUPPLAG 7
Objekt: Laxne masstipp
Fastighet: Heby 5:19
Deponin ligger på ett gammalt grustag. Avfallet i deponin är mycket varierat och volymen
avfall uppgår till ca 10 000 m3. Området är till stora delar väl täckt och planterad med tallar.
Dock är den nordvästra delen av deponin mycket stökig och huvudsakligen syns här
byggavfall.
Riskklassificering: 3

AVFALLSUPPLAG 8
Objekt: Björnlundatippen
Fastighet: Björnlundagården 1:1
Stora delar av deponin är väl täckt med jord och sten samt planterad med tallar. Vid flera
tillfällen har deponin brunnit. Avfall syns endast i den västra brantare delen av deponin. I
deponin ligger ca 3 500 m3 mycket varierat avfall, sannolikt från verksamhet i Björnlunda.
Riskklassificering: 3

AVFALLSUPPLAG 9
Objekt: Erlandsborgstippen
Fastighet: Erlandsborg 1:1
Avfallet ligger på en bergssluttning alldeles intill en bäck och området är mycket skräpigt.
Mängden avfall är liten, ca 20 m3, och troligen är uppstädning den åtgärd som behöver vidtas.
Riskklassificering: 3
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AVFALLSUPPLAG 10
Objekt: Lilla Laxnetippen
Fastighet: Heby 5:19
Området utgörs av ett grustag där det syns en mindre mängd avfall såsom byggavfall, bilskrot,
möbler m.m. En del av avfallet täcks av vegetation. Det är osäkert om täktverksamhet pågår
eller om den har avslutats. Hur mycket avfall som ligger i detta område är svårt att avgöra men
troligtvis är mängden avfall ca 100 m3 och därmed relativt liten.
Riskklassificering: 3
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Bilaga 6 - Nationella mål och lagstiftning
Nationella krav
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska det i alla Sveriges kommuner finnas en renhållningsordning
innehållande föreskrifter om avfallshanteringen i kommunen samt en avfallsplan.
Naturvårdsverket föreskriver (NFS 2006:6) om vad den kommunala avfallsplanen ska innehålla. I
dessa föreskrifter anges till exempel att den kommunala avfallsplanen ska ha en tydlig koppling
till den nationella avfallsplanen. Den nationella avfallsplanen knyter i sin tur an till de nationella
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Förutom
lagstiftning och planer som rör miljö berör avfallshanteringen även lagstiftning som handlar om
arbetsmiljö. Dessutom finns ett antal regionala och lokala planer och policys som berör
avfallsområdet.
Nationella avfallsplanen och miljökvalitetsmål
Den nationella avfallsplanen från 2012 sätter upp mål och åtgärder för fem prioriterade områden.
Planens prioriterade områden är avfall i bygg- och anläggningssektorn, hushållens avfall,
resurshushållning i livsmedelskedjan, avfallsbehandling samt illegal export av avfall till andra
länder. Erfarenheter visar att det effektivaste sättet att minska resursförbrukning och
miljöpåverkan är att förebygga avfall. Den nationella avfallsplanen har en tydlig koppling till EU:s
avfallshierarki och den prioriterar frågan om behovet av att minska avfallets mängd och farlighet
genom att förebygga dess uppkomst. Planen fungerar som ett komplement till
avfallslagstiftningen och ska bidra till att nå de mål, med relevans för avfallsområdet, som satts
upp inom miljömålssystemet.
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som alla verksamheter ska sträva
mot och de ska vara uppfyllda inom en generation. I relation till miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö anges att avfallshanteringen ska vara effektiv för samhället. Det ska vara enkelt att
använda insamlingssystemen och uppkomsten av avfall ska förebyggas samtidigt som resurserna i
det avfall som uppstår ska tas till vara i så hög grad som möjligt. Under miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan ligger målet att utsläpp av växthusgaser ska minska med 40 % till år
2020 jämfört med 1990. Avfallshanteringen står för ungefär 8 % av de totala utsläppen av
växthusgaser i Sverige. Den största delen utgörs av metangas från deponering av nedbrytbart
avfall, men även förbränning av plast, transporter av avfall och biologisk behandling av avfall
bidrar till utsläppen. Samtidigt har dagens avfallshantering med ökad materialåtervinning,
förbränning av avfall istället för fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen och rötning av
matavfall till biogas som drivmedel till bussar och bilar har bidragit till att minska de totala
utsläppen av växthusgaser.
Avfallshanteringens inverkan på möjligheten att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är svår att
uppskatta. Avfallet innehåller en stor mängd farliga ämnen som kan spridas till miljön på olika
sätt och därmed är det av största vikt att avfallets farlighet minskas.
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Arbetsmiljölagstiftning
Arbetsgivare ska enligt arbetsmiljölagen förebygga så att arbetstagare inte utsätts för ohälsa eller
olycksfall. Arbetsmiljöverket har uppmärksammat att de som arbetar med avfall ofta utför ett
tungt arbete och att arbetsmiljöriskerna för sophämtare är större än för de flesta andra
yrkesgrupper. Den aktuella arbetsmiljölagstiftningen handlar om belastningsergonomi och
manuell hantering (AFS 1998:1 och 2001:1) men eftersom avfallshantering är en transporttjänst
krävs även att trafiksituationen är säker vid hämtning av avfall.
Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. Enligt PBL ska
bebyggelse planeras till platser som är lämpliga med hänsyn till möjligheterna att ordna bland
annat avfallshantering. Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska man
ta särskild hänsyn till möjligheterna att anordna avfallshanteringen. Avfallsområdet pekas ut i
plan- och bygglagen för att betona avfallshanteringens allt större betydelse för ett hållbart
samhälle.
Den nationella avfallsplanen och miljökvalitetsmål
När det gäller hushållens avfall bidrar denna avfallsplan till att uppfylla nationella mål som
handlar om ökad återanvändning och materialåtervinning, minskad nedskräpning och god
service. Dessutom bidrar planens mål till att uppfylla de nationella mål som sätts upp kring
minskat matsvinn och återvinning av växtnäring och energi från matavfall. Planen avser också att
öka medborgarnas kunskap om farligt avfall för att minska spridningen av farliga ämnen i miljön.
Skyldigheter och ansvar
Som avfallslämnare ansvarar man för att sortera avfallet enligt reglerna i kommunens
renhållningsföreskrifter samt att sortera avfall som regleras under förordningen om
producentansvar som till exempel förpackningar och tidningar. Förutom ansvaret att sortera,
samla in och behandla finns allmänna hänsynsregler i miljöbalken (2 kap 6 §) som gäller för både
enskilda hushåll och för verksamheter. En av reglerna, den så kallade produktvalsprincipen,
uppmanar till att undvika att använda eller sälja produkter som kan medföra risker för
människors hälsa och miljö, om de kan ersättas av mindre farliga produkter.
Kommunal skyldighet och ansvar för hushållsavfall
Förutom skyldigheten att se till att det finns en aktuell renhållningsordning har kommunen
ansvar för insamling, hantering och behandling av hushållsavfall. Hanteringen av hushållsavfallet
finansieras via ett taxesystem. En del av det avfall som verksamheter och företag producerar
bedöms som jämförligt med hushållsavfall. Exempel på sådant avfall kan vara det som
uppkommer i en kontorsverksamhet, personalmatsalar och restauranger, affärer och även
industrier.
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Producentansvar
Producentansvar innebär att det är producenten som har ansvar för att avfallet samlas in,
transporteras bort, återanvänds eller bortskaffas på ett sådant sätt att det är miljömässigt
godtagbart. Regeringen föreskriver vem det är som har producentansvar. Ansvaret innebär att
den som tillverkar eller importerar en produkt ska se till att avfallet samlas in och behandlas.
Obligatoriskt producentansvar finns för förpackningar, däck, returpapper, bilar, elektriska och
elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur), batterier, läkemedel,
radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor.
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Bilaga 7 - Sammanställning av kundenkät
Som en del i arbetet med kommunens Avfallsplan har en medborgarundersökning genomförts
angående strategiska utvecklingsfrågor inom avfallshanteringen. Undersökningen gjordes via ett
frågeformulär på Gnesta kommuns webbplats under perioden 2015-11-01 till och med 2016-0131. Enkäten marknadsfördes bland annat via renhållningsenhetens nyhetsbrev och Gnesta
kommuns webbplats.
Det var 375 st som svarade på enkäten. I kommunenkäten fick medborgarna kryssa i det
alternativ de anser passar bäst för respektive fråga. Om valt svar innebär en förändring av
kommunens service ställs följdfrågan om och i så fall hur mycket mer servicen får kosta för den
enskilde. Det fanns även möjlighet att i fritext motivera och lämna synpunkter kring aktuell fråga.
Om procentsatserna i frågorna inte kan summeras till 100 % beror det på uteblivna svar.
Fråga 1: Hur vill du lämna dina förpackningar och tidningar?

