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Sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 17 oktober 2022, kl. 13:00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Förslag till justerare
Ordinarie: Gustav Edman (MP) Ersättare: Sibylle Ekengren (M)

Tid och plats för justering

Onsdagen den 19 oktober 2022, kl. 08.00. Kommunledningskontoret Västra Storgatan

15, Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning

digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Offentliga 1 - 8, Ej offentliga 9

Nr Diarienummer Ärende

Infomationsärenden

1 KS.2022.8 Återrapportering Vatten/avlopp

Beslutsärenden till kommunfullmäktige

2 SN.2022.46 Ersättning till externa utförare av hemtjänst 2022

3 KS.2021.336
Motion - Eftersatt underhåll, en möjlighet till utökad

samverkan med föreningslivet
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Linda Lundin Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare

Beslutsärende till kommunstyrelsen

4 KS.2022.329 Delårsrapport kommunstyrelsen

5 KS.2022.336 Åtgärder för ekonomi i balans

6 KS.2020.138
Revidering av vattenskyddsområde och -föreskrifter

Gnesta VV

7 KS.2022.6 Redovisning delegationsbeslut

8 KS.2022.5 Anmälningsärenden

Kommunchefen informerar

9 KS.2022.7 Kommunchefen informerar
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Upprättad: 2022-09-28

Diarienummer: SN.2022.46

Kommunstyrelsen

Ersättning till externa utförare av hemtjänst

2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om 467,71

kronor/timme i tätort och 518,48 kronor/timme för landsort. Förslaget gäller

retroaktivt från 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning

Ärendet avser förslag på ersättningsnivåer inom externa utförare av hemtjänst för

2022. Socialnämnden har behandlat tjänsteförslaget vid nämnden 2022-08-31 (SN §

34) och ärendet skall vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Förvaltningens synpunkter

Prissättningen för ersättning till den egna utföraren för hemtjänst är baserad på

kostnadsmassan som kan delas upp i 90% lönerelaterade kostnader och 10%

driftskostnader. Till detta kommer sedan ett tillägg på 11,36% för tjänster utförda

utanför tätbebyggt område.

Ersättningsnivåerna till externa utförare är uppbyggd enligt samma princip, med

tillägget att även kompensation för moms och overhead skall läggas till.

Momsersättning utgår med 6% på driftskostnadsdelen och overheadkostnader ersätts

med 4,5% på hela kostnaden.

De priser som är satta i 2022 års budget är baserade på samma modell som beslutades

om föregående år. Ersättningen till externa utförare av hemtjänst kommer därmed att

vara 467,71 kronor/timme i tätort och 518,48 kronor/timme för landsort.

Ersättningsnivåerna gäller retroaktivt från 1 januari 2022.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse SN Ersättning till externa utförare av hemtjänst 2022-07-08

2. Protokoll 2022-08-31 - SN § 34

3. Tjänsteskrivelse KS - Ersättning till externa utförare av hemtjänst 2022-09-28
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Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Kommunchef

~ Socialchef

~ Förvaltningsekonom Socialförvaltningen

Anders Axelsson Lena Karlsson Leksell

Kommunchef Förvaltningschef

Julia Sundberg

Utredare
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Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-31
Diarienummer: SN.2022.46

§ 34

Ersättning till externa utförare av hemtjänst
2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om 467,71

kronor/timme i tätort och 518,48 kronor/timme för landsort. Förslaget gäller

retroaktivt från 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Priserna i 2022 års budget är baserat på samma modell som beslutades om föregående

år. Ersättningen till externa utförare av hemtjänst kommer därmed att vara 467,71

kronor/timme i tätort och 518,48 kronor/timme för landsort. Ersättningsnivåerna

gäller retroaktivt från 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse SN 2022-07-08

Tjänsteförslag
1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om 467,71

kronor/timme i tätort och 518,48 kronor/timme för landsort. Förslaget gäller

retroaktivt från 1 januari 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Kommunchef

~ Lena Karlsson Leksell, förvaltningschef

~ Jenny Neimann, förvaltningsekonom



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2022-07-08
Diarienummer: SN.2022.46

Socialnämnden

Ersättning till externa utförare av hemtjänst
2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om 467,71

kronor/timme i tätort och 518,48 kronor/timme för landsort. Förslaget gäller

retroaktivt från 1 januari 2022.

Förvaltningens synpunkter

Ersättningsnivåer inom hemtjänsten

Prissättningen för ersättning till den egna utföraren för hemtjänst är baserad på

kostnadsmassan som kan delas upp i 90% lönerelaterade kostnader och 10%

driftskostnader. Till detta kommer sedan ett tillägg på 11,36% för tjänster utförda

utanför tätbebyggt område.

Ersättningsnivåerna till externa utförare är uppbyggd enligt samma princip, med

tillägget att även kompensation för moms och overhead skall läggas till.

Momsersättning utgår med 6% på driftskostnadsdelen och overheadkostnader ersätts

med 4,5% på hela kostnaden.

2022 års ersättning

Priserna i 2022 års budget är baserat på samma modell som beslutades om föregående

år. Ersättningen till externa utförare av hemtjänst kommer därmed att vara 467,71

kronor/timme i tätort och 518,48 kronor/timme för landsort. Ersättningsnivåerna

gäller retroaktivt från 1 januari 2022.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Beslutet bedöms inte få konsekvenser som leder till fördelar eller nackdelar för

kvinnor/män och flickor/pojkar.



Socialförvaltningen 2(2)
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse SN 2022-07-08

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Kommunchef

~ Lena Karlsson Leksell, förvaltningschef

~ Jenny Neimann, förvaltningsekonom

Lena Karlsson Leksell Jenny Neimann

Förvaltningschef Förvaltningsekonom

Julia Sundberg

Utredare
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Upprättad: 2022-09-29

Diarienummer: KS.2021.336

Kommunstyrelsen

Motion - Eftersatt underhåll, en möjlighet till 
utökad samverkan med föreningslivet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till utökad samverkan med

föreningslivet i samband med översynen av regelverket för föreningsbidrag.

Ärendebeskrivning

Centerpartiet har lämnat in en motion där de föreslår att kommunens förvaltningar får

i uppdrag att tänka igenom sina ansvarsområden och söka definiera uppdrag som kan

erbjudas föreningslivet för en rimlig ersättning samt att alla föreningar, både i tätort

och i ytterorterna, får möjlighet att göra lämpliga insatser.

Motionen har skickats till kommunstyrelsen för beredning.

Förvaltningens synpunkter

Gnesta kommun har ett fantastiskt föreningsliv, bestående av många ideella krafter

både som styrelseledamöter, volontärer vid olika arrangemang men också ledare för

olika verksamheter i olika åldersgrupper. Många föreningar kämpar både med

ekonomin och med att få frivilliga personer att ställa upp som ledare eller som

funktionärer vid olika arrangemang.

Kommunen är väldigt mån om civilsamhället och stöttar idag föreningslivet på olika

sätt, dels genom föreningsbidragen, subventionerad hyra för olika anläggningar, dels

genom god dialog och marknadsföring av evenemang och arrangemang. Dessutom har

flera föreningar olika skötseluppdrag av anläggningar, spårar skidspår osv. mot en viss

ersättning och det sköts på ett mycket förtjänstfullt sätt.

Motionen föreslår att kommunens förvaltningar får i uppdrag att tänka igenom sina

ansvarsområden och söka definiera uppdrag som kan erbjudas föreningslivet för en

rimlig ersättning.

Förvaltningen anser att frågan kan involveras i den pågående översynden av regler för

föreningsbidrag och att det i samband med detta arbete görs en större kartläggning av
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hur det nuvarande systemet för olika stöd till föreningslivet de facto ser ut. Detta kan

tjäna som ett underlag för eventuella justeringar i bidragssystemet.

I ett sådant arbete kan det också vara viktigt att beakta frågan ur ett

näringslivsperspektiv, i så motto att vissa av uppdragen som är möjliga för en förening

att utföra, också skulle kunna utföras av ett företag.

En annan ingång i översynen skulle också kunna vara att tänkbara uppdrag kan utföras

av kommunens egen arbetsmarknadsenhet eller alternativt av verksamheter inom

daglig verksamhet och då utgöra ett stöd till föreningslivet.

Ekonomiska konsekvenser

Eventuelle ekonomisk konsekvenser får redovisas i samband med att nya regler för

föreningsbidrag presenteras.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Förvaltningens förslag har inga konsekvenser som leder till för- eller nackdelar för

kvinnor/män eller flickor/pojkar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-09-29

2. Motion - Eftersatt underhåll, en möjlighet till utökad samverkan med föreningslivet

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Axelsson

Kommunchef

www.gnesta.se


Motion

Eftersatt underhåll, en möjlighet till utökad
samverkan med föreningslivet

Centerpartiet i Gnesta noterar brister i underhåll av en del lite mindre och ibland udda
investeringar. Det kan vara allehanda träkonstruktioner som behöver oljas, en soptunna i
Lötbodal som ingen kan eller vill tömma och liknande väl avgränsade insatser som behövs
men inte alltid blir utförda av olika skäl.

Det är självklart att kommunen alltid vill:
- ha så bred och bra samverkan som möjligt med föreningslivet.
- skapa insteg på arbetsmarknaden för exempelvis unga och nyanlända.
- bana väg för möten mellan människor.
- vårda sina investeringar.
- ge föreningslivet möjlighet till inkomster.

Centerpartiet i Gnesta föreslår:

att kommunens förvaltningar får i uppdrag att tänka igenom sina ansvarsområden och söka
definiera uppdrag som kan erbjudas föreningslivet för en rimlig ersättning.

att alla föreningar, både i tätort och i ytterorterna, får möjlighet att göra lämpliga insatser.

Centerpartiet i Gnesta
2021-10-21

Håkan Ekstrand (C)
Axel Bodin (C)
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Upprättad: 2022-09-28

Diarienummer: KS.2022.329

Kommunstyrelsen

Delårsrapport kommunstyrelsen 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänner Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens styrregler ska varje nämnd upprätta en delårsrapport per den 31

augusti. I delårsrapporten redovisas verksamhetsuppföljning, ekonomisk uppföljning

av budget inklusive prognos per 31 december samt uppföljning av investeringar.

Förvaltningens synpunkter

Utgångspunkten för uppföljning av verksamheten i delårsrapporten är de beslutade

ekonomiska ramar och inriktningsmål som finns angivna i Framtidsplan 2022–2024.

Skattekollektivet visar, efter årets åtta första månader, en budget nära nog i balans.

Prognostiserat resultat avviker mot budget med -5,1 mkr. Detta förklaras främst av

antaganden om fortsatt höga kostnader för inhyrd personal, men även en något högre

aktivitetsnivå än tidigare.

Taxekollektivets utfall för perioden visar en negativ avvikelse mot budget uppgående

till -4,5 mkr. Underskottet härrör från VA-enhetens kostnader för lagning av läckor på

ledningsnätet samt höga kostnader för hantering av slam inom reningsverken. Det

motverkas av eftersläpning i kostnader för hantering av avfall inom

Renhållningsenheten. Prognostiserat resultat avviker mot budget med -9,0 mkr som en

följd av antagandet att det höga kostnadsläget fortsätter året ut.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Bedömningen är att någon jämställdhetsanalys inte är nödvändig i detta ärende då

rapporten utgör underlag för fortsatt planering. Ärendet innehåller redovisning av

vilken verksamhet som bedrivs under årets första åtta månader och i flera fall med

könsuppdelad statistik. Detta utgör i sig ett underlag för planering av verksamheten i

fortsättningen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-09-28
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2. Förslag till Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Ekonomichef

Anders Axelsson Samir Sandberg

Kommunchef Ekonomichef

www.gnesta.se


 

 

 

 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Beslutad 2022-10-17  

Senast reviderad Välj datum 

Giltig till Tills vidare 

Dokumentansvarig Ekonomichef 

Diarienummer KS.2022.329
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Dokumentnamn Delårsrapport 2022 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2022–2024 för Kommunstyrelsen 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

Inledning ......................................................................................... 4 

Mål, uppdrag och uppföljning .............................................................. 5 

Inriktningsmål: En attraktiv kommun ................................................... 6 
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Kommunstyrelsens mål: Ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter 

för alla åldrar ............................................................................... 16 

Inriktningsmål: En hållbar kommun ................................................... 19 

Prognosticerad måluppfyllelse ........................................................ 19 

Kommunstyrelsens mål: Ett långsiktigt arbete för minskad miljö- och 

klimatpåverkan ............................................................................ 19 

Kommunstyrelsens mål: Trygga medborgare .................................... 24 

Kommunstyrelsens mål: En effektiv energianvändning ....................... 26 

Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt arbete för en socialt hållbar kommun 27 

Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt jämställdhetsarbete ....................... 29 

Inriktningsmål: Service och bemötande .............................................. 30 

Prognosticerad måluppfyllelse ........................................................ 30 

Kommunstyrelsens mål: ................................................................ 30 

Kommunens verksamheter ska präglas av intresse och förståelse för 

medborgares, företags och andra intressenters behov och önskemål .... 30 

Kontakter med, och inom, Gnesta kommun ska kännetecknas av 

lyhördhet, tydlighet och tillgänglighet .............................................. 30 

Nya digitala verktyg ska möjliggöra för en smidig interaktion och snabb 

service ....................................................................................... 30 

Inriktningsmål: En effektiv organisation .............................................. 32 

Prognosticerad måluppfyllelse ........................................................ 32 



 Kommunstyrelseförvaltningen  3(65) 

 

Dokumentnamn Delårsrapport 2022 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2022–2024 för Kommunstyrelsen 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens mål: ................................................................ 32 
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Dokumentnamn Delårsrapport 2022 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2022–2024 för Kommunstyrelsen 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Inledning 
Delårsrapporten är en uppföljning av Framtidsplanen och avser perioden januari till 

och med augusti. Rapporten omfattar uppföljning av nämndens mål samt en 

ekonomisk uppföljning av drifts- och investeringsbudget. För drift och investeringar 

finns en avvikelseanalys tom augusti följt av en prognos för hela 2022. Slutligen 

redovisas kommunens exploateringsprojekt med prognos. 

 

  



 Kommunstyrelseförvaltningen  5(65) 

 

Dokumentnamn Delårsrapport 2022 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2022–2024 för Kommunstyrelsen 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Mål, uppdrag och uppföljning 
I kommunstyrelsens framtidsplan redovisas mål och uppdrag samt budget för de olika 

verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. Uppföljning av ekonomin sker 

löpande vid budgetuppföljningar och uppföljning av målen sker till kommunstyrelsen i 

delårsrapport och årsredovisning. 

Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål som redovisas nedan utgör grunden för 

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

relaterade till andra nämnders ansvarsområde varför kommunstyrelsen inte har mål 

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

kommunstyrelsen föreslagit egna mål och uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 

och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Inriktningsmål: En attraktiv kommun  
Som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer och infrastruktur samt 

ett brett utbud av fritidsaktiviteter.  

Prognosticerad måluppfyllelse 

För att bidra till måluppfyllelsen gällande inriktningsmålet om en attraktiv kommun, 

genomförs åtgärder inom områden som rör ett attraktivt centrum, en levande 

landsbygd, god bostadsplanering och kommunikationsmöjligheter samt ett varierat 

utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Det saknas uppgifter om flera indikatorer på 

delårsbasis, vilket gör bedömningen av prognosticerad måluppfyllelse svårare. Flera av 

uppdragen har ännu inte genomförts/är inte slutförda. Det går att se en positiv 

utveckling vad gäller utövare inom idrottsföreningar och utbudet på badet. Däremot 

bedöms planberedskapen inte vara tillfredsställande. Prognosen är att målen under 

detta inriktningsmål delvis kommer att uppfyllas. 
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Kommunstyrelsens mål: Ett attraktivt centrum med 

ett gott och varierat utbud 

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Indikatorer 2019 2021 2022 

Medborgarundersökningen1: Nöjd-Region-Index 64,0 

Uppgift 

saknas, 

måttet har 

utgått 

Uppgift 

saknas, 

måttet har 

utgått 

Medborgarundersökningen: 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? 

6,3 

Uppgift 

saknas, 

måttet har 

utgått 

Uppgift 

saknas, 

måttet har 

utgått 

 

Rankning i tidningen Fokus ”Bäst att leva”-

undersökning2 
103 102 

Resultat 

saknas 

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Försköna våra tätortscentra under våren 2022 med fokus på trygghet, 

upplevd trivsel och grönstruktur såsom blommor och träd 

Normal drift och skötsel har under året bidragit till ökad trivsel och trygghet.  

Samhällsbyggnadsnämnden har dessutom fått ett tillskott på 500 tkr för underhåll av 

utemiljöer. Tillskottet har dock inte kunnat nyttjas på grund av de att det inte funnits 

personella resurser att genomföra uppdraget.  

Fortsatt utveckling av centrum utifrån beslutad utvecklingsplan för centrum 

För närvarande prioriteras arbetet med centrumkvarteret där kommunen tillsammans 

med Gnesta Centrumfastigheter AB ska påbörja ett planarbete. Planbesked beviljades i 

mars. I samband med detta arbete utreds också möjligt användningsområde för ytan 

där Godsmagasinet ligger, inte minst kopplat till påverkan från spårområdet. En 

 

1 SCB:s medborgarundersökning genomfördes tidigare vartannat år, men genomförs nu årligen. 

Medborgarundersökningen gjordes om från och med 2021 års undersökning. Det betyder att 

resultat från tidigare år inte går att jämföra med resultat från 2021 och framåt. Enkätens 

upplägg och struktur är helt nya jämfört med tidigare. Frågorna ställs på ett annat sätt och 

svarsskalan är ny. Dessa indikatorer behöver därför bytas ut. 

 
2 Tidningen Fokus publicerar årligen en ranking där Sveriges kommuner jämförs inom tolv olika 

kategorier. Fokus har inte publicerat någon “Bäst att leva”-ranking för 2022. 
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kulturmiljöutredning för riksintresset Gnesta stationssamhälle har påbörjats (se 

uppdrag nedan) som ska ge ett fördjupat underlag för fortsatt utveckling av centrum.  

I juni tog kommunfullmäktige ett fördjupat inriktningsbeslut om fortsatt utveckling av 

Gnesta centrum.   

Utformning av Stora Torget, centrala delen av Storgatan och 

bussterminalen ska planeras samordnat med centrumkvarteret 

Ett ramavtal inför exploatering och utbyggnad av Centrumkvarteret och angränsande 

gator och torg har tecknats med Gnesta Centrumfastigheter AB. Avtalet reglerar 

samarbetet mellan kommunen och bolaget i det fortsatta arbetet. Före sommaren 

beslutade kommunstyrelsen om finansiering för att utreda Stora torget och 

bussterminalen. Arbetet planeras starta under hösten med konsultstöd. 

Genomföra en strategisk parkeringsutredning som beaktar behoven för 

pendlare och besökare 

Parkeringsutredningen är inte påbörjad.  

Utred eventuell fortsatt utbyggnad av fritt wifi för medborgare och besökare 

i kommunen i anslutning till ett antal kommunala verksamhetslokaler och 

allmänna platser som till exempel förskolor och delar av omsorgen inom 

socialförvaltningen 

I dagsläget finns fritt wifi på i princip alla kommunala verksamhetsplatser och i dess 

absoluta närhet. Utöver detta finns det även på Frösjöstrand, Thuleparkens lek- och 

bollplan, Hagstumosse, tennishallen, ishallen, sporthallen samt Powerhuset. De platser 

som ligger i planen men där wifi ännu saknas är Klämmingsbergsbadet, Natenbadet, 

Dammhagen, Laxne badplats, Ringvägens boende, stationsområdet i Gnesta samt 

ytterligare utbyggnad och förstärkning i Thuleparken. Planen gäller perioden 2022 – 

2026. På grund av komponentbrist i världen har ingen ytterligare utbyggnad av 

trådlösa nätverk kunnat ske under årets första del. 
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Kommunstyrelsens mål: En levande landsbygd 

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Uppföljning av bredbandsutbyggnad3 2020 2021 2022 

Antal hushåll med faktisk möjlighet till 

bredbandsanslutning.  
576 620 

Redovisas 

i ÅR 

Antal hushåll som anslutit sig till bredband. 460 683 
Redovisas 

i ÅR 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel 

(%) 
44,51% 52,70% 

Redovisas 

i ÅR 

 

Antal bygglov för permanenta bostäder 

för respektive tätort och utanför 

detaljplanelagt område. 