Idag kan medborgare lämna förpackningar och tidningar till Gnesta återvinningsgård eller en av
kommunens 5 återvinningsstationer. Förutom detta tillvägagångssätt finns tre andra vanliga
system. Alternativ ett är att förpackningar och tidningar kan lämnas i en så kallad kvartersnära
station. Insamling sker då via flera men mindre stationer på landsbygd och i tätort. Alternativ två
är att förpackningar och tidningar lämnas i eller i anslutning till ordinarie kärl för hushållsavfall.
Insamling kan ske via 1-2 större kärl vid fastigheten där materialet sorteras i olika fack. Alternativ
tre är att förpackningar och tidningar lämnas i ordinarie kärl hemma men i olikfärgade påsar. Det
två sistnämnda alternativen skulle i så fall vara en utveckling av det nuvarande systemet för
insamling av matavfall.

Figur 1. Medborgarnas svar på frågan hur de vill lämna sina förpackningar och tidningar.
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Tabell 1. Detaljerade uppgifter för medborgarnas svar på frågan om hur de vill lämna dina
förpackningar och tidningar samt vilken kostnad som de anser är rimlig för ett byte av system.
Alternativ

Utfall

Ej högre
kostnad

250 kr
mer

500 kr
mer

Återvinningsstation

48 %

Kvartersstationer

8%

38 %

28 %

9%

Flerfackskärl

16 %

24 %

47 %

28 %

Påssortering

13 %

29 %

45 %

25 %

Frifältskommentarer

Det var 92 stycken som valde att motivera sitt svar eller lämna synpunkter i frågan. Merparten
anger att de är nöjda med det nuvarande systemet med återvinningsstationer. En återkommande
synpunkt (19 st) är att det ofta är överfulla behållare vid återvinningsstationerna. De som vill ha
en hushållsnära sopsortering anger att de troligen skulle sortera mer än idag.
Analys

Nästan hälften av de som svarat är nöjda med nuvarande system.
Drygt 35 % vill ha hushållsnära hämtning och merparten av dessa anser att det får kosta mer än
idag.
Ett sätt att hantera ovanstående utfall är att erbjuda fastighetsnära hämtning som en frivillig och
utökad service.
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Fråga 2: Hur vill du lämna ditt matavfall?

Idag sorterar hushållen ut matavfallet i gröna påsar vilka sedan lämnas i de hushållsnära
sopkärlen. Ett alternativ till gröna påsar är att använda papperspåsar vilka man i så fall lägger i
ett separat men hushållsnära kärl.

Figur 2. Medborgarnas svar på frågan hur de vill lämna sitt matavfall.
Tabell 2. Detaljerade uppgifter för medborgarnas svar på frågan om hur de vill lämna sitt
matavfall samt vilken kostnad som de anser är rimlig för ett byte av system.
Alternativ

Utfall

Gröna påsen

89 %

Papperspåsen

6%

Ej högre
kostnad

250kr
mer

500 kr
mer

54 %

7%

4%

Frifältskommentarer

Det var 85 stycken som valde att motivera sitt svar eller lämna synpunkter i frågan. Merparten är
mycket nöjda med nuvarande system och vill inte ha papperspåsar. De fåtal som vill ha
papperspåsar anger att de främst är på grund av miljöskäl och att de vill minska plastmängden i
samhället.
Analys

Det finns ingen anledning att byta vårt inarbetade system med optisk sortering av gröna påsar
utifrån denna undersökning. Dock skulle man kunna erbjuda fastighetsnära hämtning som en
frivillig och utökad service (Se fråga 1).
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Fråga 3: När vill du att vi hämtar ditt avfall?

Permanentboende får i dagsläget hämtning varannan vecka året runt. Från hyreshus hämtas
avfallet varje vecka, vilket inte kommer att förändras. Ett alternativ är att permanentboende får
tömning en gång i veckan under juni till och med augusti för att exempelvis motverka dålig lukt.
Fritidsboende har idag hämtning av avfall varannan vecka under maj till och med september.
Man kan även välja till fyra hämtningar i samband med storhelger och sportlov. Ett alternativ är
att utöka det nuvarande systemet med hämtning varje vecka under juli månad.
Ett alternativ till att ha olika tömningar för fritidsboende och permanentboende är så kallad
behovsanpassad tömning. Det innebär att man rullar fram sitt sopkärl om man vill ha tömt den
dag sopbilen kommer förbi. Grunden är fortfarande att bilen kommer förbi varannan vecka.
Varje tömning registreras via ett datachip och man betalar för de tömningar som faktiskt utförs.
Utöver den kostnaden så utgår det en grundavgift för sopabonnemanget.

Figur 3. Medborgarnas svar på frågan hur ofta de vill att kommunen hämtar avfall.
Tabell 3. Medborgarnas svar på frågan om hur ofta de vill att kommunen hämtar avfall samt
vilken kostnad som de anser är rimlig för ett byte av system.
Alternativ

Utfall

Ej högre kostnad

200kr mer

300 kr mer

Som idag

56 %

Varje vecka jun-aug

7%

28 %

33 %

11 %

Som idag, fritid

11 %

Varje vecka juli, fritid

1%

67 %

33 %

-

Behovsanpassad
tömning

19 %

29 % behöver inte vara billigare
71 % det måste vara tydligt
billigare

Dokumentnamn

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Avfallsplan

2017-05-01

Kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret

43(52))

Frifältskommentarer

Det var 54 stycken som valde att motivera sitt svar eller lämna synpunkter i frågan. De flesta
tycker att nuvarande system är bäst. Några förespråkar viktbaserad taxa. Behovsanpassad
tömning ses som rättvisare men flera är oroliga för att de ska glömma bort att dra fram kärlet när
de vill ha hämtning.
Analys

Det blev missvisande att blanda svaren från permanentboende och fritidsboende i enkäten. Hade
de varit separerade hade man kanske kunna sett tydligare resultat. Det absoluta flertalet är dock
nöjda med det system som finns idag. Om man inför behovsanpassad tömning bör det innebära
en tydligt lägre kostnad om man inte kör fram kärlet så ofta. Nuvarande system kan kombineras
med en frivilligt högre hämtningsfrekvens under sommarhalvåret. Erfarenhetsmässigt har både
kunder och chaufförer upplevt problem med lukt, maskar och dylikt från matavfallet under de
varmaste månaderna.
Fråga 4a: Vill du att vi har öppet oftare på Återvinningsgården?

Idag har återvinningsgården öppet:
Måndagar 16-20
Tisdagar 12-16
Onsdagar 16-20,
Torsdagar 12-16
Fredagar 12-16
Lördag, jämna veckor 9-14 vintertid samt varje vecka 9-14 sommartid

Figur 4a. Medborgarnas svar på frågan om de vill ha öppet oftare på återvinningsgården.
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Frifältskommentarer

Det var 55 stycken som valde att motivera sitt svar eller lämna synpunkter i frågan. Generellt sett
är många nöjda med de öppettider som är idag. Många vill gärna se att det är öppet varje lördag
året runt samt kvällstid. Det finns även förslag på att det ska vara öppet tidigt på morgonen så
man kan åka förbi på väg till jobbet. Några har synpunkter på att det är svårt att hålla reda på de
växlande öppettiderna.
Analys

Ska tiderna ändras bör man först och främst satsa på att ha oftare öppet under lördagar året om.
Fråga 4b:

Vad tycker du att vi kan förbättra på Återvinningsgården?

Figur 4b. Medborgarnas svar på frågan om vad de tycker att vi kan förbättra på
återvinningsgården.
Frifältskommentarer

Det var 48 stycken som valde att motivera sitt svar eller lämna synpunkter i frågan. Många av
kommentarerna är positiva men flera tycker att skyltningen kan förbättras på rampen. I dagsläget
måste man åka förbi skylten för att se vad man kan slänga i respektive container. Flera vill också
kunna lämna sådant som vi idag inte tar emot, till exempel slipers och asbest.
Analys

Utifrån svaret skulle en översyn av skyltplaceringen behöva genomföras. Detta har gjorts tidigare
och olika modeller har använts men det är tydligt att placeringen behöver förbättras. Det finns
ingen möjlighet att ta emot asbest och slipers då hanteringen av dessa riskerar att orsaka stora
hälsoproblem.
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Fråga 4c: Vad saknar du att kunna sortera på Återvinningsgården?

Tabell 4c. Medborgarnas svar på frågan om vad de saknar att kunna sortera på
Återvinningsgården. Summar överstigen över 100 % då det var möjligt att ange flera svar.
Alternativ

Utfall

Textil

33 %

Virke för återbruk

17 %

Bra som det är

47 %

Annat

6%

Frifältskommentar

Det var 24 stycken som valde att motivera sitt svar eller lämna synpunkter i frågan. Inget speciellt
framkom och sammanfattningsvis återspeglar fritexten utfallet.
Analys

Många är nöjda med dagens sortering. Utvecklingen i Sverige går mot utsortering av textilier
vilket också är den fraktion som är mest saknad. Det verkat också finnas ett intresse för att
kunna lämna virke för återbruk.
Fråga 4d:

Räcker det med Återvinningsgården för grovavfall?

Figur 4d. Medborgarnas svar på frågan om det räcker med återvinningsgården för grovavfall.
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Frifältskommentarer

Det var 41 stycken som valde att motivera sitt svar eller lämna synpunkter i frågan. De som inte
tycker att det räcker med Återvinningsgården hänvisar till brist på tillgång till bil och släpvagn.
Flera tycker att det ska finnas lånesläp på Återvinningsgården och en del vill kunna få
trädgårdsavfall hämtat vid fastigheten. Annars tycker många att de är bra och ger den kunniga
och serviceinriktade personalen mycket beröm. Flera poängterade även det positiva med
fyndtältet och att det inte är begränsat med antal besök över året.
Analys

Det finns idag möjlighet att få sitt grovavfall hämtat vid fastigheten. Dock är avgiften för detta
relativt hög vilket innebär att det inte utnyttjas i särskild hög utsträckning.
Att kommunen tillhandahåller släp är inte genomförbart då det skulle konkurrera med
exempelvis bensinmackar som hyr ut släpvagn.
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Bilaga 8 – Utställning och remiss
Renhållningsordningen skickades ut för remiss samt ställdes ut från 12 december 2016 till och
med 22 januari 2017. Renhållningsordningen ställdes ut i samarbete med Medborgarkontoret i
anslutning till Gnesta bibliotek. Handlingarna fanns även på Gnesta webbplats samt som en
nyhet på Gnesta kommuns facebooksida.

Remissinstans

Synpunkter

Länsstyrelsen i
Södermanlands län

Inga synpunkter. Förslaget uppfyller enligt
Länsstyrelsen väsentligen de krav som
följer av 15 kap miljöbalken,
avfallsförordningen (2011:927) och
Naturvårdsverkets föreskrift och råd
(NFS 2006:6) om innehållet i en
kommunal avfallsplan samt instämmer i
kommunens bedömning att planen inte
kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 11 §
miljöbalken.

Gnesta kommun,
Samhällsbyggnadsnämnden,
miljöenheten

I Avfallsplanen och Bilaga 2 finns 3
åtgärder som avser
Samhällsbyggnadsnämnden. Två av
åtgärderna avser att dela ut information
om produktvalsprincipen samt hantering
om bortskaffning av farligt avfall i
samband med tillsynsbesök. En åtgärd
avser uppdaterad information på
webbplatsn avseende kompostering.
Miljöenheten anser att det behöver
förtydligas vilken enhet som föreslås vara
ansvarig av åtgärden inom
samhällsbyggnadsnämnden. Miljöenheten
anser att tekniska verksamheten ska ta
fram den information som behövs medan
miljöenheten kan hjälpa till att sprida
informationen via tillsynsbesök och
webbplats.

Bemötande

-

En Avfallsplan är ett
kommungemensamt dokument
där alla verksamheter har
samma ansvar utifrån sitt
verksamhetsområde.
I Samhällsbyggnadsnämndens
uppdrag ingår att utföra tillsyn
över exempelvis miljöfarliga
verksamheter samt handlägga
anmälningar om kompostering.
I det uppdraget ingår även att
informera och ge råd till
företagare och medborgare om
hur de kan uppfylla lagkraven.
Att ge information enligt
miljöbalken och tillhörande
föreskrifter såsom
produktvalsprincipen samt
hantering av farligt avfall lyder
alltså under Samhällsbyggnadsnämnden och för närvarade
med delegation till
miljöenheten. Tekniska
verksamheten har inget uppdrag
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att dela ut information enligt
miljöbalken och tillhörande
föreskrifter inom
Samhällsbyggnadsnämndens
tillsynsområde. Att
miljöenheten inte är angivet
beror på att det är
Samhällbyggnadsnämndens eget
ansvar att delegera uppdraget.
Gnesta kommun,
Kommunsstyrelsen,
Miljöstrateg

Gällande målen kring matsvinnen
efterfrågas betydligt tuffare mål och
etappmål samt kortare tidsaspekt för
delmålen. En uppdelning mellan skola
och omsorg efterfrågas också samt
metoder för hur matsvinnet ska mätas.
Med Grön IT som registrerar antal elever
som är på plats kan antalet matportioner
anpassas bättre och svinnet minska.

I avfallsplanen ska mål sättas
både utifrån en ambition och
vad som är rimligt. Som en
första åtgärd för att minska
avfallet ska kartläggning,
information, planering och
aktiviteter i verksamheterna ske.
Vilken effekt detta har är svårt
att bedöma och att börja med
en stabil minskning ses som ett
lämpligt första steg. I dagsläget
tar vi fram statistik urifrån
antalet kärl, storlek på sopkärlen
och hur ofta de töms per
verksamhet. En noggrannare
mätning skulle vara att föredra
och det noteras som en del i
åtgärden gällande kartläggning.

Gällande målen kring nedskräpning
efterfrågas en budget för städning i
naturen. Det är markägarens ansvar att
hålla rent men det kan slå hårt för den
enskilde, främst för äldre och särskilt när
det handlar om dumpning av bilvrak.
Exempelvis behöver bilarvrak vid slänter
vid sjöar och inom vattenskyddsområden
transporetas bort snabbt och det är
viktigare att få bort vraket än att se till att
någon annan betalar (markägaren). För att
kunna agera snabbt behövs ett konto som
kan debiteras vid särskilda fall.

Budget finns under
benämningen ”städning i
naturen”. Budgeten går främst
till borttransport av bilar från
kommunens egen mark.
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I 2§ renhållningsföreskrifterna anges i att
Kommunsstyrelsen samt
Samhällsbyggandsnämnden är
renhållningsansvarig respektive
tillsynsansvarig. Med tanke på att vi inte
vet hur nämndstrukturerna/ansvar
kommer att fördelas efter kommande val
bör detta inte anges specifikt. Om en
förändring sker behöver föreskrifterna
revideras. Förslaget är att i definitionen
med renhållningsansvarig nämnd avses
”den nämnd som tillhandahåller
renhållningstjänsten” samt att med
tillsynsansvarig avses ”den nämnd som
utövar tillsynen över
renhållningsverksamheten”.

Den renhållningsansvariga
respektive tillsynsansvariga
nämnden måste anges specifikt i
föreskrifterna.

I 2§ renhållningsföreskrifterna anges att
”kasserade små batterier” ska sorteras ut
och lämnas in separat. Som beskrivning i
föreskrifterna anges att ”Innehåller
kasserade produkter lösa batterier ska
dessa plockas ur. Är batterierna inbyggda i
produkten behandlas den som elavfall”.
Detta bör förtydligas genom exempelvis
ange att allt som har sladd eller batteri ska
lämnas som elektronikavfall.