2020 2021 2022 

Gnesta tätort 4  3  1 

Björnlunda 0  0  0 

Stjärnhov 4  16  0 

Laxne 0  0  0 

Landsbygd 6  23  3 

Sammanlagt 14  42 4 

Förra året (2021) söktes bygglov för många enbostadshus på landsbygden samt för ett 

projekt med 8 parhus i Stjärnhov. Hittills i år har inte samma mängd uppnåtts och 

prognosen är att det blir färre bygglov för nya permanenta bostäder i år än föregående 

år. Det finns i stort sett inga byggrätter kvar i Gnesta tätort. Med detta avses att det inte 

finns detaljplaner färdiga för fler bostäder i Gnesta tätort. Kommunen kan inte anta fler 

detaljplaner förrän vattenfrågan är löst.  

Indikator 2020 2021 2022 

Antal utvecklingsprojekt inom LEADER.   1 

Under 2022 har ett nytt leaderprojekt kommit igång. Projektet är Södertuna 

trädgårdsodling, och målet är att starta en yrkesmässig rationell produktion av 

frilandsgrönsaker i Gnesta. Indikatorn är ny från 2022, därav redovisas endast 2022 i 

tabellen. Flera andra leaderprojekt pågår och har genomförts under tidigare år, som 

 

3 Källa: PTS (Post- och telestyrelsen), statistik per 1 oktober redovisas årsvis i mars efterföljande 
år. 
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exempelvis CIP (civila insatspersoner i Södermanland) i Stjärnhov och Hässelbymuséet 

vid Gryts hembygdsgård. 

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Färdigställa framtagning av landsbygdsprogram för beslut under våren 2022 

Under vintern påbörjades ett arbete genom att först sammanställa de avsnitt som berör 

landsbygden i kommunens befintliga styrdokument. Detta för att se om dessa delar var 

tillräckliga för att sammanfogas till ett landsbygdsprogram. Bedömningen var dock att 

programmet behövde utvecklas ytterligare för att kunna utgöra ett mer sammanhållet 

dokument. Arbetet har pågått fram till sommaren, men behöver ta ett omtag under 

hösten.   

Utreda och arbeta aktivt för att finna olika lösningar för att främja 

bredbandsutvecklingen i hela kommunen 

PTS (Post- och telestyrelsen) har utlyst ett nytt statligt bredbandsstöd. Tre olika aktörer 

har ansökt om stödmedel för att bygga fiberbaserat bredband i Gnesta kommun, och 

tillsammans har de sex olika projektområden. Dessa projekt omfattar 889 byggnader 

varav 392 är fritidshus. Fritidshusen är inte är stödberättigade inom ramen för årets 

statliga stöd.  Förvaltningen för en ständig dialog med regionens bredbandskoordinator 

samt de leverantörer av bredband som agerar i Gnesta kommun. 

Förvaltningen samlar även in synpunkter och önskemål från medborgare, 

sammanställer var intresset är störst och förmedlar detta till de aktörer som bygger 

bredband i Gnesta kommun. Förvaltningen utreder också hur en eventuell 

medfinansiering från kommunen skulle kunna se ut om detta skulle bli aktuellt 

framöver. 

Utreda en permanent lösning av offentlig toalett i Björnlunda 

En sommartoalett är utplacerad vid Björnlunda busstation. Trafikverket kommer att 

nyttja kommunens mark vid busstationen. I avtalet ingår att de därefter ska preparera 

ytan för att kommunen ska bygga parkeringsplatser. I samband med detta ska 

möjligheten till en permanent offentlig toalett utredas.  

Utreda befintliga och framtida placering av ställplatser för husbilar i enlighet 

med tidigare beslut i kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tittar på olika möjliga platser, och en utredning av de 

praktiska möjligheterna pågår. 

Utreda utveckling av grusplanen vid Kvarnbackaskolan i samråd med skola, 

föreningar och byalaget i Stjärnhov 

Ansvarsfördelning och arbetsmetod har ej påbörjats.  
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Kommunstyrelsens mål: En långsiktig 

bostadsplanering som möjliggör för en 

befolkningstillväxt om i genomsnitt 2 procent per år 

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Indikator 
30 juni 

2020 

30 juni 

2021 

30 juni 

2022 

Total befolkning och per tätort.4 11 374 11 478 11 542 

 

Indikator 2020 2021 2022 

Antal bostäder i planberedskap. 166 158 153 

Antal påbörjade bostäder/lägenheter i nyproduktion. 13 14 6 

Antal färdigställda bostäder/lägenheter i 

nyproduktion. 
71 75 12 

Medborgarundersökningen: Hur ser du på 

möjligheterna till att hitta bra boende? 
5,9 

Uppgift 

saknas, 

måttet har 

utgått 

Uppgift 

saknas, 

måttet har 

utgått 

Planberedskapen bedöms inte vara tillfredställande. Två detaljplanearbeten pågår i 

Gnesta tätort med möjlighet till cirka 800 bostäder. Planberedskapen är god för villor i 

övriga tätorter, men beredskap för lägenheter i flerbostadshus saknas. Detta avspeglas i 

att det inte påbörjas eller färdigställs bostäder i samma mängd som tidigare år. 

Befolkningstillväxten har de senaste åren legat under ambitionsnivån på två procent: 

0,9 procent mellan 2020 och 2021 och 0,6 procent mellan 2021 och 2022.  

Indikator 2020 2021 2022 

Antal hektar i markreserv. 
Uppgift 

saknas 
79 79 

Färdiga detaljplaner för nybyggnation för bostäder. 5 
Uppgift 

saknas 
8 8 

 

 

4 Befolkningsstatistiken avser hela kommunen. Statistik på tätortsnivå presenteras i 
årsredovisningen. 
5 Detaljplaner med fler än tre byggrätter kvar att utnyttja. 
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Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Förbereda för en aktualisering/revidering av översiktsplanen för Gnesta 

kommun. 

Kommunen arbetar med att ta fram en planeringsstrategi för översiktsplaneringen. 

Planeringsstrategin är ett nytt lagkrav i PBL och ersätter det tidigare kravet om 

aktualitetsprövning av översiktsplanen. Sista datum att lämna in planeringsstrategin 

till Boverket och Länsstyrelsen är den 11 september 2024. 

Genomföra en kulturmiljöanalys för riksintresset Gnesta stationssamhälle 

Arbetet har påbörjats och en konsult har anlitats för att genomföra analysen. 

Genomföra strategisk översyn av mark- och exploateringsverkssamhet på 

landsbygden för att vid behov tillgodose bostadsefterfrågan. 

En översyn av exploateringsmöjligheter i Björnlunda har genomförts. Översynen har 

resulterat i ett exploateringsprojekt avseende 20–30 bostäder vid Welandersborgs 

skola samt en utredning om möjligheten att genomföra en äldre detaljplan med småhus 

på kommunal mark vid östra infarten till Björnlunda samhälle. I Stjärnhov har 

Sisyfosgruppen förvärvat detaljplanerat markområde vid Nysätter i syfte att genomföra 

ett projekt med 19 villatomter. I Laxne pågår diskussioner om 24 tomter i 

Spårbackenområdet.  

Överväga strategiska långsiktiga markförvärv för att genomföra inriktning i 

översiktsplanen 

Det förs kontinuerligt en dialog med olika markägare kring markförvärv i kommunen. 

Planera för kritisk infrastruktur såsom vatten och avlopp, som 

grundläggande förutsättning för byggnation 

Projektet “Ny vattenförsörjning Gnesta tätort” löper på enligt planering. Arbete med 

detaljprojektering pågår i tre av fyra delprojekt. Det som återstår är att påbörja 

detaljprojektering av vattenverket där upphandling pågår och tilldelningsbeslut 

publiceras inom kort.  Utredningsarbetet inför tillståndsprocesser är i stort sett klart 

och ett första möte med Länsstyrelsen är inplanerat.  Projektering av råvattenledning 

pågår och projektering av distributionsledningar har precis startat. Den 19 maj 

beslutade Länsstyrelsen i Södermanlands län att bevilja bidrag till ett pilotförsök med 

rening av råvatten från sjön Klämmingen. Pilotförsöket har som mål att utgöra 

underlag till val av process och dimensionering av Gnestas framtida vattenverk. 

Pilotanläggningen förväntas färdigställas under hösten och köras i ett år. 

En befintlig vattenledning i Mariefredsvägen kommer under året att ha bytts ut enligt 

förnyelseplan. Ledningen dimensioneras upp för anpassning till ny vattenförsörjning 

och distribution mot norra delarna av Gnesta tätort för att möta behovet från planerad 

exploatering. 
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En alldeles för stor del av belastningen på både spillvattennätet och reningsverken i 

kommunen kan härledas till ovidkommande vatten. Som en del av den långsiktiga 

planeringen har förvaltningen identifierat Gnestahöjden och Laxne tätort som två 

prioriterade områden. Under hösten har förvaltningen fått i uppdrag att utreda 

ovidkommande vatten i Laxne tätort. Att Laxne prioriteras högst beror på att avlopp 

pumpas hela vägen från Laxne till Gnesta reningsverk. Det är många anläggningsdelar 

som påverkas samt att eventuella bräddningar sker till den planerade råvattentäkten, 

Klämmingen. 

Revidera bostadsförsörjningsprogrammet 

Arbetet är slutfört. Bostadsförsörjningsprogrammet antogs i kommunfullmäktige i april 

2021.  

Utforma en strategisk plan för bostäder för äldre exempelvis genom 

trygghetsboenden 

Bostadssituationen för äldre är belyst i bostadsförsörjningsprogrammet. Några 

särskilda insatser för att tillskapa trygghetsboenden har inte gjorts under året. Dialog 

förs med olika exploatörer i samband med kommande exploateringsprojekt. 

Kommunstyrelsens mål: Goda 

kommunikationsmöjligheter för arbetspendling och 

studier 

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Indikator 
Jan-juni 

2020 

Jan-juni 

2021 

Jan-juni 

2022 

Antal påstigande i busstrafiken 71 200 35 100 62 694 

Antal påstigande på pendeltåget 117 500  100 0006 7 

Antal påstigande på regionaltåget 23 300 15 500 28 400 

Minskningen i antalet påstigande 2020 och 2021 berodde framför allt på restriktioner 

och rekommendationer kopplat till pandemin såsom distansstudier och arbete 

hemifrån. 

  

 

6 Uppskattning från Region Sörmland då exakta data inte rapporterats in på grund av 
förseningar i inrapportering samt på datasystembyte. 
7 SL redovisar inte längre antal påstigande till Region Sörmland, varför uppgifterna inte finns att 
tillgå. 
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Indikator 2019 2021 2022 

Medborgarundersökning: Nöjd regionindex, 

kommunikationer 
58,0 

Uppgift 

saknas, 

måttet har 

utgått 

Uppgift 

saknas, 

måttet har 

utgått 

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Arbeta strategiskt för en attraktiv och ekonomiskt hållbar kollektivtrafik 

med en blandning av pendeltåg, regionaltåg och busstrafik 

Kommunen arbetar inom ramen för Västra stambanegruppen för att bidra till att 

pendling med regiontåg och pendeltåg prioriteras högre i Nationell plan för 

transportinfrastrukturen och i Trafikverkets beslut om tåglägen. Kommunen deltar 

också aktivt i samverkansgrupper med Region Sörmland och länets kommuner. Just nu 

utreder kommunen alternativa utformningar av spårområdet för att säkerställa en god 

tågtrafik på lång sikt. 

Aktivt och proaktivt samverka med regionen och kommunerna längs Västra 

stambanan för att få större genomslag i frågan om att prioritera 

pendlingens behov högre i Trafikverkets beslut om tåglägen och nationell 

infrastrukturplan 

Kommunen deltar i olika samverkansgrupper med kommuner och regioner. Gnesta 

kommun är medlem i Västra stambanegruppen, en sammanslutning av 15 kommuner 

och två kommunalförbund, som arbetar med påverkan och egna utredningar/analyser 

för att lyfta fram Västra stambanans betydelse för infrastrukturen.  

Regionalt arbetar Gnesta kommun aktivt med frågan i exempelvis regionala 

utvecklingsnämnden, men också i olika beredningsorgan och nätverk på såväl politisk 

nivå som på tjänstepersonnivå. Ett exempel är Region Sörmlands Arbetsgrupp för 

transportsystemets utveckling. Förutom dessa samarbeten är kommunen medlem i 

Mälardalsrådet som aktivt arbetar med frågor som rör utveckling och planering av 

transportinfrastrukturen.   

Utreda metoder för att mäta antal cyklister på GC-vägar inför kommande 

strategisk utveckling 

Arbetet med att utreda metoder för att mäta trafiken på gång- och cykelbanorna är inte 

påbörjat. Utredningen kommer vara en del i det strategiska utvecklingsarbetet kring 

GC-vägar som kommer bedrivas. Att denna del inte är genomförd hindrar inte att 

arbete påbörjas med revidering av befintlig gång- och cykelplan.    

Revidera gång- och cykelplanen 

Arbete pågår med att ta fram ett förslag till reviderad gång- och cykelplan. 
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Inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet sker en översyn av 

cykelstrategin för Södermanland, som synkroniseras med lokala planer  

Kommunen deltar i det regionala samarbetet i olika samverkansgrupper. 

Medverka i ÅVS (åtgärdsvalsstudie) på sträckan Gnesta – Björnlunda 

Kommunen medverkar i ÅVS:en tillsammans med Trafikverket och Region Sörmland. 

ÅVS:en syftar till att förbättra situationen för oskyddade trafikanter längs sträckan. I 

stora delar är ÅVS:en klar, det som återstår är skrivningar som rör fortsatt process. 

Arbetet har fördröjts på grund av personalbrist på Trafikverket.  

Arbeta med att planlägga mark för framtida utveckling av kollektivtrafik, 

såsom utökning av spår eller depåer, med avstamp i resultatet av 

spårutredningen 

Kommunen har tagit initiativ till en egen utredning om spårområdet kring 

järnvägsstationen för att belysa möjliga alternativ för att säkra kapacitet och utveckling 

av järnvägsområdet.  Utredningen är i sin slutfas och slutrapporten beräknas vara klar 

under hösten. 
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Kommunstyrelsens mål: Ett varierat utbud av 

kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar 

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Indikator 
Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2021 

Jan-aug 

2022 

Uppföljning av antal utövare i idrottsföreningar8 1768 2146 2215 

Uppföljning av antal utövare i kulturföreningar9 2063 1979 2020 

Antal kulturaktiviteter 498 501 340 

Antal fritidsaktiviteter 2034 1530 2411 

Antal besök till Freja Bad & Gym (skolor och 

föreningar är inte med i statistiken) 
18 794 138110 20 484 

Antal besök på kulturarrangemang 

(Gnesta kommuns egenarrangerade 

evenemang)11 

50 0 75012 

Antal utlån i biblioteket13 

Gnesta 

Stjärnhov 

e-lån 

  

 

41 355 

1 103 

2 437 

Antal barn/ungdomar som deltar i 

föreningsaktiviteter. 
2005 1530 2215 

Antal barn/ungdomar som deltar i 

kulturskolans verksamhet14 
34515 368 

Redovisas i 

ÅR 

 

8 Antalet föreningsmedlemmar och aktivitetstillfällen för barn och unga, 4 - 20 år. Uppgifter 
från ansökan om aktivitetsbidrag. 
9 Antalet föreningsmedlemmar och aktivitetstillfällen för barn och unga, 4 - 20 år. Uppgifter 
från ansökan om aktivitetsbidrag. Uppgifterna kommer från 13 föreningar. Det saknas uppgift 
från sju föreningar. 
10 De låga besökstalen förklaras av att Freja Bad & Gym var stängt 6 november 2020 – 16 
augusti 2021. 
11 Låga besökstal 2020 och 2021 på grund av restriktioner med anledning av coronapandemin. 
12 Nationaldagsfirandet på Frustuna hembygdsgård besöktes av cirka 150 personer. Cirka 600 
personer besökte 0158-festivalen i augusti. 
13 Ny indikator från och med 2022 
14 Antal unika elever på kulturskolan. 
15 Kulturskolan erbjöd färre gruppundervisningar, därav färre utbildningsplatser. 
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Indikator 
Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2021 

Jan-aug 

2022 

Medborgarundersökning: Möjlighet till att 

kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, 

friluftsliv, föreningsliv 

7,4 

Uppgift 

saknas, 

måttet har 

utgått 

Uppgift 

saknas, 

måttet har 

utgått 

Medborgarindex för fritidsmöjligheter (kultur 

och fritid) 
62,0 

Uppgift 

saknas, 

måttet har 

utgått 

Uppgift 

saknas, 

måttet har 

utgått 

Antalet utövare inom idrottsföreningar har ökat, och antalet är nu högre än före 

pandemin. Samma sak gäller för antalet fritidsaktiviteter. Däremot är antalet 

kulturaktiviteter betydligt lägre nu än före pandemin.   

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Ta fram ett åtgärdspaket för stöd/återstart av föreningslivet efter pandemin 

Tre olika förslag är under beredning och kommer att presenteras för Kultur- och 

fritidsutskottet. 

Färdigställa handlingsplan för hur det kulturpolitiska programmet ska 

implementeras 

Ett utkast till handlingsplan bearbetas. Arbetet har legat vilande en period med 

anledning av vakant tjänst.    

Utreda och föreslå förbättringsåtgärder och samordningsvinster för 

kommunens kulturarbete  

Utredning ännu ej påbörjad.  

Fortsätt analysera badhusets utbud och öppettider för att fortsatt 

säkerställa ett attraktivt erbjudande gentemot kommunens medborgare  

Freja Bad & Gym har utökat sitt utbud av aktiviteter med bland annat digital 

vattengympa med åtta pass i veckan på varierade tider. Föreningslivet har tillträde till 

anläggningen när det inte är öppet för allmänheten. 

Främja ett aktivt föreningsliv genom en nära dialog och kommunikation 

mellan föreningar, civilsamhället och kommunen 

Under sommaren 2022 har idrottsskola, cirkusskola, Gnesta-dagarna och simskola i 

föreningsregi genomförts med stöd av Gnesta kommun. Under våren 2022 

genomfördes två “drop-in-träffar” med idrotts- och friluftsföreningar i Gnesta Sporthall 

tillsammans med RF SISU Sörmland. Dialogmöten sker med föreningslivet löpande 

under året. 
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Utreda och pröva etablering av frisbeegolfbana vid 

Lötbodalsområdet/Hagstumosse 

På grund av angrepp av granbarkborrar har delar av Lötbodalsskogen avverkats och 

anses inte lämplig att ta i anspråk just nu. Förvaltningen avser gemensamt, i samråd 

med utövare av frisbeegolf, se över en framtida förläggning och etablering av en 

frisbeegolfbana i kommunen. 

Utveckla entréskyltar vid stationshuset, både ur ett fritids- och 

näringslivsperspektiv 

Arbetet har inte påbörjats.   
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Inriktningsmål: En hållbar kommun 
Som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur. 

Prognosticerad måluppfyllelse 

I syfte att bidra till kommunen blir hållbar, arbetar kommunstyrelsens verksamheter 

med olika områden som att minska miljöpåverkan, uppnå en effektiv 

energianvändning, öka tryggheten och med att skapa en socialt hållbar kommun.  

Under året har vissa framsteg skett inom området trygga medborgare, medan det 

återstår arbete inom andra områden. Prognosen är att målet uppnås delvis. 

Kommunstyrelsens mål: Ett långsiktigt arbete för 

minskad miljö- och klimatpåverkan 

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Indikator 2020 2021 2022 

Andel förnybar och återvunnen energi i 

kommunens lokaler (ej bostäder) 
100% 100% 

Redovisas 

i ÅR 

Möjliga platser för laddinfrastruktur 
Uppgift 

saknas 

Uppgift 

saknas 

Redovisas 

i ÅR 

Antalet laddningsmöjligheter16 13 13 13 

Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-

ekvivalenter per invånare17 
3,43 

Publiceras 

ca v. 32 

2023 

 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det 

geografiska området, (%)18 
15,3 

Måttet har 

utgått 

Måttet har 

utgått 

Genomsnittlig körsträcka med personbil, 

mil/inv 
659,9 653,7 

Publiceras 

v. 28 2023 

 

 

 

16 Antal befintliga laddstolpar. 
17 Uppgiften publiceras i Kolada v32 med två års eftersläpning. 
 
18 Uppgifter finns endast till och med 2020, därefter uppdateras måttet inte längre hos Kolada. 
Indikatorn behöver bytas ut.  
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Indikator 2020 2021 2022 

Antal genomförda eller pågående naturvårdande 

projekt. 
- 4 6 

Ett nytt insektshotell har tillverkats och fyra större insektshotell har placerats ut. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt de tidigare anlagda blomsterplanteringarna 

för utvärdering inför kommande år. De har även, liksom tidigare år, arbetat med 

oklippta gräsytor. Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet har genomfört 

naturvårdande arbeten, bland annat byggandet av utsiktsplatsen Vikingahöjden med 

ekonomiskt stöd från länsstyrelsen. Planläggning pågår och tillstånd har inhämtats för 

ytterligare en utsiktsplats med natur- och kulturinformation vid Kvarnberget vid Sillen. 