Bifalles. Texten är ändrad till:

I renhållningsföreskrifterna och Bilaga A
och under rubriken ”Farligt avfall” anges
sprayburkar. Ett förtydligande om vilka
typer av sprayburkar som är farligt avfall
behövs.

Bifalles. Ett förtydligande har
gjorts.

I renhållningsföreskrifterna och Bilaga A
och under rubriken ”Grovavfall” bör
plastbåtar anges som ett exempel då detta
är ett aktuellt avfall.

Bifalles.

I renhållningsföreskrifterna och Bilaga A
och under rubriken ”Avfall under
producentansvar” nämns Cytostatika. Vad
Cytostatika är skulle behöva förtydligas
för att underlätta vid hantering av
dödsbon. Detta skulle även kunna
kompletteras under rubriken ”Farligt
avfall” och punkten ”Gamla mediciner” i
samma bilaga.

Bifalles. Cytostatika är cellgifter
vilket har förtydligats och
kompletterats.

Om ansvaret i flyttas över på
annan nämnd än de som anges i
föreskriften skall föreskriften
ändras. Ändring av ansvaret
från en nämnd till en annan är
en ändring som inte behöver
ställas ut enligt 15 kap. 42 §
miljöbalken.

Kasserade små batterier. Alla
produkter med sladd eller
batteri ska lämnas som elavfall
när de är förbrukade. Innehåller
produkter lösa batterier ska
dessa plockas ur och lämnas
separat.
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I avfallsplanen borde cirkulär ekonomi
behandlas då det är aktuellt inom
avfallsområdet.

Gnesta kommun,
Vuxen- och
omsorgsnämnden,
förvaltningschef

Cirkulär ekonomi är mycket
riktigt ett aktuellt begrepp inom
bland annat avfallsområdet.
Begreppet innebär en
kretsloppsekonomi och gällande
avfall handlar det mycket om
hur mer avfall kan återanvändas
med hjälp av exempelvis
ekonomiska incitament. Trots
att begreppet är aktuellt bidrar
avfallsplanen och föreskrifterna
till en cirkulär ekonomi utan att
själva begreppet används.

Noteras inför det fortsatta
Inga invändningar. Gällerande det mål
arbetet och det ses som positivt
och delmål som berör verksamheten och
som handlar om kartläggning, information när flera planer samverkar.
och aktiviteter för att minska matsvinnet
så har Vuxen- och omsorgsförvaltningen
det målet inskrivet i sin framtidsplan för
2017.

Inget yttrande
Gnesta kommun,
Barn- och
utbildnings-nämnden,
förvaltningschef

-

Inget yttrande
Gnesta kommun,
Barn- och
utbildnings-nämnden,
kostchef

-

Gnesta kommun,
Pensionärs- och
omsorgsrådet

Pensionärs- och omsorgsrådet anser att
Renhållningsordningen är ambitiös och
genomtänkt. De har inga direkta
erinringar mot innehållet.

Noteras inför det fortsatta
arbetet inom förvaltningen.

De anser att informationen i kommunens
almanacka är mycket bra men kan
utvecklas ytterligare för att informera
kommuninnevånare om deras rättigheter
och skyldigheter. Exempel på detta är
skyldighet att snöröja och halkbekämpa
vid soptunnor. Möjligen kan man där
också ge tips om hur man kan minska
avfallsmängden från hushållen.
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I avfallsplanen finns information om
riskklassificering av nedlagda deponier. Vi
kan ej finna att det framgår hur detta ska
åtgärdas.

En åtgärdsplan för deponier bör
ligga hos och beslutas separat av
kommunfullmäktige och
behandlas inte närmare i
avfallsplanen. Denna
information har nu
kompletterats i Bilaga 5.

Inga synpunkter. Stjärnhovs byalag anser
att kommunen i sin avfallsplan har satt
bra och förhoppningsvis nåbara delmål
och mål för perioden 2017-2025. De
anser att information och kommunikation
via infoblad, webbplats och inte minst
almanackan är viktigt. Ett eventuellt ökat
öppethållande på återvinningsgården är
också positivt.

Noteras inför det fortsatta
arbetet inom förvaltningen.

Att kommunen gått med i "Håll Sverige
Rent" ser de som ett tecken på
kommunens miljöengagemang och vilja
att inkludera barn och ungdomar via skola
och föreningsliv.
Björnlunda byalag

Inget yttrande

-

Föreningen
Laxnegården

Inget yttrande

Gnestahem AB

Inget yttrande

-

Telge återvinning

Inget yttrande

-

Foria AB

Inget yttrande

-

Villaägarna i
Gnestabygden

Inget yttrande

Hyresgäst-föreningen

Inget yttrande

Naturskyddsföreningen i
Södermanland

Inget yttrande

-

-
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Svar vid utställning

Synpunkter

Bemötande

Ann-Sofie Lindström,
privatperson

Ann-Sofie Lindström föreslår
att Mål 4 ska flyttas upp som
Mål 1. Mål 4 behandlar kunder
och det är de som förväntas
bidra till att de övriga tre målen
ska kunna genomföras.

Målen är uppsatta utan inbördes
ordning och bedöms som lika
viktiga att uppfylla. För
tydlighetens skyll med avseende
på remissinstansernas
benämningar behålls målens
föreslagna numrering.

Kommunen ska hjälpa, stödja,
uppmuntra och möjliggöra för
kommuninnevånarna (och
besökare) att bidra till bättre
avfallshantering och därigenom
uppnå de idag angivna målen 1
och 2 och 3.
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Inledande bestämmelser
Tillämpliga föreskrifter
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§
avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för
avfallshantering i Gnesta kommun.
Definitioner
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som
i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp
med de betydelser som här anges:


Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill
säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från
annan verksamhet.



Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i
och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker
och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som
livsmedel och som utgör hushållsavfall. I begreppet matavfall som utgör
hushållsavfall ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel
såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta
samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande
som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat.
Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i
enlighet med definitionen nedan.



Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.



Med restavfall avses sorterat brännbart som får läggas i kärl eller säck.
Med detta avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall,
förpackningar, returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av
producentansvar, har sorterats ut.



Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller
har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.



Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt
nyttjande av trädgård vid bostadshus.



Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är
markerat med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av
föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.



Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen
(2014:1075) om producentansvar för elutrustning.



Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som
enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
fastighetsägare.



Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
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Med den renhållningsansvariga nämnden avses Gnesta kommuns
Kommunstyrelse.



Med den tillsynsansvariga nämnden avses Gnesta kommuns
Samhällsbyggnadsnämnd.



Med behållare avses kärl, container, säck, latrin- behållare, fettavskiljare eller
annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.

Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn
3 § Den renhållningsansvariga nämnden har verksamhetsansvar för insamling och
behandling av hushållsavfall i kommunen i enlighet med 15 kap. 20 § miljöbalken.
Insamling och behandling av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs
av den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren.
4 § Den renhållningsansvariga nämnden får utfärda anvisningar som kompletterar
renhållningsordningens föreskrifter. Sådana anvisningar och revideringar ska
överensstämma med föreskrifterna i renhållningsordningen.
5 § Den renhållningsansvariga nämnden informerar hushållen om krav och hantering
avseende förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande
producentansvar.
6 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga
nämnden.
Fastighetsinnehavarens ansvar för betalning och information
7 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och det
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med
föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.
8 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller
dem som bor i eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för
avfallshantering.