Byggande av utsiktsplatser/besöksmål är en del av det projekt som kallas ”Gnestas 

höjder”.  

Indikator 
Jan-juni 

2020 

Jan-juni 

2021 

Jan-juni 

2022 

Årligen följa upp antalet resande till, från och inom 

kommunen med kollektiva transportmedel. 
212 000 150 600 19 

Sammanställning av antalet påstigande resenärer inom kollektivtrafiken (buss, 

pendeltåg och regionaltåg).  

Utsläppsgränser och utsläpp från kommunala avloppsreningsverk 

Gnesta reningsverk 

Typ 

Medelvärde 

jan-aug 

2020 

Enligt 

tillstånd 

2020 

Medelvärde 

jan-aug 

2021 

Enligt 

tillstånd 

2021 

Medelvärde 

jan-aug 

2022 

Enligt 

tillstånd 

2022 

Fosfor 0,2 mg/l 0,3 mg/l 0,4 mg/l 0,3 mg/l 0,54 mg/l 0,3 mg/l 

BOD 13 mg/l 10 mg/l 23 mg/l 10 mg/l 14,79 mg/l 10 mg/l 

Under våren 2022 fungerade luftningsbassänger bristfälligt vilket försämrade 

reningen. Omfattande underhållsarbeten i april ledde till bättre utsläppsvärden under 

en kortare period. Därefter hamnade reningsverket ur balans med för lågt uttag av slam 

ur systemet och instrument som inte registrerade de ökande slammängderna. Efter en 

processöversyn under juni månad och ökat slamuttag förbättrades reningen. Fortsatt 

arbete med processoptimering och regelbundna kontroller pågår löpande under året. 

  

 

19 Måttet kan inte redovisas. Orsaken är att SL inte längre redovisar antal påstigande på 
pendeltåget (se uppgifterna om resandestatistik på sidan 12). 
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Björnlunda reningsverk 

Typ 

Medelvärde 

jan-aug 

2020 

Enligt 

tillstånd 

2020 

Medelvärde 

jan-aug 

2021 

Enligt 

tillstånd 

2021 

Medelvärde 

jan-aug 

2022 

Enligt 

tillstånd 

2022 

Fosfor 0,3 mg/l 0,5 mg/l 1,2 mg/l 0,5 mg/l 0,45 mg/l 0,5 mg/l 

BOD 11 mg/l 15 mg/l 32 mg/l 15 mg/l 9,14 mg/l 15 mg/l 

BOD har underskridit gränsvärdet vid samtliga provtagningar. Fosfor har överskridit 

gränsvärdet vid en provtagning. Gränsvärdet överskreds sannolikt på grund av regn 

och höga inflöden till reningsverket. 

Utöver driftstörning kopplat till höga flöden har det vid ett tillfälle varit stopp i 

ledningen från mellansedimenteringen till slamfördelningslådan vilket innebär lägre 

slamhalt, högre syrehalt och försämrad rening. Ledningen blev i samband med 

upptäckt ordentligt spolad med spolbil och reningsgraden återgick till det normala. 

Driftstörningarna har följts upp genom extra provtagningar. 

Stjärnhovs reningsverk 

Typ 

Medelvärde 

jan-aug 

2020 

Enligt 

tillstånd 

2020 

Medelvärde 

jan-aug 

2021 

Enligt 

tillstånd 

2021 

Medelvärde 

jan-aug 

2022 

Enligt 

tillstånd 

2022 

Fosfor 0,04 mg/l 0,5 mg/l 0,21 mg/l 0,5 mg/l 0,13 mg/l 0,5 mg/l 

BOD 2,7 mg/l 15 mg/l 7,4 mg/l 15 mg/l 8,17 mg/l 15 mg/l 

BOD har underskridit gränsvärdet vid samtliga provtagningar. Fosfor har överskridit 

gränsvärdet vid en provtagning. Gränsvärdet överskreds på grund av tekniska problem 

med styrsystemet under april/maj.  

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Revidera miljö- och hållbarhetsplanen 

Arbetet har inte kunnat prioriteras under 2022 med anledning av resursbrist.  

Utreda framtida avloppsrening 

Samhällbyggnadsförvaltningen färdigställde en rapport under år 2020 avseende 

framtida spillvattenlösning. De alternativ som utretts är: 

• Bygga nytt reningsverk 

• Bygga om befintligt reningsverk 

• Anslutning till Himmerfjärdsverket, Syvab. 

Syvabs ägargrupp arbetar fortfarande med frågan avseende anslutningsvillkor och 

förvaltningen förväntar sig ett svar efter vecka 41. Därefter kan en analys av samtliga 

alternativ färdigställas och presenteras för kommunstyrelsen. 
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Ta fram en VA-plan 

De största frågorna av vad som förväntas ingå i en VA-plan så som framtidens 

vattenförsörjning och avloppshantering är utredda. Även en utbyggnadsplan för 

kommande omvandlingsområden börjar falla på plats tillsammans med vissa 

strategiska arbetsområden med förnyelse av ledningsnät och hantering av 

ovidkommande vatten. Under året förväntas slutligt besked fattas om framtida 

avloppslösning för Gnesta tätort. 

Identifiera möjliga platser för laddinfrastruktur i befintlig bebyggelse liksom 

i samband med olika typer av plan- och utvecklingsarbeten 

Identifiering av möjliga platser för laddinfrastruktur i befintlig bebyggelse ska ingå i 

den parkeringsutredning som ännu inte påbörjats. Frågan beaktas dock i samband med 

exploateringar i pågående planarbeten. I den regionala planen för väginfrastruktur för 

elfordon och förnybara drivmedel (fastställd av länsstyrelsen Södermanland 2020) 

bedömde länsstyrelsen att Gnestas behov av laddplatser uppgick till nio vilket Gnesta 

därefter har överträffat. Med anledning av allt snabbare klimatförändringar liksom 

försvårande kapacitets- och produktionsbrister i svensk energiförsörjning finns starka 

skäl att beakta behovet av laddinfrastruktur framgent inom ramen för en energiplan. 

Utreda möjligheten till GC-väg mellan rondell och kolonilotter utmed väg 

224 

Förvaltningen har haft en dialog med Trafikverket om sträckan. Trafikverkets svar är 

att en GC-väg på sträckan inte finns med i vägplanen, och kommer heller inte finnas 

med längre fram. I och med detta behöver förvaltningen utreda denna fråga särskilt. 

Utreda cykel som personalförmån via bruttolöneavdrag för anställda 

Förvaltningen håller på att fram ett underlag i samarbete med nuvarande 

friskvårdsleverantör. Förmånen kan presenteras för personalutskottet vid årsskiftet. 

Utreda effektiviseringsmöjligheter avseende kommunernas bilpooler med 

fokus på effektivitet, ekonomi och miljö 

Ärendet bereds via kommunchefens ledningsgrupp för att sedan hanteras politiskt.  

Övrig uppföljning gällande VA 

Revidering vattenskyddområden Visbohammar och Laxne 

Vattenskyddsområden för Visbohammar och Laxne har inte reviderats. Förvaltningen 

arbetar med att säkerställa att kommunens vattentäkter får det skydd som behövs för 

att kunna ställa formella krav på yttre påverkan inom kommunens 

vattenskyddsområden.  

Förslag till utformning och föreskrifter avseende båda vattenskyddsområdena är 

framtagna. Förslagen kommer att skrivas fram till kommunstyrelsen för beslut om att 
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kommunicera förslagen med berörda fastighetsägare innan ansökan om att revidera 

vattenskyddsområdena skickas till länsstyrelsen.  

Tillståndsansökan för Laxne och Björnlunda vattentäkt 

Gnesta kommun saknar formellt tillstånd för vattenuttag för Laxne och Björnlunda 

vattentäkter. Konsulter är upphandlade och arbete med utredningar och 

tillståndsansökningar pågår. Utredningar bör vara färdigställda och ansökan om 

tillstånd bör lämnas in under andra halvan av 2023.   

Risk och sårbarhet 

Oklart läge för fortsatt komponent- och råvarubrist, oklart läge på finansmarknaden 

samt mycket sårbar personell organisation ger förvaltningen en mycket prekär 

situation. Sammantaget gör detta ekonomiska prognoser för både drift och 

investeringar mycket osäkra.  

VA-verksamheten kan få svårt att inhandla viktiga kemikalier på grund av rådande 

kemikaliebrist. Bristen på kemikalier ger högre priser men i värsta falla kan leveranser 

utebli. Detta skulle kunna leda till att processer i anläggningar ger sämre resultat vilket 

kan påverka kvaliteten på vatten som livsmedel och förhöjda utsläpp av näringsämnen 

till recipienter från kommunens reningsverk. 
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Kommunstyrelsens mål: Trygga medborgare 

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen  

Indikator 2020 2021 2022 

Antal tillgreppsbrott20 20,4 
21,3 Publiceras 

v.13 2023 

Antal våldsbrott21 9,0 
8,7 Publiceras 

v.13 2023 

Mediantid till första enhet på plats vid 

räddningstjänstuppdrag (Mediantid i 

minuter) 

12,2 

15,0 Redovisas 

i ÅR 

Mediantid IVPA (I väntan på ambulans, 

mediantid i minuter) 

Uppgift 

saknas 

Uppgift 

saknas 

Redovisas 

i ÅR 

Antal utvecklade bränder i byggnader (per 

1000 invånare) 
0,56 

Publiceras 

v. 52 2022 

 

Antal räddningsinsatser per år 123 
137 Redovisas 

i ÅR 

Antal personer utbildade av kommunen i 

att förebygga och hantera bränder 
38 

0 Redovisas 

i ÅR 

Medborgarundersökning: Medborgarnas 

upplevda trygghet 
66,0 

Uppgift 

saknas, 

måttet har 

utgått 

Uppgift 

saknas, 

måttet har 

utgått 

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Fortsatt planering för en ny brandstation i Gnesta där avsikten är att 

möjliggöra för en framtida samlokalisering med ambulans och polis 

Sörmlandskustens Räddningstjänst har redovisat ett förtydligande om behovet inför 

det fortsatta arbetet med en förstudie. Behovet av en ny brandstation är inte akut för 

räddningstjänstens del. Förstudien uppdateras med räddningstjänstens synpunkt. 

  

 

20 Kolada: Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott/1 000 invånare. Uppgifter för 2022 
publiceras ca v.13 2023. 
21 Kolada: Antal anmälda våldsbrott (treårsmedelvärde) per 1 000 invånare. Uppgifter för 2022 
publiceras ca v.13 2023. 
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Genomföra trygghetsvandring inom ramen för det brottsförebyggande 

arbetet och identifiera eventuella åtgärder 

En platsanalys (en form av trygghetsvandring) genomfördes i och runt Frejaskolan i 

mars. Vid genomförande av platsanalysen medverkade personal från barn- och 

utbildningsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och Gnesta Förvaltnings AB. 

Åtgärder efter analysen håller på att genomföras.  

I augusti påbörjades en platsanalys i Thuleparken med dokumentation av parken i 

mörker. Den följs upp i september med berörda parter för beslut om åtgärder framåt. 

En kontakt har upprättats med den entreprenör som ansvarar för tågtrafiken i syfte att 

skapa en gemensam lägesbild av området vid tågen. Ett första möte med säkerhetschef 

har genomförts. 

Stötta socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens arbete, som 

bl.a. sker inom ramen för Tillsammans för barnens bästa22, genom 

kontinuerliga uppföljningar som sker inom ramen för BRÅ-arbetet 

Ur ett brottsförebyggande perspektiv har förvaltningen och kommunpolis under våren, 

i samråd med BRÅ:s beredningsgrupp, tagit fram en gemensam lägesbild för Gnesta. 

Lägesbilden med förslag till åtgärder presenterades för styrgruppen bestående av 

kommunchef, kommunstyrelsens presidium samt chefen för lokalpolisområdet. En 

fördjupad analys av fokusområden och framtagande av förslag till åtgärder pågår enligt 

tidplan. 

Representant från förvaltningen har deltagit i de workshops som genomförts för att 

stärka samverkan mellan förvaltningarna. 

En gång per vecka genomförs “Effektiv samverkan för trygghet” (EST) där 

representanter från förvaltningarna deltar för att diskutera aktuella frågor runt 

trygghet. 

  

 

22 Tillsammans för barnens bästa är ett samarbete mellan Sörmlands läns kommuner och region 
Sörmland. Målsättningen är att erbjuda bästa möjliga och jämlika förutsättningar för att alla 
barn och unga (0–18 år) i Sörmland ska ges goda möjligheter till en god fysisk och psykisk hälsa. 
Detta ska uppnås genom att exempelvis hitta strukturer för samarbete mellan kommun och 
region kring tidiga insatser. 
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Kommunstyrelsens mål: En effektiv 

energianvändning 

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Indikator 2020 2021 2022 

Energianvändning redovisat i kWh/m2 för 

bostäder inom Gnesta kommunkoncern23 
140 138 

Redovisas i 

ÅR 

Energianvändning redovisat i kWh/m2 för 

lokaler inom Gnesta kommunkoncern24 
120 119 

Redovisas i 

ÅR 

Antal kWh i solcellsanläggningar inom 

Gnesta kommunkoncern (Installerad effekt) 
2380 3050 

Publiceras 

31 mars 

2023 

Andelen använd fossil energi i 

kommunkoncernens verksamheter 
0% 0% 

Redovisas i 

ÅR 

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Analysera energianvändning inom befintliga kommunala verksamheter 

Gnesta Förvaltning AB och Gnestahem har under lång tid arbetat med att all energi 

som används kommer från förnyelsebara energikällor. Samtliga fossildrivna fordon har 

bytts ut mot elfordon. En lastbil finns dock kvar som inte körs på el. Antalet 

solcellsanläggningar ökar fortlöpande. 

Ta fram en energiplan utifrån rådande lagstiftning 

Ett möte med Energikontoret i Mälardalen AB har genomförts, och efter denna dialog 

är rekommendationen att Gnesta tar fram en så kallad basplan. Det innebär en plan 

som uppfyller lagen och kan tjäna som underlag för kommande revideringar till mer 

ambitiösa planer. För att driva frågan framåt så att nästa steg kan tas, behöver underlag 

inför beslut arbetas fram. 

Eftersträva användande av förnybara energikällor vid renovering och 

nybyggnadsprojekt 

Frågan tas upp med exploatörer i pågående planarbeten. 

 

23 Statistik från Energimyndigheten, avser resultat för det geografiska området Gnesta 

kommun.  

24 Se ovan.  
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Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt arbete för en 

socialt hållbar kommun 

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Indikator 2020 2021 2022 

Andel vuxna med minst gymnasial 

utbildning 

- Invånare 25–64 år med gymnasial 

utbildning, andel (%) 

- Invånare 25–64 år med eftergymnasial 

utbildning, andel (%) 

 

49,3 

 

35,4 

 

48,4 

 

36,3 

Publiceras 

v. 18 

2023 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) 

av befolkningen 
3,0 3,6 

Redovisas 

i ÅR 

Invånare 16–24 år som varken arbetar eller 

studerar 

Publiceras 

v. 50 

2022 

 

 

Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat 

arbeta eller studera, andel (%) 

39 19 

Publiceras 

v. 11 

2023 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 

ekonomiskt bistånd, andel (%) av 

befolkningen 

0,83 0,82 

Publiceras 

v.27 2023 

Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta 

hushåll, andel (%) 
5,3 

Publiceras 

v. 9 2023 

 

Barn i befolkningen som ingår i familjer 

med ekonomiskt bistånd, andel (%) 
3,7 

Publiceras 

v. 49 

2022 

 

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Aktivt arbeta mot diskriminering genom att höja kunskapsnivån i 

organisationen men också i föreningslivet 

I den årliga lönekartläggningen säkerställs att inga osakliga löneskillnader föreligger i 

enlighet med diskrimineringslagstiftningen.  

Etablerade rekryteringsprocesser har uppdaterats bland annat i syfte att säkerställa en 

rättssäker rekryteringsprocess. Som ett led i att höja kunskapsnivån har förvaltningen 

tagit fram rutiner för kompetensbaserad rekrytering och utbildat chefer i maj. 

Ytterligare en utbildning genomförs i september. I denna utbildning tas diskriminering 

upp.  

I APT-materialet gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ingår 

diskriminering och cheferna diskuterar dessa frågor med sina respektive grupper.   
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Under hösten 2022 kommer en medarbetarundersökning att genomföras. I 

undersökningen ingår bland annat frågor som rör diskriminering. 

I enlighet med det idrottspolitiska programmet och det kulturpolitiska programmet 

genomförs löpande aktiviteter/utbildningar i samråd med föreningarna för att arbeta 

mot diskriminering. 

Verka för att det finns blandade storlekar på bostäder och med olika 

upplåtelseformer i samband med samhällsplanering 

I strukturplanen för Vackerby trädgårdsstad medges en blandning av olika typer av 

bostäder och upplåtelseformer. Markanvisning har tidigare skett för radhus och 

lägenheter med hyresrätt och bostadsrätt. 

Gnesta bibliotek ska tillsammans med socialförvaltningen genomföra olika 

läsfrämjande aktiviteter för att stötta utvecklingen av det svenska språket 

och läsandet hos nyanlända 

Under våren har biblioteket varje vecka genomfört två språkcaféer - ett digitalt och ett 

på plats på biblioteket. Bibliotekspersonal har informerat SFI-elever om bibliotekets 

verksamhet. Under våren har biblioteket även erbjudit en mötesplats för ukrainska 

flyktingar en gång i veckan. Biblioteket har tagit emot språkpraktikanter under hela 

våren. 

Samverka med civilsamhället för att skapa arenor för att möjliggöra en god 

integration och ett minskat utanförskap 

Under våren har biblioteket i samarbete med Studiefrämjandet genomfört aktiviteter 

för barn och deras vuxna på samtliga lov. Biblioteket har också i samarbete med 

Folkuniversitetet erbjudit en workshop i dans och demokrati som riktade sig mot 

nyanlända kvinnor. 

Inom idrottsområdet arbetar förvaltningen och en regional aktör med ”barnens 

spelregler” som grundar sig på barnkonventionen, allas rätt att vara med. Projektet 

med simundervisning för kvinnor med utländsk bakgrund har pågått under våren och 

kommer att fortgå även under hösten på Freja Bad & Gym.  

  



 Kommunstyrelseförvaltningen  29(65) 

 

Dokumentnamn Delårsrapport 2022 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2022–2024 för Kommunstyrelsen 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt 

jämställdhetsarbete 

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Indikator Uppföljning 

Uppdateras i samband med revidering av jämställdhetsplanen. 
Arbete ej 

påbörjat 

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Revidera jämställdhetsplanen och ev. inbegripa aktiviteter kopplade till 

samtliga diskrimineringsgrunder 

Arbetet med revidering av jämställdhetsplanen har inte påbörjats. Dock arbetar 

förvaltningen, inom ram för andra HR-processer, aktivt med diskrimineringsgrunderna 

i syfte att motverka diskriminering. Exempel på sådana processer är lönekartläggning, 

kompetensbaserad rekrytering, rättssäkra rekryteringsprocesser, OSA-arbete samt 

planerad medarbetarundersökning. 
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Inriktningsmål: Service och bemötande 
Kontakter med Gnesta kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en 

professionell service. 

Prognosticerad måluppfyllelse 

För att bidra till att uppfylla inriktningsmålet om service och bemötande, har 

kommunstyrelsens verksamheter bland annat gjort en översyn av servicecenter och 

jobbat med att implementera digitaliseringsstrategin. Det finns ännu inte några 

resultat från årets servicemätning. Det framgår att förvaltningen behöver fortsätta 

utveckla arbetet med service, bemötande och tillgänglighet. Prognosen för detta mål är 

att det kommer att uppnås delvis. 