Hushållsavfall
Sortering av avfall
9 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande
avfallsslag och hålla det skilt från annat avfall:


Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från
omfattande byggverksamhet på fastigheten)



Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper,
avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och
vissa belysningsarmaturer samt däck och bilar



Kasserade bilbatterier
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Kasserade små batterier. Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas
som elavfall när de är förbrukade. Innehåller produkter lösa batterier ska
dessa plockas ur och lämnas separat

Dessutom ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare sortera ut följande
avfallsslag:


Grovavfall



Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall



Läkemedel

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ska också sortera ut följande avfallsslag
när de förekommer i hushållet:


Icke brännbart eller icke biologiskt behandlingsbart hushållsavfall



Matavfall



Trädgårdsavfall



Latrin



Slam



Filtermaterial från fosforfällor



Stickande och skärande avfall



Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt

Närmare anvisningar om sortering anges i Bilaga A.
10 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda
de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för
borttransport.
Skyldighet att överlämna hushållsavfall
11 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte
annat sägs i dessa föreskrifter eller i Bilaga A till dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller kan lämnas på
plats som anvisas i Bilaga A. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från
fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.
Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt
12 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket
behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall som läggs i behållare ska vara
inlagt i påse eller annat slutet emballage av lämpligt material och storlek. Det
paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska
vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte
uppkommer.
Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Farligt avfall ska hållas
skilt från annat avfall och andra typer av farligt avfall.
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Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska i den mån det
är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Grovavfallet ska vara
sorterat enligt den renhållningsansvariga nämndens anvisningar och förses med
märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.
Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare.
Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filtermaterial ska vara
förpackat och tillgänglig på ett sådant sätt att hämtning kan utföras i enighet med
§§ 16 och 18.
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

13 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller
vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav
inte kan tillgodoses.
För avfall som hämtas med kranfordon, till exempel filtermaterial från fosforfällor,
får vikt på behållare och avfall inte överstiga 2 000 kg och volymen får inte
överstiga 5 kbm per hämtningstillfälle.
Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning
14 § Den renhållningsansvariga nämnden meddelar anvisningar om typ och storlek
av behållare som ska användas för olika avfallsslag. Beställning av behållare görs av
fastighetsinnehavaren. Renhållaren får besluta om annan storlek på eller annat antal
behållare än den av fastighetsinnehavaren beställda, om den normala
avfallsmängden kräver detta.
15 § Kärl och säckar ägs av kommunen och tillhandahålls genom renhållaren.
Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl.
Andra behållare såsom exempelvis latrinbehållare, fosforfällor, slamavskiljare,
minireningsverk och slutna tankar anskaffas, installeras och underhålls av
fastighetsinnehavaren.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av
övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för
avfallshanteringen.
16 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande
underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt
och dylikt. Såväl behållare som de inom fastigheten förekommande anordningar
och utrymmen för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på
god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras. Behållare ska vara
uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens
renhållningssystem kan ske och att hämtning underlättas. De ska placeras så att de
kan hämtas med kärra eller sidlastande bil där sådan används och baklastande bil
där sådan används.
Slamavskiljare, minireningsverk, fettavskiljare, trekammarbrunnar och slutna tankar
ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska väga maximalt 15 kg,
ska vara skyltad, får inte vara övertäckt när tömning ska ske och måste i övrigt
kunna öppnas av en person i enighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll samt för att
arbetsmiljöverkets föreskrifter är uppfyllda. Avstånd mellan uppställningsplats för
slambil och plats för slamtömning bör inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda
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skäl föreligger. Vid nyanläggning av slamavskiljare, minireningsverk och slutna
tankar där anmälan eller tillstånd ska avstånd mellan uppställningsplats för slambil
och plats för slamtömning inte överstiga 10 meter och terräng ska medge
slangdragning såvida det inte föreligger särskilda skäl.
Vid hämtning med kranfordon, till exempel vid tömning av filtermaterial från
fosforfällor, ska utrymme för kranfordon finnas. Avståndet mellan kranfordonets
angöringsplats och lyftöglan eller lyftpunkt får vara högst 5 meter. Den fria höjden
ska vara minst 8 meter över kranfordonet, lyftöglan/lyftpunkten och
tömningsvägen.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt, som behövs för att hämtning ska kunna utföras, ska
vid begäran lämnas till renhållaren. Ändringar ska utan uppmaning meddelas
renhållaren.
Hämtnings- och transportvägar
17 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av
kommunen anvisad plats.
Behållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns inom 10 meter från
uppställningsplats för hämtningsfordon såvida inte särskilda skäl föreligger häremot
eller om det är fråga om tömning av särskilda behållare såsom exempelvis
slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk, fettavskiljare och fosforfällor.
18 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till behållarens
hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart skick. Behållaren ska stå stadigt på
hårdgjort underlag. Det ska vara snöröjt och halkbekämpat fram till behållaren från
uppställningsplatsen för hämtningsfordonen.
Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid
hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad, ha bärighet för och hållas i
sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Detta innebär att
transportvägen måste vara minst 3 meter bred, vara fri från buskar och grenar
minst 1 meter på varje sida av vägen och fri från buskar och grenar upp till och
med minst 4 meter på höjden. Det ska finnas möjlighet att väbnda fordonet utan
att backa.
Hämtningsfordonets angöringsplats får inte ligga så att parkerade bilar eller andra
känsliga hinder är placerade mellan hämtningsfordon och behållare eller avfall. Det
bör inte finnas en trottoar, gång-, cykel- eller bilväg mellan hämtningsfordonen och
behållare eller avfall. Finns sådan väg ska det finnas möjlighet att spärra av vägen
under tömning.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på en
av kommunen anvisad plats.
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Hämtningsområde och hämtningsintervall
19 § Kommunen indelas i följande hämtningsområden:


Tätortsområden inom detaljplanelagt område



Fritidsbebyggelse inom detaljplanelagt område



Glesbygdsområden utanför detaljplanelagt område och med permanentoch fritidsboende.

Kartor över hämtningsområdena finns i Bilaga B.
20 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall:


Från flerbostadshus sker hämtning av mat- och restavfall en gång per
vecka.



Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av matoch restavfall varannan vecka.



Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av mat- och
restavfall varannan vecka från och med 1 maj till sista september. Från
och med 1 oktober till sista april sker hämtning genom budning.



Från en- eller tvåbostadshus sker hämtning av utsorterat farligt avfall en
gång per månad. Hämtning sker enbart efter beställning av
fastighetsinnehavaren.



Hämtning av latrin sker varannan vecka från och med vecka 18 till och
med vecka 40. Hämtning sker enbart efter beställning av
fastighetsinnehavaren. Övrig tid under året hämtas latinet inom 14 dagar
efter beställning av fastighetsinnehavaren.



Tömning av slamavskiljare eller minireningsverk med WC (urin och/eller
fekalier) påkopplat sker minst en gång per år. Tömning av sluten tank sker
minst en gång per år. Tömning av slamavskiljare med enbart bad-, diskoch tvättvatten påkopplat sker minst vartannat år. Samtliga slamavskiljare,
minireningsverk eller slutna tankar töms enligt förutbestämt schema och
enligt ovanstående tidsintervall. Extra tömning sker efter beställning av
fastighetsinnehavaren.



Hämtning av filtermaterial från fosforfällor sker minst en gång vart femte
år.



Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år.