Kommunstyrelsens mål:  

Kommunens verksamheter ska präglas av intresse 

och förståelse för medborgares, företags och andra 

intressenters behov och önskemål 

Kontakter med, och inom, Gnesta kommun ska 

kännetecknas av lyhördhet, tydlighet och 

tillgänglighet 

Nya digitala verktyg ska möjliggöra för en smidig 

interaktion och snabb service 
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Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Indikator 2020 2021 2022 

Bemötande vid kontakt med 

kommunens personal 

(Servicemätningen).25 

51% 

 

45% 

 

Redovisas 

i ÅR 

Svar direkt på enkel fråga via telefon 

(Servicemätningen).26 
65% 

59% Redovisas 

i ÅR 

Medborgarundersökningen: Nöjdhet 

med kommunala verksamheter 

(bemötande och tillgänglighet) 

 

Undersökningen 

genomfördes ej 

Uppgift 

saknas, 

måttet 

har utgått 

Uppgift 

saknas, 

måttet 

har utgått 

 

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Fortsätta arbeta med att utveckla service och bemötande hos kommunens 

ledare och medarbetare 

Förvaltningen har tagit fram ett underlag som är under beredning.  

Genomföra en översyn och uppföljning av servicecenter 

Översynen har genomförts som en självvärdering kompletterat med intervjuer med ett 

urval av medarbetare i de olika förvaltningarna. Utgångspunkt har varit den förstudie 

som genomfördes innan servicecenters införande. Kommunstyrelsen fick en 

avrapportering av översynen i mars 2022.  

Implementera digitaliseringsstrategin 

Under året har flera nya e-tjänster införts, dels sådana som är avsedda för internt bruk 

inom kommunorganisationen, dels e-tjänster avsedda att användas av 

kommuninvånare vid kommunikation med kommunen. 

Förvaltningen har arbetat med kartläggning och etablering av verksamhetsprocesser, 

däribland en delprocess (IT) för automatiserad onboardingprocess (ett strukturerat 

arbetssätt för introduktion av nyanställda) 

  

 

25 Andel ”mycket god” (alternativen är ”mycket god”, ”god”, ”medelgod” och ”dålig”). 
26 Andel ”god” (alternativen är ”god”, ”medelgod” och ”dålig”). 
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Inriktningsmål: En effektiv organisation 
Med nya arbetssätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett 

ansvarsfullt sätt en effektivare organisation. 

Prognosticerad måluppfyllelse 

Inom detta område pågår aktiviteter som bland annat relaterar till en professionell 

myndighetsutövning, utveckling av verksamhetsplaneringen och utveckling av digitala 

tjänster. Vilka effekter som aktiviteterna leder till är vid detta tillfälle svårbedömda. 

Prognosen är att målet kommer att vara delvis uppfyllt. 

Kommunstyrelsens mål: 

Ett systematiskt kvalitetsarbete som främjar kvalitet 

och effektivitet. 

Innovativa och medskapande arbetssätt som bidrar 

till utveckling av verksamheterna. 

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Indikator 2020 2021 2022 

Redovisning av genomförda och pågående 

aktiviteter görs i delårsrapport och 

årsredovisning. 

Ja Ja Ja 

Antal som använder digitala tjänster i 

kontakt med kommunen. 27 

Uppgift 

saknas 

Uppgift 

saknas 

Uppgift 

saknas 

Det är inte möjligt att redovisa antal personer som använder digitala tjänster i kontakt 

med kommunen. Däremot går det att se att antalet ärenden i kommunens e-tjänster 

ökar. Under årets första åtta månader var antalet ärenden i e-tjänsterna nästan 13 000 

(12 935), en ökning med 59 procent jämfört med motsvarande period 2021 då antalet 

var 8 137. 

Indikator 2019 2021 2022 

Medarbetareundersökning – kännedom om 

mål.28 
83 % 

Uppgift 

saknas 

Uppgift 

saknas 

 

27 Uppgiften är inte möjlig att ta fram. Indikatorn bör justeras.  
28 ”Jag är insatt i min arbetsplats mål”, andelen som angett svarsalternativen ”stämmer mycket 
bra” eller ”stämmer ganska bra”. Medarbetarundersökningen genomfördes senast 2019. 
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Redovisning av vilka kommunala tjänster som erbjuds som e-tjänster 

Kommunen har i dagsläget 214 e-tjänster som täcker en stor del av organisationens 

verksamhetsområden. De mest populära är: 

• Boka tid för AQUA-fitness 

• Självservice (intern e-tjänst för anställda) 

• Förskoleärenden 

• Felanmälan 

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Utreda kommunstyrelseförvaltningens organisation 

Utredningen pågår och genomförs av kommunchef. 

Arbeta för att en professionell myndighetsutövning av hög service, 

kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet präglar förvaltningens arbete 

Under sommaren har en organisationsförändring genomförts där bygglov och miljö 

bildar en ny enhet. Syftet är bland annat att utveckla myndighetsutövningen inom miljö 

och bygg.   

Utveckla arbetet med att varje verksamhet regelbundet ska diskutera 

kommunfullmäktiges och nämndernas mål kopplat till 

verksamhetsplaneringen 

Under ledning av kommunchef pågår ett arbete med att utveckla 

målstyrningsprocessen. Det är en del i ett övergripande arbete för att kvalitetssäkra 

kommunens arbete med verksamhetsplanering, uppföljning och redovisning.  

Intensifiera utvecklingen av digitala tjänster och digitalisering inom 

kommunens verksamheter gentemot medborgare, brukare och elever 

En tidigare stor omsättning på chefer har påverkat verksamhetsutvecklingen, och 

därutöver har tjänsten som digitaliseringsstrateg varit vakant under några månader 

(nyanställd tillträder i oktober). Verksamheternas prioriteringar på kärnverksamheten 

har också bidragit till att få digitaliseringslösningar har genomförts. 

Fortsätt utvecklingsarbetet mot en mer digital och tillgänglig arbetsyta för 

medarbetarna, exempelvis av kommunens intranät 

Planering för ett intranätprojekt påbörjades under våren. Under hösten genomförs en 

förstudie med bland annat en enkätundersökning och analys av webbstatistik. 

Intensifiera arbetet med totalförsvar med bland annat arbete med 

säkerhetsskydd och krigsplaceringar 

En föreslagen arbetsgång (enligt MSB:s direktiv) har tagits fram och förankrats i 

kommunledningsgruppen. Planeringsförutsättningarna har sammanställts. Nästa steg 

är att ta fram förslag på krigsorganisation. 
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Säkerhetsskyddet i Gnesta utgår från gällande säkerhetsskyddsanalys som spänner över 

perioden 2020–2023. Säkerhetsskyddet fokuserar på fysisk säkerhet, 

informationssäkerhet och personalsäkerhet med målet att reducera antagonistiska hot 

mot säkerhetskänsliga delar i kommunens verksamhet. Under våren genomfördes ett 

antal säkerhetssamtal med nyanställd personal på nyckelpositioner vilket har resulterat 

i placering i säkerhetsklass. En utredning pågår angående hur säkerhetsskyddsarbetet 

ska organiseras. 
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Inriktningsmål: Välmående och växande 

företag 
Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen. 

Prognosticerad måluppfyllelse 

För att bidra till kommunens måluppfyllelse avseende välmående och växande företag, 

genomförs insatser gällande implementering av näringslivsprogrammet, ett lotsande 

arbetssätt gentemot företag, plan för mark, handel och industri, samt 

brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Av indikatorerna kan både negativ 

och mer positiv utveckling skönjas. Mot bakgrund av det arbete som pågår 

prognosticeras att målet delvis uppfylls. 

Kommunstyrelsens mål: 

Ett nära och gott samarbete mellan kommunen och 

näringslivet. 

Goda förutsättningar för handelns långsiktiga 

utveckling. 
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Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Indikator 2020 2021 2022 

Sammanfattande omdöme om företagsklimat29 

(Svenskt näringslivs undersökning) 
3,8 3,6 3,4 

Företagens upplevelse av service, kompetens, 

rättssäkerhet och tillgänglighet (NKI-mätning) 
67 77 

Siffror för 

år 2022 

publiceras i 

april 2023 

Antal företag med fler än 5 anställda. 65 64 71 

Antal kvm planlagd industrimark i beredskap. 3,8 3,8 3,8 

Antal nystartade eller nyetablerade företag. 51 35 42 

Överlevnadsgrad efter tre år för nyföretagare. 
Uppgift 

saknas 
97 % 

Redovisas i 

ÅR  

Omsättning inom handel. 537 530 

Uppgifter 

ännu ej 

publicerade 

Markreserver av verksamhetsmark (antal ha) i 

utvecklingsområden enligt översiktsplanen. 
13 13 13 

Förvaltningen kommer arbeta för att den nedåtgående trenden gällande företagsklimat 

bryts. Det är positivt att antalet företag med fler än fem anställda ökar. Det finns dock 

en risk att följdeffekter av det ekonomiskt osäkra läget, kopplat mot bland annat kriget 

i Ukraina, kan komma att påverka näringslivet i kommunen i en negativ riktning.  

Omsättningen inom handeln ökade markant vid pandemins start och de något 

nedåtgående siffrorna ligger på en högre nivå jämfört med hur det såg ut före 

pandemin (2018: 489, 2019: 497).  

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Ta fram handlingsplaner för implementering av näringslivsprogrammet 

Näringslivsprogrammets handlingsplan med åtgärder beslutades i kommunstyrelsen 7 

juni 2022.  

Arbeta för att utveckla ett lotsande arbetssätt för företag 

Representanter från kommunstyrelseförvaltningen och samhällbyggnadsförvaltningen 

kommer under hösten arbeta för att utveckla ett lotsande arbetssätt för företag. En 

regelbunden samverkan kommer också att ske med samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

29 Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller 
högre. 
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Ta fram en långsiktig plan för mark, handel och industri 

Arbetet med att ta fram en långsiktig plan för handel och industri har påbörjats. En 

inventering har genomförts för de befintliga verksamhetsområdena för att se hur 

områdena används idag och vilka möjligheter till utveckling som finns. Underlaget ska 

ligga till grund för en strategi för verksamhetsområden. I nuläget finns cirka 13 ha mark 

utpekad i gällande översiktsplan vid Hagstumosse. Kommunen äger cirka 3,8 hektar 

mark som är detaljplanerad för industri och handel. Strategiska markförvärv övervägs i 

syfte att säkerställa mark för bland annat handel och industri i de utvecklingsområden 

som är utpekade i översiktsplanen.  

Identifiera brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder tillsammans 

med företagare för att stärka deras säkerhet  

Det sker en regelbunden dialog med föreningarna Gnesta Handel och Företagarna. 

Under våren anordnade kommunen tillsammans med Företagarna en temakväll om 

digital och lokal brottslighet med föreläsare från Nationellt IT-brottscentrum. En 

representant från lokalpolisen gav en nulägesbild om brottsligheten i kommunen. 

Under hösten kommer representanter inom kommunstyrelseförvaltningen påbörja 

planering för hur det brottsförebyggande arbetet i relation till näringslivet ska 

genomföras framöver.  
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Inriktningsmål: En god ekonomi 
God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk 

hållbar utveckling. 

Prognosticerad måluppfyllelse 

För att bidra till att uppfylla inriktningsmålet om en god ekonomi, pågår bland annat 

arbete med effektivisering och kvalitetssäkring av de ekonomiska processerna, 

revidering av riktlinjer för projekt och investeringar, och med att säkra upphandlings- 

och inköpsprocessen. Under året har det skett en positiv utveckling vad gäller 

automatisering av olika manuella processer, ökad transparens och ökad avtalstrohet. 

Prognosen för året är att målet kommer att uppfyllas delvis. 

Kommunstyrelsens mål:  

En god kontroll och uppföljning av den ekonomiska 

utvecklingen. 

Effektivt resursutnyttjande och en god proaktiv 

verksamhetsstyrning. 

Medarbetarna ska ha god kännedom om sin 

verksamhetsbudget och vara delaktiga i 

planeringsarbetet. 
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Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Indikator 2022 

Antal projekt med projektredovisning av för- och 

efterkalkyl 

För taxekollektivet har inga projekt 

avslutats i perioden januari – augusti 2022. 

Arbetet med att tillämpa arbetssättet för 

projekt inom alla verksamheter fortsätter 

under 2022.  

Kostnad per betygspoäng (i grundskolan) 
Uppgifter finns inte att tillgå. Indikatorn bör 

justeras. 

Kostnad för de elever som inte fullföljer ett 

gymnasieprogram 

Uppgifter finns inte att tillgå. Indikatorn bör 

justeras. 

Kostnad per invånare 0–64 år för ekonomiskt 

bistånd 

Uppgifter finns inte att tillgå. Indikatorn bör 

justeras. 

Kostnaden för barn- och ungdomsvård, kr/inv 
Uppgifter finns inte att tillgå. Indikatorn bör 

justeras. 

Negativa avvikelser från standardkostnader 
Uppgifter finns inte att tillgå. Indikatorn bör 

justeras. 

Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag Redovisas i kommunens ÅR 

Soliditet inklusive pensionsskuld ska vara positiv Redovisas i kommunens ÅR 

Kostnadsutveckling för olika verksamheter Redovisas i kommunens ÅR 

Resultat från bokslut 
Redovisas under avsnittet Resultat och 

ekonomisk ställning 

Budgetföljsamhet på förvaltnings- och enhetsnivå 

samt verksamhetens nettokostnader 

 

Redovisas under avsnittet Resultat och 

ekonomisk ställning 

Prognossäkerhet 
Redovisas under avsnittet Resultat och 

ekonomisk ställning 

 

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Arbeta med att effektivisera och kvalitetssäkra de ekonomiska processerna 

Fokus för arbetet med effektivisering och kvalitetssäkring har under året varit att 

automatisera vissa manuella processer. Där det inte finns systemstöd att automatisera 

har ekonomienheten använt RPA (Robotic process automation). Exempel på processer 

som automatiserats är: återrapportering av betalningar, påminnelseprocessen (där 

även återrapportering om betalningar sker automatiskt) samt även export av fakturor 
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och andra bilagor. För att minska eventuella fel som kan uppstå, har även fler 

automatiska kontroller byggts in i systemet. 

Kommunens inlämning av räkenskapssammandraget slutgodkändes av SCB den 20 

april, vilket är tidigare än föregående år. Detta är ett resultat av flera års 

förbättringsarbete kring den inlämningen.  

Flera ekonomiblanketter har flyttats in i affärssystemet, vilket gör att dessa kan fyllas i 

direkt där och chefen kan sedan attestera dem digitalt. Detta minskar administrationen 

och utskrift av blanketter som ska attesteras på papper.  

Utveckla den ekonomiska rapporteringen för att ge verksamheter och politik 

ändamålsenliga beslutsunderlag 

Under 2022 har arbetet med att utveckla den ekonomiska rapporteringen inletts. Det 

sker en successiv harmonisering av formaten i den skriftliga rapporteringen för 

samtliga förvaltningar sker successivt. Förutom detta har fokus under året legat på att 

utveckla den digitala rapporteringen samt en automatisering av flera 

redovisningsprinciper vilket effektiviserar ekonomiadministrationen och bidrar till att 

nå digitaliseringsmålen. Genomlysningen av verksamhetsområdet 

kommungemensamma poster har givit en större transparens av de intäkter och 

kostnader som redovisas, vilket bidragit till en större tydlighet i den ekonomiska 

uppföljningen. 

Revidera riktlinjer för projekt- och investeringar för att säkerställa 

ekonomisk effektivitet både vad gäller investering, framtida avskrivningar 

och kassaflöden 

Arbetet med att förbättra redovisningen av projekt och investeringar fortsätter. Avslut 

av investeringar och start av avskrivningar sker nu löpande vilket säkerställer ett mer 

korrekt resultat varje månad. Revidering av riktlinjer fortsätter.  

Säkra upphandlings- och inköpsprocessen genom förtydligat samarbete 

mellan ekonomienheten och förvaltningarna i syfte att nå ökad kunskap, 

stärkt avtalstrohet och kostnadseffektivitet 

Under hösten 2020 skapades ett inköpsråd med samordnare från samtliga 

förvaltningar. Arbetet har fortsatt men med förminskad styrka då enbart barn- och 

utbildningsförvaltningen har en inköpssamordnare dagsläget. Rådet skapades för att på 

ett mer effektivt sätt nå ut till verksamheterna med information men också för att 

samla in gemensamma behov för vidare hantering gentemot exempelvis Telge Inköp. 

Arbetet tillsammans med förvaltningarna har dock fortsatt i andra former, där fokus 

ligger på att identifiera och åtgärda avtalslösa områden.   

Det finns en plan för att återuppta arbetet med inköpsrådet i en annan konstellation för 

att underlätta för ansvariga chefer från alla förvaltningar att koordinera sina 

upphandlingsbehov och skapa ett forum där upphandlings- och inköpsfrågor kan 

drivas framåt gemensamt. Registrering av avtal i Avtalsportalen via Telge Inköp 

fortlöper.  
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Arbetet med inköpsrapporten påbörjades våren 2021 i samarbete med Telge Inköp. I 

den kan kommunen hämta statistik avseende leverantörer och gjorda inköp. Detta 

möjliggör åtgärder för att prioritera arbetet, identifiera avtalslösa områden, skapa 

avtalstrohet och i förlängningen nå kostnadseffektivitet.   

Inköpsrapporten tas fram kvartalsvis och en handlingsplan för varje förvaltning skapas 

och presenteras på avstämningsmöten med respektive förvaltningschef, 

verksamhetschefer samt kommunchef. Arbetet fortskrider och har både underlättat 

samordningen av inköp och kommunikationen mellan förvaltningarna och 

upphandlingssamordnaren. Detta har resulterat i att flera nya upphandlingar har 

initierats och att avtalstroheten har ökat i kommunen över lag.  

Det finns en målsättning att höja upphandlingskompetensen inom organisationen och 

under hösten kommer utvalda chefer och medarbetare delta i de utbildningar som 

Telge Inköp håller inom området. 

Nya, förenklade, regler gäller för upphandling från och med den 1 februari 2022. 

Förändringarna rör det så kallade icke-direktivstyrda området och påverkar arbetet 

med uppdatering av kommunens riktlinjer och policyer inom området. Även 

anpassning av kommunens styrdokument pågår liksom en uppdatering av 

Insidan. Samarbetet inom förvaltningen fortgår med regelbundna avstämningar i syfte 

att nå ut till det lokala näringslivet med information om kommunens planerade behov 

av upphandling och upprätthålla en dialog kring vad det lokala näringslivet har att 

erbjuda. Fokus ligger nu på att uppdatera informationen på hemsidan samt att 

implementera kommunens medverkan i NUI genom Stockholm Business Alliance. 

Ekonomienheten uppdras att fördjupa arbetet med kommunens långsiktiga 

finansiella prognoser tillsammans med övrig förvaltningsledning med målet 

att identifiera de större möjligheterna och utmaningarna och därmed 

tydliggöra eventuella aktiviteter som till kommande framtidsplaner 

Ekonomienheten arbetar med att genomföra en ny analys av kommunens långsiktiga 

förutsättningar utifrån metoden långsiktig finansiell analys (LFA). Analysen baseras på 

den investeringsplan, befolkningsprognos och skatteprognos som kommunen arbetat 

med under tidigare period. Under hösten kommer analysen att presenteras och 

bearbetas i förvaltningsledningen för identifiera vilka eventuella aktiviteter eller vidare 

arbeten som bör utföras utifrån resultatet i analysen. 

Fortsatt utveckling av arbetet med lokalresursplan 

Det pågår en översyn av arbetet med den kommunövergripande lokalresursplan. Denna 

genomförs tillsammans med kommunens förvaltningschefer under ledning av 

kommunchef. I samband med detta arbete revideras även de rutiner som är kopplade 

till lokalresursplanen. Arbetet med lokalresursplan pågår med hög intensitet för att 

förankra tankarna i samtliga förvaltningar.  
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Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare 
Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens. 

Prognosticerad måluppfyllelse 

För att bidra till att inriktningsmålet attraktiv arbetsgivare uppfylls, genomförs arbete 

med bland annat utveckling av chefsintroduktionen, chefsutbildningar, 

kompetensförsörjning och översyn av rekryteringsprocesserna. Eftersom ingen 

medarbetarundersökning genomförts ännu, saknas många indikatorer, vilket gör 

måluppfyllelsen svårbedömd. Prognosen är att målet kommer att uppfyllas delvis. 

Kommunstyrelsens mål: Arbetsplatser där 

medarbetare känner stolthet, delaktighet, 

engagemang och ansvar i såväl det löpande som 

det långsiktiga arbetet. 

Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Indikator 2019 2021 2022 

Medarbetarundersökning, HME, 

Hållbart medarbetarengagemang30 
77 Genomfördes ej Redovisas i ÅR 

Medarbetare som kan rekommendera 

Gnesta kommun som arbetsplats31 

Uppgift saknas 
  

Medarbetarundersökning, HME, 

Delindex Motivation 
80 Genomfördes ej Redovisas i ÅR 

Medarbetarundersökning, HME, 

Delindex Ledarskap 
80 Genomfördes ej Redovisas i ÅR 

Medarbetarundersökning, HME, 

Delindex Styrning 
72 Genomfördes ej Redovisas i ÅR 

Personalomsättning   Redovisas i ÅR 

 

 

 

30 Skalan är 1–100, där o är sämst och 100 bäst. Medarbetarundersökningen har inte 
genomförts sedan 2019. Den kommer att genomföras hösten 2022. 
31 Frågan har inte ingått i medarbetarundersökningen tidigare och kan därför inte redovisas. 
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Kommunstyrelseförvaltningen: Snittantal anställda jan-aug32 

Urval 2020 2021 2022 

Antal anställda 55 55 58 

- Varav kvinnor 38 37 39 

- Varav män 17 18 19 

Antal årsarbetare 50 50 54 

- Varav kvinnor  34 34 35 

- Varav män 16 16 19 

 

Total sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid (totalt och per kön) 

Urval 
Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2021 

Jan-aug 

2022 

Totalt  5,1% 5,1% 3,5% 

Kvinnor    6,9% 7,5% 4,9% 

Män 1,5% 0,8% 0,8% 

 

Total sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid (per ålderskategori) 

Urval 
Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2021 

Jan-aug 

2022 

29 år eller yngre 0,9% 3,0% 2,9% 

30 – 49 år 7,9% 2,2% 1,6% 

50 år eller äldre 3,3% 8,2% 5,6% 

 

  

 

32 Genomsnittsantalet beräknas genom ett medelvärde från tre mättillfällen under perioden 
januari – augusti. 
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Andel långtidssjukfrånvaro 

(Sjukfrånvaro av sammanhängande tid av 59 dagar eller mer, i procent av total 

sjukfrånvaro) 

Urval 
Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2021 

Jan-aug 

2022 

Totalt  34,9% 52,3% 55,8% 

Kvinnor    * * * 

Män * * * 

*För liten grupp för att redovisas 

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen 

Utveckla chefs- och ledarskap i enlighet med struktur för chefsutveckling 

Under året har det genomförts tre ledarforum med olika teman. Syftet med 

ledarforumen är att skapa  

• dialog, delaktighet och en gemensam plattform i verksamhetskritiska frågor 

• nätverk över förvaltningarna 

• stolthet över att vara en del av Gnesta kommun. 

 

Introduktionen för chefer har under året utvecklats. Material har uppdaterats och 

chefer träffar kommunchefen för dialog om det kommunala uppdraget samt de 

förväntningar som finns på chefer.  

Olika utbildningar för chefer har genomförts under året såsom arbetsmiljöutbildning 

och kompetensbaserad rekrytering. I september genomförs ytterligare en utbildning i 

kompetensbaserad rekrytering, i oktober planeras utbildning i rehabilitering med 

tillhörande verktyg och i december planeras utbildning i svåra samtal.   

Sedan september 2021 genomförs exitsamtal med avgående chefer. Underlagen för 

exitsamtal är en del i att utveckla kommunens arbete inom kompetensförsörjning och 

arbetsmiljö, vilket är en pågående process.  

Utveckling av arbetssätt som innebär att kommunens medarbetare ges 

goda möjligheter att bidra till verksamheternas utveckling avseende 

exempelvis kvalitet och resursanvändning 

Under året har förvaltningen tillsammans med fackliga representanter fortsatt arbetet 

med att ta fram ett nytt samverkansavtal. Samverkansavtalet bygger på delaktighet och 

parterna är överens om att ytterligare tydliggöra samverkanssystemets roller och 

ansvar. Det ska vara tydligt för alla anställda i kommunen hur man kan bidra till och 

påverka sin arbetsplats. 
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Utveckla medarbetarundersökningen 

Nästa planerade medarbetarundersökning genomförs hösten 2022. 

Ta fram en strategi för kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt 

Ett underlag för strategin har arbetats fram tillsammans med kommunens chefer. Detta 

arbete fortsätter nu och en strategi håller på att tas fram inför fortsatt politisk 

beredning.  

Uppdrag att se över och utveckla rekryteringsprocesserna 

Rekryteringsprocessen för chefer och medarbetare är uppdaterad och förankring pågår 

i respektive ledningsgrupp. Material till respektive del i rekryteringsprocessen håller på 

att uppdateras/tas fram. Materialet är kopplat till kompetensbaserad rekrytering.  

Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet  

Under våren har kommunens grundläggande arbetsmiljöutbildning i fyra delar 

genomförts för de chefer och skyddsombud som missat hela eller delar av höstens 

utbildning. 

Under våren har alla förvaltningar gjort den årliga uppföljningen av SAM och redovisat 

resultatet i respektive nämnd enligt den nya rutinen. 

Chefer och medarbetare har gjort skyddsrond gällande den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. 

Alla chefer har svarat på en enkät rörande chefernas arbetsmiljö. Resultatet har 

redovisats och diskuterats i förvaltningarnas ledningsgrupper och i 

kommunledningsgruppen. 

Revidera personalpolicyn  

Förvaltningen har under senvåren påbörjat uppdateringen av det personalpolitiska 

program som togs fram 2008. Materialet kommer under hösten att beredas i 

kommunens ledningsgrupp för vidare hantering i de politiska organen. 

Genomföra insatser för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron   

Pandemin påverkar ännu sjukfrånvarosiffrorna i till exempel kontaktyrken som 

fortfarande styrs av direktiv från bland annat regionen. Fokus har varit att stödja chefer 

i deras dagliga arbete med att systematiskt följa och arbeta enligt rutinen för aktiv 

sjukskrivning och rehabilitering. Såväl dokumentation som uppföljning görs i 

systemstöd sedan 2021, vilket har underlättat arbetet för samtliga inblandade. Aktuellt 

företagshälsovårdsavtal har gett förbättrade möjligheter att nyttja tjänster som till 

exempel rehabiliteringskoordinering som stödjer ett förebyggande och aktivt arbete för 

att sänka sjukfrånvaro. 

  



 Kommunstyrelseförvaltningen  46(65) 

 

Dokumentnamn Delårsrapport 2022 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2022–2024 för Kommunstyrelsen 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Uppdrag och organisation 
Kommunstyrelsen ger uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Förvaltningens uppdrag är att ge stöd till kommunstyrelsen i sitt arbete med leda, styra 

och samordna den kommunala organisationen. Det kan vara allt från ärendehantering 

och upphandling till juridik och kommunikationsarbete. 

Förvaltningens uppdrag handlar också om verksamhetsfrågor kring kultur, fritid, 

näringsliv, turism och att arbeta för en trygg och säker kommun. 

Förvaltningens uppdrag från kommunstyrelsen är att 

• Vara kanslifunktion och registratur för kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. 

• Bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp nämndernas, 

förvaltningarnas och bolagens verksamheter. 

• Företräda kommunövergripande och gemensamma frågor, att kommunicera 

och samarbeta, att stå för spelregler och policydokument och att driva 

utvecklingen så att den svarar mot dagens och framtidens krav. 
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• Leda arbetet med processerna för ekonomi, kansli, IT, HR och kommunikation 

ur ett strategiskt och stödjande perspektiv. 

• Driva verksamheter inom kultur, fritid, näringsliv, turism samt servicecenter. 

• I samverkan med medborgare, företag och externa parter skapa förutsättningar 

för en positiv utveckling i Gnesta. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förvaltningens uppdrag är att erbjuda boende och verksamma i vår kommun god och 

tillgänglig service och snabba beslut. Det gäller för ärenden inom hela 

samhällsbyggnadsområdet, miljötillsynen samt räddningstjänsten. Förvaltningen 

arbetar mot kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. 

Förvaltningens uppdrag från kommunstyrelsen är att arbeta 

med 

• mark och exploatering 

• vatten och avlopp 

• renhållning 

• kollektivtrafik 

• övergripande planering. 

Personal inom förvaltningen 

Kommunstyrelsen ger uppdrag åt både kommunstyrelseförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Personalansvaret för de funktioner på 

samhällbyggnadsförvaltningen som utför uppdrag åt kommunstyrelsen har dock 

samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen har personalansvaret för funktionerna 

på kommunstyrelseförvaltningen. 
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Nämndens ekonomi  
Kommunstyrelseförvaltningens budget är -79 530 tkr. De åtta första månaderna visar 

ett mindre underskott inom skattekollektivet på -23 tkr, vilket främst är ett resultat av 

höga kostnader för inhyrd personal som motverkas av lägre personalkostnader och 

generellt låga aktivitetskostnader.  

Taxekollektivet har ett underskott på -4 491 tkr för perioden. Underskottet kommer 

från VA-enheten och kostnader för lagning av läckor på ledningsnätet samt höga 

kostnader för hantering av slam inom reningsverken. Det motverkas av eftersläpning i 

kostnader för hantering av avfall inom Renhållningsenheten. 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde 

Tkr 
Årsbudget 

Avvikelse Utfall - 

Budget augusti 

Prognos 

Avvikelse 

augusti 

Prognos 

Avvikelse 

april 

Politiska kostnader -3 031 -244 -400 0 

Kommunchef -4 297 +626 +400 0 

Ekonomienheten -9 245 -2 022 -4 000 -3 400 

IT-enheten -8 864 +534 0 0 

HR-enheten -9 290 +82 -1 000 -1 000 

Kanslienheten -6 654 +766 +300 0 

Kommunikation & 

samverkan 
-38 149 +235 -400 0 

Kommunikation & 

samverkan 
-4 860 +174 0 0 

Näringsliv -382 +52 +100 0 

Kultur -1 137 +79 0 0 

Servicecenter -4 412 -383 -500 0 

Bibliotek -4 741 +293 0 0 

Fritid -20 387 +60 0 0 

Övrigt (Elektron, 

Klämmingen) 
-2 230 -40 0 0 

Total Skattekollektivet - 79 530 -23 -5 100 -4 400 
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VA-enheten -0 -4 656 -9 000 -10 500 

Renhållningsenheten -0 +165 0 0 

Total Taxekollektivet -0 -4 491 -9 000 -10 500 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Politiska kostnader 

Perioden visar ett underskott -244 tkr. Underskottet kommer från högre kostnader för 

arvoden, böcker/media och avgifter jämfört budgeterat. 

Prognos: -400 tkr 

Kommunchef 

Enheten visar ett överskott +626 tkr till och med augusti. Överskottet kommer från lågt 

utfall inom budgeterade aktiviteter Ledarforum och Utvecklingsområden. 

Prognos: +400 tkr 

Ekonomienheten 

Enheten visar ett underskott på -2 022 tkr efter augusti månad.  Underskottet kommer 

främst från höga kostnader för inhyrd personal drivet av vakanser inom enheten. Det 

motverkas till viss del av lägre personalkostnader. Prognosen bygger på fortsatta 

kostnader för inhyrd personal.  

Prognos: -4 000 tkr 

IT-enheten 

Enheten visar ett överskott på +534 tkr efter augusti månad. Låga personalkostnader 

drivet av vakans. Detta motverkas till viss del av högre kostnader för administrativa 

tjänster. Prognosen bygger på att rekrytering samt prishöjningar genomförs under 

hösten. 

Prognos: Enligt budget 

HR-enheten 

Enheten visar ett överskott på +82 tkr efter augusti månad. Det kommer från låga 

aktivitetskostnader. Det motverkas av kostnader för inhyrd personal. Prognosen bygger 

på fortsatt kostnad för inhyrd personal året ut, och att de budgeterande aktiviteterna 

genomförs senare på året. 

Prognos: -1 000 tkr 

Kanslienheten 

Enheten visar ett överskott på +766 tkr efter augusti månad. Detta kommer främst från 

lägre personalkostnader p.g.a. vakans i början av året.  
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Prognos: +300 tkr 

Kommunikation och samverkan 

Enheten visar ett överskott på +235 tkr efter augusti månad. Se kommentarer nedan. 

Prognos: -400 tkr 

Kommentarer per område inom Kommunikation och samverkan: 

Kommunikation och samverkan: Inom detta område ligger personalkostnader för 

Enhetschef, Kommunikation, Näringsliv och Kultur.  Området består även av 

aktivitetsbudget för kommunikation och marknadsföring. Utfallet tom augusti visar ett 

överskott +174 tkr. Överskottet kommer från generellt lågt aktivitetsutfall som 

motverkas av kostnad för utbetald semesterersättning vid avslutad anställning. 

Kostnaden för semesterersättning motbokas inom Kommungemensamt vid justering av 

semesterlöneskuld. 

Prognos: Enligt budget 

Näringsliv: Inom detta område ligger aktivitetskostnader för näringsliv. Utfallet tom 

augusti visar ett mindre överskott på +52 tkr. 

Prognos: +100 tkr 

Kultur: Inom detta område ligger aktivitetskostnader för kulturverksamhet. Utfallet 

tom visar ett överskott på +79 tkr vilket främst kommer från periodiseringseffekt av 

utbetalningar av föreningsbidrag. 

Prognos: Enligt budget 

Servicecenter: Området visar ett underskott på -383 tkr. Underskottet kommer 

främst från kostnader för inhyrd personal. Detta motverkas av viss del av lägre 

personalkostnader och lägre kostnader inom aktivitet turistinformation. 

Prognos: -500 tkr 

Bibliotek: Området visar ett överskott för perioden +293 tkr. Lågt utfall inom 

administrativa tjänster vilket kopplas till licenskostnader för bibliotekssystem samt 

lägre kostnader för media.  

Prognos: Enligt budget 

Fritid: Området visar ett mindre överskott för perioden +60 tkr. Lägre intäkter inom 

Freja Bad och Gym motverkas av högre intäkter för tillfälliga lokaluthyrning. I övrigt är 

budgeten i balans. Det finns en osäkerhet kring prognosen kopplat till den utökning av 

föreningsbidrag som gjorde i budgetramen 2022. Osäkerheten ligger i att hinna 

genomföra utbetalningar och underhåll av fritidsanläggningar under året. 

Prognos: Enligt budget 

Övriga (Elektron, Klämmingen): Inom Övrigt ligger budget för personal och 

aktiviteter i Elektron. Här ligger även budget kopplat till Klämmingsbergsbadet. 

Utfallet tom augusti visar ett mindre underskott -40 tkr. Underskottet kommer från 
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lägre intäkter inom Elektron för uthyrning av lokaler både internt och externt, det 

motverkas till viss del av lägre kostnader inom Klämmingsbergsbadet vilket är en 

periodiseringseffekt. 

Prognos: Enligt budget 

VA-enheten (Taxekollektiv) 

Enheten visar ett underskott på -4 656 tkr efter augusti månad. Underskottet kommer 

främst från höga kostnader i samband med lagning av läckor på ledningsnätet samt 

höga driftkostnader inom reningsverken, främst från kostnader för hantering av slam, 

högre elpriser och fler genomförda processkontroller. 

Prognosen bygger på fortsatta kostnader för lagning av läckor samt fortsatt högre 

kostnader för drift av anläggningarna. Ingen taxejustering genomförs under 2022. 

Prognos: -9 000 tkr 

Renhållningsenheten (Taxekollektiv) 

Enheten visar ett överskott på +165 tkr efter augusti månad. Detta kommer främst från 

intäkt för försäljning av traktor samt en eftersläpning av kostnader för hantering av 

avfall. Detta motverkas till viss del av lägre intäkter från taxa. 

Prognos: Enligt budget 
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Investeringsuppföljning 

Under året har projekt som är färdigställda också löpande avslutats i redovisningen och 

avskrivningar har påbörjats. För de investeringsprojekt som avser inköp av inventarier 

avslutas respektive inköp direkt och avskrivning påbörjas. Dessa projekt klassas dock 

fortfarande som pågående i sin helhet då det finns investeringsmedel kvar för 

kommande inköp enligt budget. 

Skattekollektivet - pågående projekt (tkr) 

Projektbenämning 
Projekt-

budget 

Återstår 

projektbudget 

per 22-08-31 

Prognos 

totalt utfall 

22-12-31 

Avslut 

2022 

Biblioteksservice och skyltning 395 372 -295 X 

Allmän upprustning badplatser, 

idrottsplatser och 

friluftsområden 2016 

559 559 -120   

Uppsnyggning Hagstumosse 123 123 0   

Konstgräsplan 80 64 -80 X 

Revidering av grafisk profil 200 33 -200 X 

Internwebb/Intranät 100 41 -100 X 

Servicecenter 72 72 0   

MSB-projekt kommunal 

ledningsplats 
2 160 -983 -2 160 X 

Teknik för digitala 

sammanträden 
310 45 -310 X 

Utbyggnad av förvaltningsnät 

2020 
500 91 -500 X 

Utbyggnad av fiber till Trosa 

kommun 2020 
2 500 2 500 0   

Införandeprojekt 2020 2 000 817 -2 000 X 

Utbyggnad av förvaltningsnät 

2021 
500 201 -500 X 

Utökning av fritt wifi 2021 150 136 -14   

Generella IT investeringar 

2021 
500 285 -300 X 

Integrationer 2021 500 500 -500 X 
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Förnyelse av administrativ 

datorpark 2021 
1 500 313 -1 400 X 

Servrar och 

kommunikationsutrustning 

2021 

1 500 1 500 0   

Kommunikation till Björnlunda 

lågvattenreservoar 
1 500 1 500 -1 500 X 

Uppgradering ärendesystem 

(digitalt arbetssätt) 
500 415 -355   

TOTALT 17 525 8 584 -15 640  

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Bibliotek 

IV00061 - Biblioteksservice och skyltning 

Anpassningar av skyltar utifrån den grafiska profilen kvarstår. Arbetet blev uppskjutet 

på grund av coronapandemin. Genomförs hösten 2022. Avslutas till årsskiftet. 

Fritid 

IV00031 - Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och 

friluftsområden 2016 

Bänkar Lötbodal (18 tkr), rengöringsaggregat löparbanor (42 tkr). Ytterligare satsning 

på Lötbodal kommer att ske 2023.  

IV00056 - Uppsnyggning Hagstumosse 

Kvarstår inköp av nya bänkbord, kommer att ske 2023 

IV00059 – Konstgräsplan 

Inköp av granulatfällor och skoborstställ har genomförts från tidigare år. Inköp av harv 

till konstgräsplan kommer genomföras i samarbete med Gata-Park. 

Kommunikation 

IV00040 - Revidering av grafisk profil 

Implementation av ny grafisk profil inom Gnesta kommun är till största del genomförd. 

Avslutas till årsskiftet. 

IV00060 - Internwebb/Intranät 

Förstudie påbörjad, men en enkät till alla anställda. Köp av webbanalys kvarstår. 

Avslutas till årsskiftet. 
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Servicecenter 

IV00062 – Servicecenter  

Delvis aktiverad 2022. Kvarstående medel kvarstår över årsskiftet för fortsatt arbete 

med arbetsmiljön på Servicecenter.  

IT-enheten 

IV00005 - MSB-projekt kommunal ledningsplats 

Kommunal krisledning samt reservkraft och nytt serverrum, MSB finansierar 50%. 

Slutbesiktning under hösten. Avräkning mot MSB sker i samband med projektavslut. 

Prognos enligt beviljad budget. 

IV00064 - Teknik för digitala sammanträden 

Moderniseringen av tekniken i B-salen. 

IV00065 - Utbyggnad av förvaltningsnät 2020 

Bygga redundans samt fiber till flyttade verksamheter, Strandhagen/Sjöstugan, fiber 

till återvinningsgårdens kontor, samförläggning av kanalisation med fjärrvärmen till 

Margaretedalsvägen bland annat. Ständigt pågående arbete, 2020 vart försenat på 

grund av pandemin så grävning utfördes 2021. 

IV00066 - Utbyggnad av fiber till Trosa kommun 2020 

Egen fiber till Trosa kommun. Försenat på grund av pandemin. Vi för en dialog med 

Trofi för att kunna erbjuda fiber till de som bor efter sträckan. 

IV00068 - Införandeprojekt 2020 

Olika digitaliseringsprojekt. Bland annat ett Hybridklassrum till UC. 

IV00069 - Utbyggnad av förvaltningsnät 2021 

Bygga redundans samt fiber till flyttade verksamheter. Sista biten på stora 

redundansslingan slutfördes genom att östra och västra Storgatan sammanknöts med 

fiber. Fiber till ny skolbyggnad i Björnlunda. Projektet avslutas vid årsskiftet. 

IV00070 - Utökning av fritt wifi 2021 

Utbyggnad av Wifi till verksamheter och medborgare, förtätning i samtliga 

äldreboenden på grund av nytt trygghetslarm och skolor på grund av ökat antal 

enheter. 

IV00071 - Generella IT investeringar 2021 

Switchar med mera som behöver bytas ut på grund av ålder eller haveri. 