21 § Särskild hämtning av grovavfall och/eller trädgårdsavfall kan beställas enligt
renhållarens anvisningar.
Särskilt om hushållsavfall från verksamheter
22 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än
hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller §§ 9-21 om ej annat anges
nedan.
Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid
kommunens insamlingsställe eller vid annat ställe som anges i Bilaga A.
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Annat avfall än hushållsavfall
Uppgiftsskyldighet
23 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än
hushållsavfall ska på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i fråga om
avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för
kommunens renhållningsordning.
Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller
en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på uppmaning av
tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art,
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
24 § Anmälan om kompostering eller anmälan/ansökan om annat
omhändertagande av hushållsavfall på den egna fastigheten och andra undantag
från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig nämnd enligt vad som anges nedan.
Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag
som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet
ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.
Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om
de beräknade avfallsmängderna.
Eget omhändertagande av hushållsavfall
25 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges
nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för
människors hälsa och miljön.
26 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild
anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om
det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller
beslut. Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade
med stöd av stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.
27 § Fastighetsinnehavare som själv avser att kompostera annat hushållsavfall än
trädgårdsavfall från fastigheten, som exempelvis matavfall, ska anmäla detta
skriftligen till den tillsynsansvariga nämnden. Kompostering av matavfall på
fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för
användning av den erhållna komposten. Den tillsynsansvariga nämnden ska
översända kopia av anmälan till den renhållningsansvariga nämnden.
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Förlängt hämtningsintervall för tömning av slam samt förlängt hämtningsintervall
och eget omhändertagande av filtermaterial från fosforfällor från enskilda
avloppsanläggningar kan medges efter särskild prövning. Ansökan om dispens
avseende slam och fosforfiltermaterial söks skriftligt hos den renhållningsansvariga
nämnden. Förlängt hämtningsintervall av slam kan medges under förutsättning att
nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och
beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall
utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det är
fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Dispens för förlängt hämtningsintervall av slam ges för högst ett år i taget.
Medgivande om dispens avseende slam och fosforfiltermaterial kan återkallas om
kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.
28 § Kompostering av latrin från fastigheten får efter ansökan till den
tillsynsansvariga nämnden ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten,
s.k. förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande för användning
av näringsämnen på fastigheten. Den tillsynsansvariga nämnden ska översända
kopia av beslutet till den renhållningsansvariga nämnden.
Utsträckt hämtningsintervall
29 § Fastighetsinnehavare som komposterar allt matavfall från hushållsavfallet på
den egna fastigheten kan, efter att ansökan beviljats, medges att det återstående
avfallet hämtas vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle. Detta under förutsättning
att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Medgivande om hämtning vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle kan komma att
återkallas. Återkallande kan ske om kommunen konstaterar att matavfall trots
uppgifterna om kompostering lämnas för hämtning, eller om kommunen på annat
sätt gör sannolikt eller kommer fram till att matavfall från fastigheten inte
omhändertas på det sätt som medgivits.
Mindre avfallsbehållare eller gemensam avfallsbehållare
30 § Utbyte av befintlig avfallsbehållare mot en mindre kan efter beställning
medges om bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas
och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte
uppstår.
Fastighetsägare som är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg kan efter
ansökan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att
bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Medgivande om
gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att
förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.
Uppehåll i hämtning och budad hämtning
31 § Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan medges
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en
sammanhängande tid om minst tre månader. Dispens medges för högst ett år i
taget.
Dokumentnamn

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Renhållningsföreskrifter

2017-05-01

Kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret

11(23)

Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare
om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela perioden maj till september.
Dispens medges för högst ett år i taget.
Ansökan ska lämnas till den renhållningsansvariga nämnden senast tre veckor före
den avsedda uppehållsperioden. Dispens kan inte ges i efterhand.
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen
32 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt
som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till den
renhållningsansvariga nämnden och om det finns särskilda skäl, enbart få
obligatorisk budad hämtning tre gånger per år eller befrias helt från skyldigheten att
lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Budad
hämtning eller befrielse kan medges för högst tre år i taget.
Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2017-05-01 då renhållningsordning för Gnesta
kommun 2000-08-28 upphör att gälla.
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Bilaga A
Anvisningar om sortering och överlämnande av hushållsavfall
för Gnesta kommun
Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att
nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras. Avfallet lämnas på den vid respektive
avfallsslag anvisad plats.
Organiskt hushållsavfall
Organiskt hushållsavfall, dock ej trädgårdsavfall, ska sorteras ut från övrigt
hushållsavfall och läggas i för ändamålet avsedd påse som tillhandahålls av
kommunen. Det övriga hushållsavfallet läggs i annan påse som
fastighetsinnehavaren själv tillhandahåller. Bägge påsarna läggs i samma sopkärl.
Farligt avfall
Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall ska lämnas vid Gnesta
återvinningsgård. En och tvåfamiljshus har även röda boxar för utsortering och
hämtning av farligt avfall vilka kan hämtas av kommunen efter beställning. Vissa
flerfamiljshus har hämtning via en FA-station i anslutning till soprum/fastighet.
Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 4 Avfallsförordningen (2011:927) beskrivs
med en avfallskod markerad med en asterisk (*) eller som enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 12 § ska anses vara farligt avfall. Farligt avfall får inte blandas
med andra typer av farligt avfall eller annat avfall.
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt
avfall:
− Färg-, lackavfall samt hartser
− Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel)
− Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör)
− Lösningsmedel
− Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
− Bekämpningsmedel
− Sprayburkar med eller utan innehåll. Undantaget är tomma kroppsvårdsprodukter
och hårmousse/sprayburkar vilket sorteras som metallförpackning på en
återvinningsstation. En sprayburk betraktas som tom när det inte kommer
någonting mer ur den när man håller sprayknappen intryckt och den är tyst, så kallat
pys-tom.
− Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som
austiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
− Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)
− Gammal medicin lämnas på apotek. Undantaget är cytostatika (cellgifter) vilket
sorteras som farligt avfall och lämnas på en återvinningscentral som tar emot den
typen av farligt avfall.
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Grovavfall
Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra
skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Grovavfall är exempelvis
utrangerade möbler, cyklar, mindre plastbåtar och liknande.
Grovavfall från hushållen (skrymmande hushållsavfall) lämnas vid Gnesta
återvinningsgård eller på avfallsanläggning som kommunen sluter avtal. Det finns
även möjlighet att få sorterat grovavfall hämtat av kommunen efter beställning.
Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall kan komposteras på den egna fastigheten eller lämnas till Gnesta
återvinningsgård. Det finns även möjlighet att få trädgårdsavfall hämtat av
kommunen efter beställning.
Kasserade kylskåp och frysar
Avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter, inklusive kyl- och
frysapparater och belysningsutrustning ska förvaras skilt från annat avfall och
transporteras bort genom kommunens försorg.
Kasserade kylskåp och frysar kan lämnas vid kommunens återvinningscentraler eller
hämtas efter beställning.
Slam och latrin
Hämtas vid fastigheten i enlighet med dessa föreskrifter.
Filtermaterial från fosforfällor
Filtermaterial från fosforfällor hämtas vid fastigheten i enlighet med dessa
föreskrifter.
Avfall under producentansvar
Avfall som lyder under producentansvar är angivna nedan.
Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas - Lämnas
utsorterade till kommunens återvinningsstationer eller på annan plats som anvisas av
förpackningsproducent eller den renhållningsansvariga nämnden.
Batterier - Batterier lämnas vid Gnesta återvinningsgård eller på plats som anvisas
av producent av batterier. Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som
elavfall när de är förbrukade. Innehåller produkter lösa batterier ska dessa plockas ur
och lämnas separat.
Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen - Alla produkter
med sladd eller batteri ska lämnas som elavfall till Gnesta återvinningsgård när de är
förbrukade. Innehåller produkter lösa batterier ska dessa plockas ur och lämnas
separat.
Läkemedel - Läkemedel lämnas till apotek, med undantag för cytostatika (cellgifter)
vilket sorteras som farligt avfall och lämnas på en återvinningscentral som tar emot
den typen av farligt avfall.
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Däck - Lämnas vid Gnesta återvinningsgård, däckåterförsäljare eller på annan plats
som anvisas av producent.
Bilar - Uttjänta bilar ska lämnas till plats som hänvisas av bilproducent.
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Bilaga B
Hämtningsområden
Tätortsområden inom detaljplanelagt område:
Gnesta tätort
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Björnlunda tätort
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Stjärnhovs tätort

Laxne tätort

Fritidsbebyggelse inom detaljplanelagt område:
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Svinsjön

2.

Körnstorp

3.

Lilla Hammarbosäter

4.

Stora Hammarbosäter

5.

Hammersta

6.

Ullevi

7.

Norrtuna

8.

Hållsta

9.

Hundby

10.

Malmsjöstugan

11.

Ehrendalskvarn

12.

Sågen och Kvarnsjön

13.