IV00072 - Integrationer 2021 

Integrationer mellan verksamhetssystem. 
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IV00073 - Förnyelse av administrativ datorpark 2021 

Utbyte av 4 år gamla PC-arbetsplatser  

IV00074 - Servrar och kommunikationsutrustning 2021 

Utbyte av gamla serverparken på grund av ålder. Upphandling pågår. 

IV00075 – Kommunikation till Björnlunda lågvattenreservoar 

Ersätta befintlig radiolänk samt bygga bort förhyrda ledningar. Projektet ej startat. 

Kanslienheten 

IV00053 - Uppgradering ärendesystem (digitalt arbetssätt) 

Fortlöpande insatser kopplat till uppgradering av kommunens ärendehanteringssystem 

har gjorts. En del av de avsatta medel har ianspråktagits för att effektivisera 

registrering av inkomna handlingar genom inköp av s.k. Add-In funktion som kan 

integreras med kommunens e-postklient. Funktionen är inköpt och kommer testats och 

driftsättas under senare delen av året. Förvaltningen arbetar aktivt tillsammans med 

leverantören för att ytterligare effektivisera och digitalisera kommunens 

ärendehantering. 

Vad gäller de investeringar som förvaltningen ianspråktagit medel för, så är dessa 

driftsatta. Investeringarna kommer aktiveras under hösten 2022.  

Syftet med denna uppgradering är att effektivisera och underlätta registrering av 

allmänna handlingar som inkommit via e-post till handläggare. Detta är ett led i att 

förbättra användarvänligheten för våra medarbetare samt bidrar det till mer effektiva 

och standardiserade arbetssätt, vilket ligger är i linje med de mål som 

kommunfullmäktige fastställt i kommunens framtidsplan.   
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Taxekollektivet - pågående projekt (mkr) 

Projektbenämning 
Projekt-

budget 

Återstår 

projektbudget 

per 22-08-31 

Prognos 

totalt utfall 

22-12-31 

Avslut 

2022 

KS Avloppsledning Gnesta -

Laxne 

44,5 1,0 -43,9 
x 

Reservkraft 2019 0,7 0,7 0,0  

Sjöledning Frösjön 2019 3,0 2,6 -2,8  

Gnesta vattenverk 2019 6,0 0,0 -6,0  

Reningsverkslösning Gnesta 

(ianspråktas hösten 2019) 

6,2 3,2 -3,1 
 

Björnlunda avloppsreningsverk 0,3 0,1 -0,2 x 

Tillbehör entreprenadmaskiner 0,5 0,5 0,0  

Förstudie IV20031 Gnesta 

vattenverk 2019 

2,0 0,1 -1,9 
 

Projektering vattenverk Gnesta 

2021 

20,0 17,6 -5,0 
 

Optimering av Gnesta 

avloppsverk 2021 

3,9 2,2 -2,7 
 

Renovering avloppsledning 

Björnlunda och Stjärnhov 

3,1 0,3 -3,0 
x 

Dricksvattenledning 

Mariefredsvägen 

5,0 2,2 -4,8 
x 

Ny kontorsmodul VA-enheten 

2022 

0,4 0,4 0,0 
 

Förstärkning grundvatten - 

Inköp sandfilter 2022 

1,5 1,1 -1,0 
 

Björnlunda vattenverk - Ny 

tryckstegring 2022 

2,0 1,9 -2,0 
x 

Björnlunda vattenverk - 

Optimering av processen 2022 

4,2 4,2 -2,0 

 

TOTALT 103,2 38,2 -78,4  
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Vatten och avlopp 

IV20002 - KS Avloppsledning Gnesta -Laxne 

Syftet med projektet är att bygga en avloppsledning från Laxne till Gnesta. Ledningen 

ersatte ett gammalt reningsverk som nu lagts ned. Investeringen är även för att leva 

upp till gällande miljötillstånd samt förbättring av arbetsmiljön. 

Under året har förhandlingar med markägare avseende återställning och ersättning 

pågått. Slutrapport är framtagen men inväntar sista kostnadsposterna.  

IV20028 - Reservkraft 2019 

Projektet avser att öka krisberedskapen vid el-bortfall genom att tillskapa reserv-el. 

Under året har VA-enheten deltagit i möte med säkerhetssamordnare. Det kommer att 

startas ett större projekt för reservkraft centralt inom kommunen där VA-enheten avser 

delta för samordningsvinster. Detta projekt omfördelas när annat projektnummer blir 

aktivt. 

IV20029 - Sjöledning Frösjön 2019 

Projektets syfte är att genomföra en projektering och byte av ledning från Frösjöstrand 

till Lundqvist pumpstation.  

Under året har en ny tryckspillvattenledning anlagts genom styrd borrning, från 

Lillsjön till Lundqvist pumpstation. Ledningen är placerad jämte Sigtunaån och 

kommer kopplas in under året. Inkommande ledning i Lundqvist pumpstation kommer 

att byggas om i samband med omkopplingen för att motverka luft i ledningssystemet. I 

pumpstationen kommer en gammal betongvägg i sumpen tas ned då den orsakar 

ansamling av sediment som orsakar driftstopp. Sjöledning i Frösjön är i gott skick och 

utbytet av den avvaktas tills vidare. 

IV20031 - Gnesta vattenverk 2019 

Detta projekt är huvudprojekt för ny vattenförsörjning. 

Följande underprojekt är kopplade till det här projektet: 

IV20042 

IV20043 

IV20032 - Reningsverkslösning Gnesta (ianspråktas hösten 2019) 

Projektet avser utredning kring framtida lösning för Gnesta reningsverk. Utredningen 

är färdig. Utredningen har utrett tre alternativ: 

Anslutning till Himmerfjärdsverket (Syvab) 

Bygga om Gnesta avloppsreningsverk 

Bygga ett nytt avloppsreningsverk 
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I projektet ingår även framtagande av ny VA-taxa. 

Under året har vi deltagit i samverkansmöten avseende eventuell anslutning till Syvab. 

Ny konstruktion på VA-taxa har upprättats och beslutats. Vi inväntar fortfarande 

besked om anslutningsförhållande till Syvab för att kunna jämföra alternativen och 

bereda beslutsunderlag till kommunstyrelsen.  

Under hösten kommer en femårsplan för taxejustering tas fram. 

IV20038 - Björnlunda avloppsreningsverk 

En bristande vetskap kring bräddningar i Björnlunda avloppsreningsverk har lett till 

enstaka okontrollerade bräddningar. Projektet har inneburit installation av 

bräddmätning kopplat till överordnat styrsystem för fjärrövervakning och drift. 

Projektet är avslutat och under hösten tas en slutrapport fram. 

IV20041 - Tillbehör entreprenadmaskiner 

Avser del av kostnaden för entreprenadmaskiner som ska upphandlas gemensamt med 

gata/park. 

Projekt är fortsatt nedprioriterat på grund av resursbrist. 

IV20042 - Förstudie IV20031 Gnesta vattenverk 2019 

Utredning över samtliga tillgängliga alternativ för ny vattenförsörjning. Projektet är 

slutfört.  

IV20043 - Projektering vattenverk Gnesta 2021 - IV20031 Gnesta 

vattenverk 2019 

Projektet ska leda till färdiga bygghandlingar för kommande upphandling och bygg- 

och anläggningsentreprenader som krävs för att anlägga ett nytt vattenverk. 

Består av fyra delprojekt. Råvattenledning, tillståndsprocess, projektering av 

distributionsledningar, projektering av vattenverk.  

Samtliga delprojekt är nu uppstartade med upphandlade resurser. Omfattande 

naturvärdesinventeringar är utförda som grund till kommande tillståndsansökningar. 

Även utredningar utanför förväntat behov utfördes för att minimera risker till 

kompletterande undersökningar som endast kan utföras under en viss årstid vilket 

riskerar att försena hela projektet. 

Förstudie för råvattenledning är genomförd. Detaljprojektering är nu påbörjad. 

Hydrogeologisk undersökning är genomförd. 

Regelbunden provtagning av Klämmingen pågår. 

Pilotanläggningen kommer anläggas under året för att utvärdera valda reningsmetoder 

över olika driftförhållanden och årstid. 

IV20044 - Optimering av Gnesta avloppsverk 2021 



 Kommunstyrelseförvaltningen  59(65) 

 

Dokumentnamn Delårsrapport 2022 

Ämne Uppföljning av Framtidsplan 2022–2024 för Kommunstyrelsen 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Projektet ska leda till förbättrade reningsresultat för Gnesta avloppsreningsverk genom 

ombyggnationer och intrimning av reningsprocesser. 

Under året har vi tömt och rengjort aktivslambassänger med tillhörande 

luftningsdysor. Trasig förbindelse mellan aktivslambassänger reparerades så bassänger 

kan stängas en i taget utan onödig bräddning till Sigtunaån. Reparerat 

doseringsledning för fällningskemikalier. Köpt och installerat en extra filterdisk till 

efterpolering. Inköp av mätutrustning, våg och provutrustning för kontinuerlig 

uppföljning av slamhalter. Genomfört utbildningsinsatser med personal. Slam- och 

syrehaltsmätare har kontrollerats av tillverkare och serviceavtal är upprättat. 

Planerade arbeten som återstår är tömning av slamtorn och inspektion av rörsystem. Vi 

kommer också utöka hårdgjorda ytor inom reningsverket. 

Beroende på utveckling av reningsnivåer över tid kan ytterligare åtgärder vidtas. 

Projektet avslutas ej. 

IV20045 - Renovering avloppsledning Björnlunda och Stjärnhov 

Renovering av avloppsledningar med återkommande problem med ovidkommande 

vatten samt rotinträngningar. Utförs med infodring med armerat flexibelt foder för att 

slippa gräva upp befintligt ledningssystem. 

Entreprenaden är avslutad. Omläggning av en servis som har problem med 

rotinträngningar kommer utföras under hösten därefter avslutas projektet. 

IV20046 - Dricksvattenledning Mariefredsvägen 

Befintlig ledning i Mariefredsvägen har återkommande vattenläckor och behöver 

åtgärdas. Dimensionen behöver också anpassas för kommande bebyggelse i norra 

delarna av tätorten. 

Arbetet beräknas vara färdigt vecka 44. Projektrapport ska tas fram, projekt ska 

avslutas under året. 

IV20047 - Ny kontorsmodul VA-enheten 2022 

Det finns behov av ytterligare kontorsplatser på VA-enheten samt WC i 

kontorsbarackerna. En kontorsmodul med ett kontor och WC köps in och installeras. 

Projektet är nedprioriterat på grund av resursbrist. 

IV20048 - Förstärkning grundvatten - Inköp sandfilter 2022 

Vid en akut situation med vattenbrist behöver förvaltningen kunna förstärka 

grundvattenbildningen. Det råder långa leveranstider på reningsutrustning och därav 

köps filter in i förebyggande syfte för att kunna användas vid händelse av kris. 

Sandfiltret är av samma sort som avses användas i nytt vattenverk varpå utrustningen 

kommer kunna användas i ett långsiktigt perspektiv. 

Under året har sandfilter köpts in samt container för installation av el- och system och 

plats för fällningskemikalier.  
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Installationskostnader och eventuellt andra tillkommande arbeten gör att projektet inte 

kan avslutas. 

IV20049 - Björnlunda vattenverk - Ny tryckstegring 2022 

Projektet avser anläggande av en tryckstegringsstation för att möjliggöra anslutningar 

mot Sion och Skenda i Björnlunda. Bygglov är erhållet och arbetet beräknas startas 

under året.  

Planerat avslut under året. 

IV20050 - Björnlunda vattenverk - Optimering av processen 2022 

Problem med trasig och för liten intagsledning medför stort slitage på råvattenpumpar. 

Detta leder också till problem med backspolning av filter vilka i nuläget inte kan köras i 

erforderlig omfattning. 

Projektet har inte kunnat påbörjas. Kommunen har inte rådighet över vägen fram till 

vattenverket och nu har en väghållare aviserat att det ej kommer vara aktuellt att nyttja 

befintlig vägsträcka för kommunens transporter till och från anläggningen. 

Projektet vilar tills vägfrågan är löst. 
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Exploateringsredovisning (tkr) 

Projektnamn 
UB 

utfall 

Prognos 

Intäkter 

per 2022-

12-31 

Prognos 

Kostnader 

per 2022-

12-31 

Prognos 

Netto per 

2022-12-31 

Vackerby industriområde, servis -209 0 0 0 

Fasanvägen Stjärnhov, servis -222 0 0 0 

Frösjö strand, Bostad, servis -459 0 0 0 

Vackerby 3:3 -15 0 0 0 

Vackerby industriområde -66 0 -75 -75 

Skenda (Aspliden) -1 843 0 -88 -88 

Södra Vackerby trädgårdsstad -9 414 0 -122 -122 

Frönäs Gärde -227 0 -220 -220 

Gnestahöjden -937 0 0 0 

Gatukostnader Fasanvägen -303 0 0 0 

Gnesta 38:17 -1 485 50 -50 0 

Gnesta Centrum -1 956 0 0 0 

Norra Frustuna bostäder -2 697 0 0 0 

Sigtunavägen Industrivägen -1 352 0 -174 -174 

Södra Frustuna -4 656 0 0 0 

Powerhuset -1 352 0 -15 -15 

Norra Vackerby trädgårdsstad -623 590 -29 561 

Övriga exploateringar -3 608 0 -130 -130 

Sjövillan, Gnesta 4:1 -2 697 75 -90 -15 

Industri, Prästhopen 2:2 -1 109 30 0 30 

Industri, Prästhopen 2:16 -1 001 0 0 0 

Bostäder, Mariefredsvägen, 

Gnesta 1:23 -3 002 0 -2 -2 

Gnesta 15:12 -1 523 0 0 0 
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Projektnamn 
UB 

utfall 

Prognos 

Intäkter 

per 2022-

12-31 

Prognos 

Kostnader 

per 2022-

12-31 

Prognos 

Netto per 

2022-12-31 

Norsborg 1:1 -77 0 -246 -246 

Totalt -40 833 745 -1 241 -496 

Exploatering Vackerby industriområde, servis  

Avser VA-serviser i Vackerby industriområde. Exploateringen påbörjades på 1990-talet.  

Det kvarstår tomter i området som är osålda.  

Exploatering Fasanvägen Stjärnhov, servis  

Avser VA-serviser till obebyggda tomter vid Fasanvägen.  

Exploatering Frösjö strand, Bostad, servis 

Avser VA-serviser Frösjö strand. En anslutningsavgift kvarstår att fakturera.  

Exploatering Vackerby 3:3 

Avser del av Vackerby industriområde (Framnäsvägen till Maskinvägen).  

Uppföljning: En tomt finns kvar i kommunens ägo som i nuläget hyrs ut till Gnesta 

förvaltnings AB. 

Vackerby industriområde  

Det finns cirka 6 500 kvm detaljplanerad industrimark kvar (bakom tennishallen). 

Fjärrvärmeverket behöver en mindre del av området för framtida utbyggnad. Projektet 

bedöms gå med ett visst överskott.  

Uppföljning: Försäljning av mark för verksamhetslokaler förbereds. 

Exploatering Skenda (Aspliden) 

Projektet för Aspliden består av sex villatomter.  

Uppföljning:  Lantmäteriförrättning har genomförts och kommunen har övertagit 

huvudmannaskapet för vägen genom området. Projektering av vatten och avlopp har 

genomförts.  Upphandling av VA-arbete har genomförts men avbrutits på grund av för 

få anbud. Övervägs att genomföra VA-projektet i egen regi. Därefter kan 

tomtförsäljning påbörjas. 
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Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Exploatering Södra Vackerby trädgårdsstad  

Detaljplanearbete pågår med möjlighet upp till 600 bostäder, varav cirka 300 på 

kommunens mark. Två exploatörer är knutna till projektet genom markanvisning. 

Initiala utgifter för detaljplan och förprojektering för gata/VA.  

Uppföljning: Planarbete pågår. Vissa arkeologiska insatser ska göras samt 

kompletterande geoteknik. 

Exploatering Frönäs gärde 

Avser byggnation av bostäder och äldreboende.  

Uppföljning: Några mindre justeringar av gatumark har genomförts. Projektet ska 

avslutas. 

Exploatering Gnestahöjden 

Avser mark på Gnestahöjden vid Högbovägen. Området innehåller delvis 

detaljplanerad mark för bostadsändamål och delvis mark som kan detaljplaneras för 

bostäder med särskild hänsyn till kulturmiljön. 

Uppföljning: Projektet är vilande.  

Exploatering Gatukostnader Fasanvägen 

Avser gatukostnader för Fasanvägen i Stjärnhov för privatägda fastigheter. En enklare 

grusväg har utförts och en gatukostnadsutredning har genomförts. Gatan ska 

standardhöjas i samband med fortsatt exploatering i området. 

Uppföljning:  För närvarande är fem tomter av sju obebyggda. Projektet är vilande i 

avvaktan på exploatering av tomter i området. 

Gnesta 38:17 

Avser villafastighet på Dagagatan. Större villatomt som är lämplig för framtida 

bostadsexploatering, eventuellt tillsammans med mark på intilliggande tomter.  

Uppföljning: Villan hyrs i nuläget ut som bostad. 

Exploatering Gnesta Centrum 

Utredning av möjligheter till exploatering i området kring och i Gnesta centrum. 

Redovisas i utvecklingsplan för Gnesta centrum. 

Uppföljning: Ingen aktivitet under året. 

Exploatering Norra Frustuna bostäder 

Projektet Norra Frustuna består av 17 villatomter. Försäljning av fem till sex tomter per 

år. Kostnader för gatubyggnad och VA. Projektet bedöms ge ett visst överskott. 
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Uppföljning: Utbyggnad avvaktar utredning om ny skola där ett av alternativen som 

utreds är strax söder om området. 

Exploatering Sigtunavägen Industrivägen 

Detaljplan klar 2017. Utgifterna avser fastighetsbildning. Försäljning av två 

industritomter på sammanlagt 20 000 kvm ger ett överskott.  

Uppföljning: Ingen mark har sålts i området ännu. 

Exploatering Södra Frustuna 

Utredning om markens lämplighet för bostäder och skola har genomförts. 

Uppföljning: Ingen aktivitet under året. 

Exploatering Powerhuset 

Verksamhetslokal vid Dagagatan. Marken är lämplig för framtida bostadsbebyggelse.  

Uppföljning: Lokalen hyrs ut till PRO/SPF. 

Exploatering Norra Vackerby trädgårdsstad  

Detaljplanearbete pågår med möjlighet till 600 bostäder, varav cirka 300 i norra delen 

som drivs av privat exploatör. Planarbete pågår. 

Uppföljning: Detta konto belastas av utredningskostnader för norra delen av Vackerby 

trädgårdsstad. Kostnaderna ska belasta exploatören för norra delen av trädgårdsstaden 

som är privatägd.    

Planarbete pågår. 

Övriga exploateringar 

Avser mindre fastighetsregleringar i planlagda områden.  

Uppföljning: Under året har mindre fastighetsregleringar skett. 

Sjövillan, Gnesta 4:1 

Vandrarhemmet vid Frösjö strand. Framtida exploateringsprojekt med attraktivt läge. 

Uppföljning: Kostnader för underhåll har uppkommit under året. 

Industri, Prästhopen 2:2 

Industrimark vid spårområdet Frösjö strand samt industribyggnad f.d. ”Rekal”. Del av 

området reserveras för utbyggnad av infartsparkering och del av området kan planeras 

ihop med Sjövillan. 

Uppföljning: Projektet är vilande. 
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Industri, Prästhopen 2:16 

Industrimark vid spåret vid infarten till Frösjö strand. Reserveras för brandstation. 

Uppföljning: Ingen aktivitet under året. 

Bostäder, Mariefredsvägen, Gnesta 1:23 

Villatomt vid Mariefredsvägen/Margretedalsvägen. Exploateringsprojekt för 

flerbostadshus, utreds tillsammans med område väster om Mariefredsvägen. 

Uppföljning: Ingen aktivitet under året. 

Gnesta 15:12 

Industrimark vid Mariefredsvägen söder om spårområdet intill viadukten. Marken kan 

arrenderas ut i avvaktan på framtida behov för till exempel parkering eller ombyggnad 

av spårområdet. 

Uppföljning: Ingen aktivitet under året. 

Norsborg 1:1 

Nystartat exploateringsprojekt som avser nybyggnation av 20–30 bostäder intill 

Welandersborgsskolan i Björnlunda. 