Öllösa kvarn
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Glesbygdsområden utanför detaljplanelagt område och med permanentoch fritidsboende:
Glesbygdsområden utanför detaljplanelagt område och med permanent- och
fritidsboende omfattar hela kommunen förutom tätortsområden och
fritidsbebyggelse inom detaljplanelagt område. En översiktlig karta över kommunen
med undantagna tätortsområden och fritidsbebyggelse markerade hittas nedan.
Detaljerade kartor över de namngivna och numrerade områdena finns angivet
tidigare i denna bilaga.
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Beslutsinstans

Renhållningsföreskrifter

2017-05-01

Kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-02-15
KS.2017.20
Kommunstyrelsen

Partistöd 2017
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja partistöd för 2017 för Centerpartiet, Liberalerna, Moderata
Samlingspartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och
Socialdemokraterna.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska varje år innan utgången av april månad fatta beslut om
utbetalning av partistöd. Underlag för besluten är ansökningarna från respektive
partier. Partistödet räknas ut efter det antal mandat som respektive parti har i
kommunfullmäktige och är uppdelat i grundstöd, mandatstöd och
utbildningsstöd. Grundstödet är det samma för samtliga partier, mandat- och
utbildningsstöd baserar sig på antal mandat i kommunfullmäktige.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig på ärendet.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-02-15

Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige
Christina Hedberg

Jenny Johansson

Kommunchef

Kommunsekreterare
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Upprättad:
Diarienummer:

KS.2016.313
Kommunstyrelsen

Motion - Solenergi
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.Befintliga ägardirektiv till kommunens bolag samt skrivningen i
kommunens miljö- och hållbarhetsplan behandlar redan det som
motionen föreslår, motionen anses härmed besvarad.
Ärendebeskrivning
Från Miljöpartiet de Gröna har lämnats en motion som föreslår kommunen att
ändra ägardirektiven för de kommunala bolagen så att de blir ett verktyg för en
faktisk utbyggnad av solceller på kommunens fastigheter samt att kommunen i
alla detaljplaner verkar för att hus placeras så att installation av solceller
möjliggörs och optimeras.
Efter kommunstyrelsens beredning har kommunfullmäktige 2016-11-14 beslutat
att motionen anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Förvaltningens synpunkter
År 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att
därefter nå negativa utsläpp. För att nå detta mål krävs många olika åtgärder,
däribland att på bästa sätt tillvarata den gratisenergi som naturens
ekosystemtjänster erbjuder. Gnesta kommun ser en stor kommande potential i
att solenergi kan utnyttjas både inom de kommunala bolagen och inom
kommande och befintlig byggnation. Utbyggnad av den förnybara solenergin
ligger i tiden och är i linje med kommunens miljö- och hållbarhetsplan.
Några kommentarer till motionen.
Det är riktigt att solceller endast har byggts på en kommunal fastighet. GFAB har
hittills gjort bedömningen att en investering i besparingsåtgärder som ventilation,
smart styrd belysning mm ger en större miljönytta i besparing än en investering i
egenproducerad elenergi. I samband med den pågående revideringen av miljöoch hållbarhetsplanen har solelproduktion diskuterats med bolagen. I det nya
förslaget till miljö- och hållbarhetsplan som presenterats för GFAB/Gnestahem
har följande formulering godkänts ” Vid nyproduktion beaktas alltid möjligheten
för solceller.”
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Vid detaljplanläggning av kvarter är det flera faktorer som spelar in. Ett exempel
är Frösjöstrand där huskroppar placeras för att skapa bullerskydd mot järnvägen.
På liknande sätt spelar befintlig infrastruktur som gatunät och VA/Fjärrvärme in
vid placering av byggnader. Skuggning (som försvårar solproduktion) är också i
några fall att föredra. Det gäller i första hand förskolegårdar där det är viktigt att
skapa lekytor som erbjuder skugga. Mindre barn behöver skyddas mot för mycket
direkt solstrålning. På samma sätt kan det vid äldreboende vara energismart att
"bygga in skugga" för att minska kylbehovet inför en framtid med varmare klimat.
Men trots vissa förbehåll är förslaget om att skapa förutsättning för produktion
av solenergi viktig. Möjligheten till solelproduktion bör därför ingå som en
parameter i den behovsbedömning utifrån MKB-mall som alltid görs vid
framtagande av nya detaljplaner.
Ekonomiska konsekvenser
Flera faktorer gör det troligt att solelsutbyggnaden kommer att öka. Skattenivån
på solelsproduktion har sänkts, beskattningen grundas på varje enskild anläggning
och inte till den juridiska personens anläggningar samt att marknadspriset på
solceller successivt sjunker. Med så många okända faktorer är det inte möjligt att
kalkylera men det vi vet är att solceller är hållbara och kan producera
underhållsfritt i många år varför en investering på sikt bör vara lönsam.
Checklista för jämställdhet
Ej tillämpbart
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Motionens förslag överensstämmer med kommunens miljö- och hållbarhetsplan.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-02-14
2. Motionen
Beslutet ska skickas till:
 Motionären

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef
Bertil Karlsson
Miljöstrateg
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Motion
Solenergi är en förnybar energi som är förhållandevis lätt och billig
att tillvarata. Utbyggnaden av solenergi pågår just nu för fullt i
Sveriges kommuner och i större delen av världen. På Gnesta
kommuns fastigheter har Welandersborgsskolan fått solceller
installerade.
I Gnesta kommuns Miljö-och hållbarhetsplan anges att kommunen
ska minska energiberoendet i sin egen verksamhet. I planen pekas ut
att ett sätt att göra detta är att installera solceller på taken på
kommunens byggnader. I ägardirektiven för de kommunala bolagen
från 2014 står att bolagen ska ”verka för att så långt möjligt använda
förnybara energikällor, som exempelvis ”grön el”, solpaneler eller
bergvärme.”
Efter att solceller placerades på Welandersborgsskolan har inte några
fler solceller installerats på kommunala byggnader, varken på
befintliga eller nyproducerade fastigheter.
Miljöpartiet föreslår:
 Att kommunen ändrar ägardirektiven för de kommunala
bolagen så att de blir ett verktyg för en faktisk utbyggnad av
solceller på kommunens fastigheter.
 Att kommunen i detaljplaner verkar för att hus placeras så att
installation av solceller möjliggörs och optimeras.
Gnesta 2016-10-30
Eva Skyllberg
Kerstin Landin
Miljöpartiet Gnesta
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-02-09
KS.2017.27
Kommunstyrelsen

Obesvarade motioner och medborgarförslag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag
Sammanfattning
En motion kommer att besvaras på kommunstyrelsesammanträdet 13 mars 2017.
4 motioner ligger för beredning med kortare handläggningstid än 1 år. En
motion har en längre handläggningstid än ett år och föreslås få en förlängd
handläggningstid.
För närvarande ligger 9 stycken medborgarförslag för beredning. Två av dessa
medborgarförslag har en längre handläggningstid än ett år och föreslås få förlängd
handläggningstid.
Ärendebeskrivning
Av kommunallagen framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas
så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes.
I november 2011 beslutade kommunfullmäktige ett tillägg i fullmäktiges
arbetsordning just när det gäller redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag. Av tillägget följer att om beredningen av en motion eller
medborgarförslag inte kan avslutas inom ett år från det att den väcktes, ska detta
och vad som har kommit fram vid beredningen framgå av redovisningen.
Fullmäktige ska då antingen avskriva motionen från vidare handläggning eller
besluta att beredningen ska fortsätta och bestämma en ny tid inom vilken den
åter ska redovisas för fullmäktige.
Obesvarade motioner
Vald skola som basskola.
Handläggs på barn-och utbildningsförvaltningen. Motionär: Håkan Ekstrand mfl,
Centerpartiet. Inkom: 2016-03-16.
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Boulebana i den nya sporthallen.
Handläggs på kommunstyrelsen. Motionär: Håkan Ekstrand mfl, Centerpartiet.
Inkom: 2016-05-16
Solenergi
Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen.Motionär: Eva Skyllberg mfl,
Miljöpartiet de Gröna. Inkom 2016-11-01. Behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde den 13 mars 2017.
Utvärdera verksamheterna i POR (pensionärs och omsorgsrådet)
Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Kerstin Landin,
Miljöpartiet de Gröna. Inkom 2016-11-24
Inrättande av kultur-och fritidsutskott
Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär:Lena Staaf mfl,
Vänsterpartiet: Inkom: 2016-12-15
Försök med sex timmars arbetsdag för socialarbetare
Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Lena Staaf mfl,
Vänsterpartiet. Inkom 2017-02-08
Obesvarade medborgarförslag
Samordna fibernät på landsbygden
Medborgarförslaget inkom den 24 februari 2016 och har skickats till
kommunstyrelsen för beredning.
Fiber till alla kommuninvånare
Medborgarförslaget inkom den 3 mars 2016 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut
Hundrastgård
Medborgarförslaget inkom den 15 april 2016 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.
Destruera dokument på Återvinningsgården
Medborgarförslaget inkom den 21 juli 2016 och har skickats till kommunstyrelsen
för beslut
Parksoffa
Medborgarförslaget inkom den 24 augusti 2016 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.
Utegym i Björnlunda mm
Medborgarförslaget inkom den 19 oktober 2016 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.
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Förtydliga/klargör riktlinjer för skolskjuts
Medborgarförslaget inkom den 6 december 2016 och har skickats till barn- och
utbildningsnämnden för beslut.
Bättre belysning vid returkärlen vid Stopp
Medborgarförslaget inkom den 9 december 2016 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.
Anlägg en grustennisplan utomhus
Medborgarförslaget inkom den 2 februari 2017 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.

Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhet har inte ansetts tillämplig på ärendet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-02-09

Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Jenny Johansson

Kommunchef

Kommunsekreterare
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-01-24
KS.2017.28
Kommunstyrelsen

Förlängd handläggningstid för motioner och medborgarförslag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Handläggningstiden för Motionen - Vald skola som basskola förlängs till
september 2017.
2. Handläggningstiden för Medborgarförslaget - Samordna fibernät på
landsbygden och Medborgarförslaget – Fiber till alla kommuninnevånare förlängs
till september 2017.
Sammanfattning
Av kommunallagen framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas
så, att fullmäktige fattat beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. En motion har handlagts mer en ett år och behöver
få förlängd handläggningstid. Två medborgarförslag har handlagts mer en ett år
och behöver få förlängd handläggningstid.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhet bedöms ej vara tillämplig på ärendet.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-01-24

Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige
Christina Hedberg
Kommunchef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2017-02-01
SN.2016.34
Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS - kvartal 4 2016
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning
Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader.
Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och ej verkställts på
nytt inom tre månader.
Vuxen- och omsorgsnämnden har för fjärde kvartalet , oktober - december 2016,
lämnat in följande redovisning till IVO.
Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorgen
samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.
Två beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 9 §
9 om bostad för vuxna personer med funktionsnedsättning är ej verkställda på
grund av att det saknas lediga bostäder inom befintliga LSS-boenden.
Ärendebeskrivning
Ärendet har beretts av vuxen- och omsorgsförvaltningen.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet.
Förvaltningens synpunkter
Vuxen- och omsorgsförvaltningen arbetar aktivt för att starta en ny bostad med
särskild service enligt 9 § 9 p LSS i Gnesta till hösten 2017.
Ekonomiska konsekvenser
En extra kostnad kan uppstå i form av en särskild avgift om beslut om bostad
med särskild service enligt LSS inte verkställs inom skälig tid.
Enligt Kammarrätt, 2014-2598, förpliktades en kommun att betala en miljon
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kronor - lagens maxbelopp - för oskäligt dröjsmål med att verkställa ett beslut om
bostad med särskild service enligt 9 § 9 p LSS. Det oskäliga dröjsmålet hade varat
i knappt 16 månader.
Juridiska konsekvenser
Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid, enligt praxis ca 6
månader vid beslut av en LSS-bostad, kan myndigheten ansöka om utdömande av
en särskild avgift hos förvaltningsrätten.
Varje kommun har ett generellt ansvar för bostadsplanering för kommunens
invånare, enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Av socialtjänstlagen (2000:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade framgår att kommunen har ett särskilt ansvar när det gäller
boendet för personer med funktionshinder. För dessa personer ska kommunen
inrätta bostäder med särskild service.
Checklista för jämställdhet
De två aktuella ej verkställda beslut handlar om två kvinnor. Dock kommer alla
nya brukare som har behov av bostad med särskild service drabbas lika oavsett
kön då det i dagsläget saknas LSS-bostäder.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-02-01
2. Utdrag ur vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2017-01-26, § 7
3. Tjänsteskrivelse VON 2017-01-16
Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige
Christina Hedberg

Ann Malmström

Kommunchef

Förvaltningschef

Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-01-26
Ärendenummer: SN.2016.34

§7

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre
månader. Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och
ej verkställts på nytt inom tre månader.
Vuxen- och omsorgsnämnden har för fjärde kvartalet , oktober - december
2016, lämnat in följande redovisning till IVO.
Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för
äldreomsorgen samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.
Två beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS) 9 § 9 om bostad för vuxna personer med funktionsnedsättning är ej
verkställda på grund av att det saknas lediga bostäder inom befintliga LSSboenden.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-01-16

Tjänsteförslag
1.

Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-01-16
SN.2016.34
Vuxen- och
omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS - kvartal 4 2016
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning
Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader.
Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och ej verkställts på
nytt inom tre månader.
Vuxen- och omsorgsnämnden har för fjärde kvartalet , oktober - december 2016,
lämnat in följande redovisning till IVO.
Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorgen
samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.
Två beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 9 §
9 om bostad för vuxna personer med funktionsnedsättning är ej verkställda på
grund av att det saknas lediga bostäder inom befintliga LSS-boenden.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen arbetar aktivt för att starta en ny bostad med särskild service enligt
9 § 9 p LSS i Gnesta till hösten 2017.
Förvaltningen föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden godkänner och lämnar
över rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
En extra kostnad kan uppstå i form av en särskild avgift om beslut om bostad
med särskild service enligt LSS inte verkställs inom skälig tid.
Enligt Kammarrätt, 2014-2598, förpliktades en kommun att betala en miljon
kronor - lagens maxbelopp - för oskäligt dröjsmål med att verkställa ett beslut om
bostad med särskild service enligt 9 § 9 p LSS. Det oskäliga dröjsmålet hade varat
i knappt 16 månader.
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Juridiska konsekvenser
Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid, enligt praxis ca 6
månader vid beslut av en LSS-bostad, kan myndigheten ansöka om utdömande av
en särskild avgift hos förvaltningsrätten.
Varje kommun har ett generellt ansvar för bostadsplanering för kommunens
invånare, enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Av socialtjänstlagen (2000:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade framgår att kommunen har ett särskilt ansvar när det gäller
boendet för personer med funktionshinder. För dessa personer ska kommunen
inrätta bostäder med särskild service.
Checklista för jämställdhet
De två aktuella ej verkställda beslut handlar om två kvinnor. Dock kommer alla
nya brukare som har behov av bostad med särskild service drabbas lika oavsett
kön då det i dagsläget saknas LSS-bostäder.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-01-16
Beslutet ska skickas till:
~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Ann Malmström

Anita Johansson

Förvaltningschef

Kvalitetscontroller
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-02-16
KS.2017.1
Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2016-12-05). Dessa
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos
kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats med
stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att kommunstyrelsens protokoll
justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens 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 2017-01-19 – 2017-03-05

Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2017.68
Personalknutna ärenden
Begäran om utlämnande av allmän handling

Beslutsdatum:

2017-02-27
Beslut KS - Begäran om utlämnade av allmän handling. Kanslichef, §1: Avslag

Beslut:
Ärende:

KS.2017.50
Kultur och fritid
Ansökan om lovaktivitetsbidrag, Smedsta gymnastikförening

Beslutsdatum:

2017-02-13
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2017.58
Kultur och fritid
Ansökan om ledarutbildningsbidrag, Stjärnhovs IK

Beslutsdatum:

2017-02-17
Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2017.46
Kultur och fritid
Ansökan om ledarutbildningsbidrag, Gnesta FF

Beslutsdatum:

2017-02-13
Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2017.36
Kultur och fritid
Ansökan om lovaktivitetsbidrag, Gnesta Skyttegille

Beslutsdatum:

2017-02-07
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:

2017-03-06 12:53:50
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Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2017.67
Ekonomiärenden
Attestanter för kommunstyrelsen 2017

Beslutsdatum:

2017-02-23
Beslut - Attestanter 2017

Beslut:
Ärende:

KS.2017.21
Ej typade ärenden
Begäran om yttrande över ansökan om kameraövervakning med drönare

Beslutsdatum:

2017-01-18
Beslut - Begäran om yttrande

Beslut:

2017-03-06 12:53:50
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ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2017-02-16
KS.2017.2
Kommunstyrelsen

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

Månadsrapport för pensionsportföljen - november 2016

~

Månadsrapport för pensionsportföljen - december 2016

~

Månadsrapport för pensionsportföljen - januari 2017