Uppföljning: Projektet inleds med geoteknisk undersökning.  
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Upprättad: 2022-09-30

Diarienummer: KS.2022.336

Kommunstyrelsen

Åtgärder för ekonomi i balans

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Att anta förvaltningens handlingsplan för åtgärder

Sammanfattning

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar per den 31 augusti ett prognostiserat

underskott på 5,1 mnkr gentemot budget. En analys av prognosen visar att en majoritet

av underskottet är hänförligt till konsultkostnader inom ekonomikontoret och HR-

enheten samt inhyrd personal inom kommunikation och samverkan. I tjänsteskrivelsen

lämnas förvaltningens beskrivning av vidtagna och planerade åtgärder för minska

underskottet framåt.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar per sista Augusti 2022 en prognostiserad

budgetavvikelse på - 5,1 mnkr. Avvikelsen uppgår till ca 6,5 % över budget. De områden

där budgetavvikelsen är störst är ekonomienheten som prognostiserar en

budgetavvikelse på ca -4 mnkr och HR-enheten som prognostiserar avvikelse på ca -1

mnkr jämfört beslutad budget. Tillsammans utgör dessa två enheter i princip hela den

prognostiserade budgetavvikelsen.

Verksamhetsområde

Tkr
Årsbudget

Avvikelse

Utfall -

Budget

augusti

Prognos

Avvikelse

augusti

Prognos

Avvikelse

april

Politiska kostnader -3 031 -244 -400 0

Kommunchef -4 297 +626 +400 0

Ekonomienheten -9 245 -2 022 -4 000 -3 400
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För så väl ekonomienheten, HR-enheten samt kommunikation och samverkan visar en

vidare analys att underskotten är hänförliga till kostnader för inhyrd personal och/eller

konsulter.

Kostnaderna har för samtliga enheter uppstått till följd av personalomsättning eller

sjukskrivningar eller planerade organisationsförändringar där centrala viktiga tjänster

har behövts täckas upp med inhyrd personal i väntan på att en långsiktig lösning är på

plats. Tiden för inhyrningen av den tillfälliga personalen är sedan beroende på

huruvida kommunen erhållit lämpliga sökanden i rekryteringsprocessen och har i ett

bredare perspektiv påverkats av kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. I

samtliga fall har en diskussion förts inom förvaltningen om tillsättning av konsult

verkligen behöver ske, vilket har bedömts nödvändigt i de aktuella fallen.

För att motverka det prognostiserade underskottet har kommunstyrelseförvaltningen

vidtagit och kommer fortsätta vida åtgärder för att minska konsultberoendet och

ersätta inhyrda konsulter med ordinarie personal.

Det åtgärder som redan vidtagits är

· Avskaffade av ekonomichefskonsult i och med ordinarie ekonomichef

· Avskaffande av redovisningsansvarige konsult i och med tillsättning av

ordinarie redovisningsansvarig

· Avslutande av kontrakt med konsultanställd verksamhetsekonom per 31/12

2022

Åtgärder som kvarstår

· Finna lösning för HR-chef som är deltidsanställd konsult

· Finna lösning för ekonomiassistent som fortsatt är konsult

· Finna långsiktig lösningen för den inhyrda personen inom kommunikation och

samverkan

IT-enheten -8 864 +534 0 0

HR-enheten -9 290 +82 -1 000 -1 000

Kanslienheten -6 654 +766 +300 0

Kommunikation o

samverkan
-38 149 +235 -400 0

Total Skattekollektivet - 79 530 -23 -5 100 -4 400

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Utifrån de åtgärder som vidtagits och identifierade åtgärder som kvarstår bedömer

förvaltningen att en ekonomi i balans kan nås 2023. Fokus läggs således på att

beroendet av konsulter i denna omfattning ska upphöra. För detta är det centralt att

fortsätta arbetet att säkra en god arbetsmiljö för att minska personalomsättningen på

centrala tjänster samt öka attraktionskraften som arbetsgivare.

Ekonomiska konsekvenser

Redan genomförda åtgärder är inräknade i befintlig prognos men beräknas minska

årskostnaden med ca 3,8 mnkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-09-30

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

Anders Axelsson Samir Sandberg

Kommunchef Ekonomichef
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Upprättad: 2022-04-29

Diarienummer: KS.2020.138

Kommunstyrelsen

Revidering av vattenskyddsområde och -

föreskrifter Visbohammar vattentäkt

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Remittera förslag på nytt vattenskyddsområde med förslag till nya

skyddsföreskrifter till berörda sakägare samt intressenter.

Sammanfattning

Vatten är en förutsättning för liv; särskilt som livsmedel i form av dricksvatten. För att

skydda Gnesta tätorts dricksvatten nu och för framtida generationer behöver

vattenskyddsområde med nya skyddsföreskrifter fastställas. Eftersom

skyddsföreskrifter innebär restriktioner för verksamhetsutövare inom

tillrinningsområdet för vattentäkten rekommenderas att kommunstyrelsen fastställer

ett förslag, en s.k. remissutgåva som remitteras till berörda sakägare och andra

intressenter. Syftet med remissen är att inhämta synpunkter som ska värderas,

bedömas och vid behov beaktas i den ansökan som kommunen har för avsikt att lämna

in. Det är länsstyrelsen som fattar slutligt beslut om vattenskyddsområde och

tillhörande föreskrifter, efter noggrann prövning av täktens skyddsvärde relativt sett

verksamhetsutövares behov av att fortsätta bedriva verksamhet, med eller utan

skyddsåtgärder.

Ärendebeskrivning

Visbohammar vattentäkt försörjer cirka 6 400 personer samt skolor, vårdinrättningar,

äldreboenden och industrier i Gnesta tätort med dricksvatten. Det befintliga

vattenskyddsområdet upprättades 1978 och sedan dess har vattentäkten flyttats utanför

den inre skyddszonen. Enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016–2021 ska

kommuner revidera vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalken. För att

säkerställa att tillräckligt skydd för vattentäkten uppnås arbetar VA-enheten med att ta

fram en ansökan med förslag om ett nytt vattenskyddsområde med nya

skyddsföreskrifter.
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Processen för revidering eller etablering av vattenskyddsområde med tillhörande

skyddsföreskrifter ser ut som följande;

1. Tidigt och informellt myndighetssamråd.

2. Information till berörda sakägare (fastighetsägare och innehavare av särskild

rätt till marken) får information om kommande ansökan och möjlighet att

lämna synpunkter.

3. VA-enheten ser över inkomna synpunkter och reviderar vid behov förslag till

skyddsföreskrifter

4. Kommunstyrelsen skickar en ansökan om att revidera vattenskyddsområde och

skyddsföreskrifter till beslutande myndighet, i detta fall Länsstyrelsen.

5. Länsstyrelsen bjuder in till myndighetssamråd (enligt 25-26 §§ förordning om

områdesskydd enligt miljöbalken).

6. Länsstyrelsen tar fram förslag till beslut – utifrån ansökan och yttranden tar

beslutande myndighet fram förslag till beslut.

7. Länsstyrelsen skickar ut föreläggande/remiss – sakägare får möjlighet att yttra

sig.

8. Sökande (VA-enheten) bemöter inkomna yttranden.

9. Länsstyrelsen utför en samlad bedömning. I bedömningen ingår syfte,

avgränsning, föreskrifter och intresseavvägning mellan allmänna och enskilda

intressen.

10. Länsstyrelsen fattar beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.

Punkt 1 i ordningen är utförd och kommunstyrelsen föreslås nu att informera berörda

sakägare. Syftet är att tillvarata synpunkter från berörda som kan ha betydelse för den

fortsatta processen.

En kommunikationsplan är framtagen för att samordna och planera kommunikativa

insatser för att effektivt och tydligt delge information till sakägare. Utöver sakägare

kommer även andra intressenter som har en naturlig koppling till området att erbjudas

möjlighet att inkomma med synpunkter såsom fiskevårdsföreningar eller motsvarande

samt båtklubbar.

Förvaltningens synpunkter

För att säkerställa skydd för dricksvattnet behöver ett nytt vattenskyddsområde med

skyddsföreskrifter upprättas. För att skyddet ska bli ändamålsenligt och lätt att

efterleva bör sakägare (fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till marken)
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informeras och få möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter innan en ansökan

skickas in till Länsstyrelsen.

Restriktionerna kan upplevas som försvårande för sakägare och för kommunens

utveckling. Restriktionerna är framtagna utifrån de risker som finns för täkten och för

att den ska få ett erforderligt skydd. Innebörden för sakägare och kommunens

utveckling blir främst höga krav på skyddsåtgärder. Dessa krav ställs genom

skyddsföreskrifterna eller genom krav på tillstånd i skyddsföreskrifterna.

Det finns dock åtgärder och verksamheter som innebär en väldigt stor risk för täkten

och som föreslås förbjudas, exempelvis:

· Spridning av kemiska bekämpningsmedel klass 2 och 3 i primär zon.

· Spridning av naturgödsel i primär zon.

· Avloppsanläggningar och kompostering av latrin inom 100 meter från

vattentäkt och infiltrationsanläggning.

· Upplag av snö i primär zon som kommer från ett område utanför den primär

zon. Upplag av snö i sekundär zon som kommer från ett område utanför

vattenskyddsområdet.

· Upplag eller tillverkning av asfalt, mesa, oljegrus eller kemiska damm- eller

halkbekämpningsmedel i primär zon. Tillverkning av asfalt, mesa, oljegrus eller

kemiska damm- eller halkbekämpningsmedel i sekundär zon.

· Användning av sopsand i primär zon som tidigare har använts utanför primär

zon. Användning av sopsand i sekundär zon som tidigare har använts utanför

vattenskyddsområdet.

· Täktverksamhet, så som berg-, sand-, eller grustäkt i primär zon.

· Nyetablering av anläggning för lagring av eller utvinning av kyla eller

värmeenergi från berg, mark eller vatten i primär zon.

· Nyetablering av brunn för enskild vattenförsörjning i primär zon.

Föreslagna föreskrifter samt yttranden från sakägare och myndigheter kommer att

prövas av Länsstyrelsen som fattar beslut om vattenskyddsområdet. Det är av vikt att

påpeka att sakägare kommer att få ytterligare möjligheter att yttra sig underhand som

processen fortskrider.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvens går inte att ta fram för utskick av remiss.

Juridiska konsekvenser
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Det finns inga formella krav på att skicka ut förslag på nytt vattenskyddsområde med

nya skyddsföreskrifter på remiss inför en ansökan om vattenskyddsområde.

Då näringsidkare och verksamhetsutövare påverkas av vattenskyddsområde med

restriktioner bedömer förvaltningen att det ur ett näringslivspolitiskt perspektiv finns

avsevärda skäl att redan i detta läge i processen informera sakägare och inhämta

synpunkter för att på bästa sätt balansera samhällets krav på tillgång till rent vatten

relativt sett näringsidkares behov av att fortsätta bedriva verksamhet.

Enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016-2021 ska kommunerna säkerställa

ett långsiktigt skydd för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning. Bland annat

ska kommunerna anordna erforderligt skydd för dricksvattentäkter som försörjer fler

än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn.

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram är juridiskt bindande och myndigheter samt

kommuner är skyldiga att vidta de åtgärder som är fastställda i åtgärdsprogrammet

enligt 5 kap. 11 § miljöbalken.

Skydd av vattentäkter regleras i första hand i 7 kap. miljöbalken.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

En jämställdhetsanalys är ej tillämpbar i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

I översiktsplan för Gnesta kommun från 2018 anges att dricksvattentäkter ska få ett

tydligt skydd, och grundvattenförekomster och deras inströmningsområden ska

skyddas från exploatering som kan påverka dem negativt.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, 2022-04-29

2. Ansökan inkl. 4 bilagor

3. Reviderad kommunikationsplan

Sändlista

~ Kommunchef

~ Samhällsbyggnadschef
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~ VA-chef

Anders Axelsson Anna-Karin Lindblad Wieslander

Kommunchef Samhällsbyggnadschef

Sandra Holmström

Miljöansvarig
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Kommunikationsplan för Visbohammar 

vattenskyddsområde 

Syftet med kommunikationsplanen är att samordna och planera kommunikativa 

insatser för att effektivt och tydligt delge information till berörda (fastighetsägare och 

sakägare) i vattenskyddsområdet. Kommunikationsplanen fungerar även som 

underlag internt till bland annat berörda tjänstemän och chefer. 

Bakgrund 

Visbohammar vattentäkt försörjer Gnesta tätort med dricksvatten. Det befintliga 

vattenskyddsområdet upprättades 1978 och sedan dess har vattentäkten flyttats 

utanför skyddszonen. Enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016–2021 ska 

kommuner revidera vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalken.  

VA-enheten arbetar med att ta fram en ansökan med förslag om ett nytt 

vattenskyddsområde med nya skyddsföreskrifter. Innan ansökan skickas in ska de 

berörda av vattenskyddsområdet informeras och få möjlighet att ställa frågor och 

lämna synpunkter.  

Syfte med kommunikationen  

Syftet med kommunikationen är att de som berörs av vattenskyddsområdet ska 

informeras och få förståelse för varför vi vill genomföra förändringar i 

vattenskyddsområdet. De ska också göras delaktiga i arbetet genom att uppmanas att 

lämna synpunkter på förslaget. 

Mål 

Målet är att informera berörda om kommande ansökan om vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter och göra de berörda delaktiga i arbetet. I målet ingår att de som har 

frågor ska få svar på dessa och de som har synpunkter ska få lämna dessa för 

beaktande innan ansökan skickas in. 

Nulägesbeskrivning 

Nuvarande vattenskyddsområde med dess skyddsföreskrifter är otillräckliga för att 

skydda Gnesta tätorts dricksvatten. Vattenskyddsområdet ger ett formellt 

områdesskydd för att skydda dricksvattnet mot identifierade risker och förebygga 

problem. 

Befintlig vattentäkt har otillräcklig kvantitet av dricksvatten under torra år. Det nya 

vattenskyddsområdet kommer inte att ändra råvattnets kvantitet. Gnesta tätort saknar 

reservvattentäkt och kommunen planerar för ytterligare en vattentäkt i ett annat 
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område. Visbohammar vattentäkt kan då bli reservvattentäkt eller användas i 

kombination med kommande vattentäkt.  

Det är viktigt att kommunikationen är tydlig för att undvika missförstånd kopplade till 

dricksvattnets kvantitet eller planerad vattentäkt. 

Målgrupper 

Internt – kollegor på andra enheter som kan bidra med kunskap i arbetet med att 

sprida informationen externt. 

Externt – berörda (fastighetsägare och sakägare) i vattenskyddsområdet. 

Fastighetsägare innefattar samtliga som äger en fastighet i vattenskyddsområdet. 

Sakägare innefattar de som har särskild rätt i fastighetsområdet, exempelvis 

arrendatorer, jakträttsinnehavare, ägare av servitut, ägare av kraftledningar, 

vägsamfälligheter, fiskesamfälligheter, båtklubbar med flera.   

Strategiska överväganden 

Informationen måste vara tydlig och lättläst men framför allt korrekt. Vi måste ge alla 

som har frågor eller synpunkter möjlighet att lämna dessa till oss med ett slutdatum 

för synpunkter för att kunna ta dessa i beaktande innan ansökan skickas in.  

För att få de berörda delaktiga i arbetet bör vi erbjuda informationsträffar. Beroende 

på hur många fastighetsägare och sakägare som identifieras kan en eller flera träffar 

bli aktuella. Informationsträffarna kan delas upp på privatpersoner och 

verksamhetsutövare för att de olika grupperna berörs på olika sätt och kan då få ut mer 

av träffarna. De berörda kan också erbjudas enskilda möten för att diskutera hur 

skyddsföreskrifterna påverkar dem.   

Det är viktigt att servicecenter är väl informerade om arbetet för att kunna fånga upp 

och besvara enklare frågor. Servicecenter kan även bjudas till informationsträffar för 

att ge dem delaktighet.  

Kanaler 

Berörda ska få brevutskick med information om arbetet samt en hänvisning till 

hemsida och bibliotek. Brevet ska också innehålla en inbjudan till informationsträff 

och information om möjligheten att lämna synpunkter. Berörda behöver i detta skede 

inte delges då detta är ett informellt samråd.   

Hemsidan är navet i kommunikationen. Där ska all information så som ansökan och 

dess bilagor publiceras. Där bör vi även ha en interaktiv karta för att medborgare lätt 

ska kunna panorera i den och se hur gränser till skyddsområdet sammanfaller med 

fastighetsgränser. Det bör även finnas med en tidslinje där man tydligt kan se vad som 

gjorts när och vad som planeras att göras framöver. Den information som finns på 

hemsidan ska även ställas ut för allmänheten på biblioteket.  
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Media bör informeras för att kunna sprida information genom en artikel eller annons. 

Tidningar som är aktuella är SN och/eller ÖSP. Informationen ska innehålla en 

hänvisning till hemsida eller bibliotek.  

Berörda bör bjudas in till informationsträff där vi informerar om 

vattenskyddsområdet. Både generell information om vattenskyddsområden och varför 

de behövs men också information om hur fortsatt arbete går till. Beroende på antal 

fastighetsägare och sakägare som identifieras kan man antingen ha en träff för alla 

eller en träff för privata fastighetsägare och en för verksamhetsutövare. Detta då de 

olika grupperna har olika intressen och troligen olika frågor kring arbetet.  

Vi kan upprätta en e-tjänst där de berörda kan lämna synpunkter eller frågor. E-

tjänsten bör enbart vara tillgänglig under den tid som det finns möjlighet att lämna 

synpunkter.  

Aktivitetsplan 

Använd aktivitetsplanen och följ upp den regelbundet. 

Aktivitet Kanal Målgrupp Tid Ansvarig 

     

Uppdatera 

information 

Hemsidan Externa 15 november 

2021 

Miljöansvarig 

Riktad 

information till 

berörda med 

slutdatum för 

synpunkter 2 

månader senare.  

Brevutskick till 

fastighetsägare 

och sakägare 

Externa Mitten av 

november 2022 

Miljöansvarig 

Information till 

medborgare 

Artikel/annons i 

SN och ÖSP 

Externa Mitten av 

november 2022 

Miljöansvarig 

Informationsträff 

för 

fastighetsägare 

och sakägare 

Inbjudan via 

brev till träff på 

elektron 

Externa Mitten av 

december 2022 

Miljöansvarig 

     

 

Ansvarig för planen: Sandra Holmström, miljöansvarig 
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1 Bakgrund och syfte
Konsultföretaget AFRY har fått i uppdrag av Gnesta kommun att ta fram underlag för
och upprätta förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för
Visbohammar vattentäkt. Visbohammar vattentäkt är belägen i Vårdingeåsen söder
om Frösjön och försörjer Gnesta tätort med dricksvatten. Grundvattnet som tas ut i
vattentäkten består av naturligt grundvatten från åsen samt ytvatten från Frösjön som
infiltrerat till grundvattenmagasinet genom inducerad infiltration.

Föreliggande dokument redovisar tekniskt underlag för vattentäkten och områdets
naturgivna förutsättningar.

2 Vattentäkt och vattenverk

2.1 Allmän beskrivning
Visbohammar vattentäkt i Vårdingeåsen är en grundvattentäkt som försörjer Gnesta
tätort med dricksvatten. Vattentäkten är belägen i Södertälje kommun öster om
Gnesta, se Figur 2.1. På grund av sekretesskäl visas inte den exakta placeringen av
vattentäkten.

Figur 2.1. Grundvattenmagasinet i Vårdingeåsen som ligger öster om Gnesta är markerat i blått.
Vattentäkten ligger inom den röda rutan.

Vattentäkten består av en uttagbrunn (råvattenbrunn) som är 11 m djup och försedd
med 5 m filter. Råvattnet leds till infiltrationsdammar där det återinfiltreras och
därefter pumpas upp med två renvattenbrunnar.
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Den råvattenbrunn och anläggning som används idag installerades 1990. Tidigare
användes brunnar placerade ca 800 m söder om nuvarande vattentäkt för
råvattenuttag. I denna rapport kommer de benämnas som ”den gamla vattentäkten”.

2.2 Vattenuttag
Visbohammar vattentäkt försörjer ca 6 400 personer med dricksvatten i Gnesta tätort.
Vattenförbrukningen uppgår i medeltal till 1 560 m3/dygn (18 l/s) baserat på perioden
januari-juli 2020.

Avgränsningen av det föreslagna skyddsområdet baseras på nuvarande vattenuttag.
Då Gnesta kommun planerar att anlägga ytterligare en vattentäkt (ytvattentäkt) för
Gnesta tätort omkring år 2026 förväntas vattenuttaget från nuvarande täkt att minska
i framtiden.

2.3 Vattenkvalitet
Provanalyser på råvattnet från åren 2010–2020 visar att grundvattnet har hög halt av
järn (ca 1,5 mg/l), mangan (ca 0,15 mg/l) och sulfat (ca 40 mg/l). Även turbiditeten
och färgtalet är höga och råvattnet avger ofta en unken lukt. Vid enstaka tillfällen har
råvattnet innehållit mikroorganismer. Råvattenkvaliteten är god med avseende på pH
och har låga halter av näringsämnen. Temperaturen varierar mellan 5 och 13 °C och
alkaniteten mellan 80 och 180 mg/l.

Vattentäkten ligger i nära anslutning till Frösjön och vid uttag tränger ytvatten från
sjön i in grundvattenmagasinet och skapar s.k. inducerad infiltration, vilket visas av
variationen i temperatur och alkalinitet. Hög alkalinitet (180 mg/l) indikerar en högre
andel grundvatten än då alkaliniteten är låg. Det höga färgtalet, turbiditeten och
lukten kan vara en indikation på ytvattenpåverkan men är troligare en följd av de höga
halterna järn, mangan och sulfat.

Råvattnet genomgår en återinfiltration innan det når vattenverket (se avsnitt 2.4) och
i det vatten som därefter pumpas upp i renvattenbrunnarna visar analysresultat på en
viss förändring av vattenkvaliteten. Lukten, färgtalet och turbiditeten reduceras vid
återinfiltrationen. Dock sker en viss ökning av fluorid och nitrit.

Under 2018 utförde SGU en screening av miljögifter i grundvatten som innefattade
provtagning och analyser av grundvattenkvaliteten från ca 200 platser, däribland
Visbohammar vattentäkt. Den tillhörde urvalsklassen ”påverkat av tätort” på grund av
dess närhet till Gnesta tätort. Screeningen visade förekomst av bland annat PFAS,
lösningsmedlet diklormetan, läkemedlet karbamazepin och bekämpningsmedlet
etofumesat. Detta tyder på påverkan från jordbruk och annan mänsklig aktivitet.1

Enligt uppgifter från VISS har grundvattenförekomsten Vårdingeåsen-Visbohammar
(EU_CD: SE654769-158793) god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ
status.2 Ytvattenförekomsten Frösjön (EU_CD: SE654832-158701) har dålig ekologisk
status med avseende på växtplankton och ljusförhållanden. Den kemiska statusen
klassas som uppnår ej god, dock enbart med avseende på kvicksilver och bromerade

1 Herzog, A., Maxe, L., 2019, Mätning av miljögifter i grundvatten, SGU-rapport 2019:17, SGU
2 Vatteninformation Sverige, Vårdingeåsen-Visbohammar,
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA44595576, hämtat 2020-09-09

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA44595576
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difenyletrar (PBDE) vars gränsvärden överskrids i alla Sveriges undersökta
ytvattenförekomster.3

2.4 Vattenbehandling
Från råvattenbrunnen pumpas vattnet i en 700 m lång ledning till luftning och förfilter
för reduktion av järn, mangan och svavel. Därefter infiltreras vattnet i två
infiltrationsdammar för att sedan pumpas upp i två renvattenbrunnar. I vattenverket
sker bland annat en justering av pH. Det behandlade vattnet leds till en lågreservoar
varifrån det distribueras till abonnenterna genom ledningsnätet.

2.5 Reservvatten
Det saknas reservvattentäkt för Gnesta tätort. Om behov av nödvatten finns får
vattentankar fyllas på från annan ort.

2.6 Vattentäktens värde
Värdet på en vattentäkt beror bl.a. på uttagbara vattenmängder och vattnets kvalitet
samt tillgång på reservvattentäkter. Grundvattentillgången bedöms vara hög i
Vårdingeåsen. Gnesta tätort saknar i dagsläget reservvattentäkt, men då kommunen
planerar att anlägga ytterligare en vattentäkt kommer nuvarande täkt i Visbohammar i
framtiden antingen att användas uteslutande som reservvattentäkt eller användas i
kombination med den nya vattentäkten i den ordinarie dricksvattenförsörjningen.

I Gnesta kommuns översiktsplan för 2050 beskrivs kommunens rullstensåsar
(isälvsavlagringar) som värdefulla och viktiga dricksvattenresurser som ska prioriteras
före annat resursutnyttjande och skyddas från negativ påverkan.4

Visbohammar vattentäkt försörjer förutom invånarna i Gnesta tätort även förskolor,
skolor, äldreboenden och vårdinrättningar samt värmeverk och vattenkrävande
industrier som tillverkar bland annat rengöringsmedel, läkemedel och möbler.

Baserat på det stora antalet abonnenter inklusive sårbara abonnenter som skolor,
vårdinrättningar och industrier, samt det faktum att reservvattentäkt saknas, klassas
vattentäktens värde som högt.

2.7 Tillstånd
Vattendom meddelad 2 november 1990 ger tillstånd till ett medeluttag på 1 750
m3/dygn från råvattenbrunnen och 2 600 m3/dygn från renvattenbrunnarna, samt ett
maxuttag på 3 900 m3/dygn från renvattenbrunnarna.

2.8 Vattenskyddsområde
Visbohammar vattentäkt har ett befintligt vattenskyddsområde som fastställdes 1978.
Det är dock baserat på placeringen av den gamla vattentäkten. Vattenskyddsområdet
visas i Figur 2.2.

3 Vatteninformation Sverige, Frösjön, https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA88178564,
hämtat 2020-09-09
4 Gnesta kommun, Översiktsplan – Gnesta kommun 2050, 2018

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA88178564
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Figur 2.2. Befintligt vattenskyddsområde för Visbohammar vattentäkt. Råvattenbrunnen som
används idag ligger inom vattenskyddsområdet men utanför den inre skyddszonen.

3 Områdesbeskrivning

3.1 Hydrologi
Nederbörden i området uppgår enligt SMHI till ca 500–600 mm/år, avdunstningen till
ca 400-500 mm/år och avrinningen till ca 200-300 mm/år (medelvärden från 1961-
1990)5.

Visbohammar vattentäkt ligger inom huvudavrinningsområde 63 Trosaån, och Frösjöns
delavrinningsområde som har en area på 34 km2 (se Figur 3.1)6. Ytvattenströmningen
är riktad från norr till söder och Frösjön mynnar i Sigtunaån. Markanvändningen i
delavrinningsområdet består främst av skogsmark och jordbruksmark. Det finns även
sjöar, vattendrag, hedmark och bebyggd mark.

Frösjöns vattennivå varierar enligt mätningar utförda på slutet av 90-talet mellan 9,1
och 9,7 m.ö.h.

5 SMHI, Nederbörd, https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord (Hämtad 2020-08-10)
6 SMHI och HAV, Modelldata per område, https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ (Hämtad 2020-08-10)

https://www.smhi.se/data/meteorologi/nederbord
https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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Figur 3.1. Karta över Trosaåns huvudavrinningsområde och Frösjöns delavrinningsområde som
Visbohammar vattentäkt är en del av.

Det finns 4 vattendrag med utlopp i
Frösjön (se Figur 3.2) Av dessa har
de två sydligaste vattendragen sina
utlopp nedströms Visbohammar
vattentäkt.

Figur 3.2. Vattendrag med utlopp i Frösjön.
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3.2 Geologi och topografi
Visbohammar vattentäkt är belägen i norra delen av Vårdingeåsen, nära Frösjön.
Grundvattenmagasinet som utgörs av isälvssediment visas i Figur 2.1. Magasinet är ca
1,3 km2 till ytan och sträcker sig från Frösjön i norr till sjön Sillen i söder. Magasinet
begränsas på västra sidan av Sigtunaån som strömmar från Frösjön till Sillen.

Under 2020 genomförde SGU en kartläggning av Vårdingeåsen. Kartläggningen
omfattade jordartskartering med geotekniska sonderingar och geofysiska mätningar i
södra delen av åsen samt grundvattennivåmätningar över stora delar av åsen. Nästan
hela Vårdingeåsen överlagras av ett tjockt lager kohesionsjord (silt och lera). Därunder
finns bland annat isälvsavlagringar i form av finsand, mellansand, sand och grus.
Isälvsavlagringarna är avsatta i ett så kallat ”randläge” där isens avsmältning tidvis
har avstannat och avsatt inte bara isälvssediment utan även morän och välsorterat fint
material. Detta gör att Vårdingeåsen har en komplex geologisk sammansättning med
varierande jordarter, och är svår att kartlägga i detalj. De två största lämningarna av
isälvsmaterial finns i nordligaste respektive sydligaste delen av åsen. Däremellan finns
troligen till största delen morän som är relativt ogenomsläpplig. Ett stråk av något mer
genomsläppligt material finns i västra delen av åsen, men detta når inte hela vägen till
den sydliga isälvsavlagringen. Detta innebär att den hydrauliska kontakten mellan den
norra och södra delen av Vårdingeåsen är mycket begränsad och de skulle kunna
betraktas som två separata grundvattenmagasin.

I Figur 3.3 visas SGU:s jordartskarta. Här syns endast det översta jordlagret och det
är tydligt att isälvssedimentet till stora delar täcks av lera. Jordartskartan visar även
att lera och silt är den dominerande jordarten i omgivningen runt
grundvattenmagasinet. Här finns även morän och berg i dagen.

Jorddjupet är enligt sonderingarna i storleksordningen 10-30 m och berget är ställvis
rikt på sprickor.
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Figur 3.3. Grundvattenmagasinet markerat (lila) i jordartskartan. Magasinet utgörs av
isälvsavlagringar (grönt) men är till stora delar täckta av lera och silt (gult). Bakgrundskarta ©
Sveriges geologiska undersökning.

Topografiskt är området kring Vårdingeåsen kuperat med höjdskillnader på ca 30 m.
De högre partierna utgörs ofta av berg i dagen, som visas på jordartskartan i Figur
3.3. Dessa bergpartier med höjdskillnader finns även i området runt Frösjön, som i
övrigt är relativt flackt.

3.3 Hydrogeologi
Enligt de preliminära resultaten av SGU:s kartläggning av Vårdingeåsen har magasinet
en utsträckning som visas i Figur 3.4. En rörlig grundvattendelare har identifierats,
vars placering också visas i figuren. Att grundvattendelaren bedöms som rörlig innebär
att en större förändring av grundvattenuttaget skulle kunna påverka dess placering.
Norr om grundvattendelaren är grundvattenströmningen riktad norrut mot Frösjön,
och söderut mot Sillen söder om grundvattendelaren.

Grundvattennivåmätningar i norra delen av åsen visar en grundvattennivå på mellan
ca 1 och 8 meter under markytan, vilket motsvarar en höjdnivå på mellan 9,0 och 9,6
m över havet.
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Figur 3.4. Vattentäkten är placerad i norra delen av Vårdingeåsen (lila). Figuren visar även den
grundvattendelare som avdelar magasinet. De svarta pilarna visar grundvattenströmningens
generella riktning vid båda sidorna om grundvattendelaren.

Uttagsmöjligheterna ur grundvattenmagasinet bedöms till 5–25 l/s i norra delen av
magasinet och 1-5 l/s i södra delen.7

Grundvattenbildningen till magasinet sker genom infiltration av nederbörd direkt på de
delar av åsen som inte överlagras av lera, och inom dess tillrinningsområde (se Figur
3.5). Tillrinningsområdet är uppdelat mellan åsens norra och södra sida. En viss del av
nederbörden i tillrinningsområdena infiltrerar till grundvattnet i Vårdingeåsen norra
respektive södra delar. På grund av dikning av jordbruksmarkerna i östra delarna av
tillrinningsområdena är det dock troligt att en stor del av nederbörden härifrån leds till
Sigtunaån. Sigtunaåns botten består främst av lera men det finns en viss förekomst av
grövre material i åns nordligaste del och en viss infiltration från ån till
grundvattenmagasinet är möjlig.

En del av grundvattenbildningen sker genom inducerad infiltration av ytvatten från
Frösjön eftersom vattenuttaget i råvattenbrunnen orsakar en avsänkningstratt som
medför infiltration av sjövatten.

7 SGU, Grundvattenmagasin, https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenmagasin.html (Hämtat
2020-08-10)

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenmagasin.html
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Figur 3.5. Vårdingeåsens tillrinningsområde som delas upp i en nordlig och en sydlig del.

En långtidsprovpumpning utfördes av K-konsult 1977 i den gamla vattentäkten, då
uttaget under ca 11 månader ökades från 20 l/s till 30 l/s. Provpumpningen gav
upphov till en flack och relativt cirkulär avsänkningstratt med en radie på minst 500
m, vilket visar på en god genomströmning i isälvssedimentet. I nordväst där
isälvsmaterialet övergår i morän och berg i dagen (se Figur 3.3) var
avsänkningstratten brantare och genomströmningen mindre god.8 1986 utfördes en
provpumpning vid läget för den nya vattentäkten. Då uttogs ca 30 l/s, vilket gav
upphov till en avsänkning på 0,2 m ca 800 m söder om brunnen som provpumpades.9

8 Stockholms tingsrätt, Vattendomstolen, Laglighetsprövning av grundvattentäkt på fastigheten Visbohammar
1:4, 1980
9 Stockholms tingsrätt, Vattendomstolen, Tillstånd till anläggande av en nu råvattentäkt och
återinfiltrationsanläggning på fastigheten Visbohammar 1:5, 1989
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4 Beräknade uppehålls- och rinntider
Som ett underlag i arbetet med att avgränsa vattenskyddsområdet, i tillägg till den
riskkartering och riskanalys som genomförts samt områdets naturgivna
förutsättningar, har vattnets flödeshastigheter och uppehållstider beräknats.

4.1 Grundvattnets uppehållstid
Grundvattnets uppehållstid i grundvattenmagasinet har beräknats med Darcys lag:

𝑣 =
𝐾 ∗ 𝑖
𝑛𝑒

där

v = grundvattnets strömningshastighet
K = hydraulisk konduktivitet
i = hydraulisk gradient
ne = effektiv porositet

4.1.1 Vårdingeåsen
I detta stycke beräknas transporttiden övergripande för hela åsen.

För den hydrauliska konduktiviteten har ett litteraturvärde på 10-3 m/s för
isälvssediment använts.10

Då grundvattennivåerna naturligt är relativt jämna över grundvattenmagasinet är den
gradient som bildas av brunnens avsänkningstratt relevant i detta fallet snarare än
den naturliga grundvattengradienten. Två provpumpningar har utförts i Vårdingeåsen
1977 respektive 1986 (se avsnitt 3.3). I de tillgängliga handlingarna från
provpumpningar finns följande avsänkningar uppmätta (Tabell 1):

Tabell 1. Uppmätta avsänkningar vid provpumpningar.

Provpumpning
1977, gamla
vattentäkten

Uttagsflöde Avstånd från
pumpbrunn 50 m 150 m 500 m

20 l/s Avsänkning 1 m 0,9 m 0,6 m

30 l/s Avsänkning 1,5 m 1,3 m 1 m

Provpumpning
1986, nya
vattentäkten

Uttagsflöde Avstånd från
pumpbrunn 20 m 300 m 600 m

30 l/s Avsänkning 0,6 m 0,4 m 0,2 m

Eftersom det nya vattenskyddsområdet ska baseras på nuvarande vattenuttag (ca 18
l/s) används mätningarna för uttagsflödet 20 l/s. De uppmätta avsänkningarna medför
en gradient på 0,0007–0,001. För en konservativ bedömning används gradienten

10 C. W. Fetter, Applied Hydrogeology, Fourth edition, 2014
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0,001 i beräkningen. För den effektiva porositeten har ett litteraturvärde på 15 % för
isälvssediment använts.11

Beräkningen resulterar i en transporthastighet på ca 7·10-6 m/s. Det innebär att på
100 dygn hinner grundvattnet transporteras ca 60 m. På 1 år transporteras
grundvattnet ca 200 m. Sträckor för 100 dygn och ett års uppehållstid har beräknats
eftersom vattenskyddsområdens primära respektive sekundära zon vanligtvis
avgränsas utifrån detta.12

Att beräkningarna delvis baseras på litteraturvärden medför en osäkerhet. Den
hydrauliska konduktiviteten kan variera med flera 10-potenser i samma typ av
material. I Tabell 2 visas en känslighetsanalys där transporttiden har beräknats för tre
olika värden på hydraulisk konduktivitet.

Tabell 2. Känslighetsanalys för beräkning av uppehållstider vid olika K-värden.

Litteraturvärde
hydraulisk
konduktivitet

Transportsträcka 100
dygn Transportsträcka 1 år

Grus, 10-2 m/s 580 m 2,1 km

Isälvsmaterial, 10-3 m/s 58 m 210 m

Isälvsmaterial, 10-4 m/s 6 m 21 m

Känslighetsanalysen visar att beräkningen av uppehållstiden i grundvattenmagasinet
är osäker. Den ger ett mått på storleksordningen av uppehållstiden men bör ses som
översiktlig. Därför baseras den föreslagna avgränsningen av vattenskyddsområdet till
stor del på ett hydrogeologiskt resonemang och riskanalysen som redovisas i bilaga 2.

4.1.2 Frösjön-vattentäkten
En stor del av vattenuttaget i täkten utgörs av inducerat sjövatten från Frösjön.
Sträckan mellan Frösjön och råvattenbrunnen är kort och grundvattengradienten
påverkas av Frösjöns vattennivå. Därför görs en separat beräkning för denna
transporttid.

Samma värden för hydraulisk konduktivitet och effektiv porositet som anges ovan
(10-3 m/s respektive 15 %) har använts i denna beräkning. För den hydrauliska
gradienten har mätningar från grundvattennivån i uttagsbrunnen och vattennivån i
Frösjön från år 1996-1998 använts. Dessa mätningar visar att gradienten varierade
mellan ca 2 och 7 % vid vattenuttag på mellan 13,3 och 17,5 l/s. Om dessa värden
extrapoleras för 18 l/s vilket motsvarar nuvarande vattenuttag, ger det upphov till en
gradient på ca 8 %.

Beräkningen resulterar i en transporttid på ca 8 timmar från Frösjön till vattentäkten.

11 SGU, Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige, RR 2017:09, 2017.
12 Havs- och vattenmyndighetens vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden
(Rapportnummer 2021:4)



Bilaga 1 Teknisk och hydrogeologisk beskrivning
Sida 15/18

Gnesta kommun
Ansökan om vattenskyddsområde, Visbohammar vattentäkt
03/02/2022

copyright© AFRY

4.2 Ytvattnets rinntid
Vindhastighet och vindriktning
dominerande faktorer för rinntiden i
stora sjöar, eftersom den snabbaste
transporten sker för oljeföroreningar som
flyter på vattenytan och transporteras
med hjälp av vinden. En sådan
förorening kan antas spridas med ca 3 %
av vindhastigheten.

Rinntiden för föroreningstransport i
Frösjön har beräknats med följande
formel:

𝑡 =
𝐿

0,03 ∗ 𝑣

där

t = transporttiden
L = transportsträckan
v = vindhastigheten för en 10-årsvind

Transportsträckorna från inloppen till
Frösjön (från Norrtunasjön i nordväst och
från Klämmingen i norr) till vattentäkten
är ca 2,5 km och strömningsriktningen är
mot sydost (se Figur 4.1).

Vinddata från SMHI:s13 mätstationer Floda
A och Tulinge har använts för
beräkningarna. Visbohammar vattentäkt ligger mellan dessa mätstationer (se Figur
4.2).

13 SMHI, Vind, https://www.smhi.se/data/meteorologi/vind, (Hämtat 2020-07-01)

Figur 4.1. Transportsträckorna från inloppen till Frösjön
till vattentäkten är ca 2,5 km.

https://www.smhi.se/data/meteorologi/vind
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Figur 4.2. SMHI:s mätstationer Floda A och Tulinge A som har använts för analys av
vindhastigheter.

Mätserien från Tullinge A innehåller mätdata från 1947-1985 och 1995-2020. Den
första mätserien är grövre och troligen framtagen med mindre noggrann
mätutrustning än den senare. Därför används endast mätvärden från 1995-2020.
Mätserien från Floda A innehåller mätdata från 1995-2020.

På grund av riktningen på transporten från sjöns inlopp till vattentäkten (se Figur 4.1)
har beräkningarna gjorts för vindhastigheter med riktning från norr, nordväst och väst.
De båda mätserierna innehåller mätdata från 25 år vardera. I beräkningarna har den
högst uppmätta vindhastigheten i aktuell riktning i mätserierna använts. Detta skedde
i januari år 2005 i Floda A då en västlig vind på 16,5 m/s uppmättes.

Beräkningen resulterar i att den kortast möjliga transporttiden av en förorening som
transponerats på vattenytan från Frösjöns inlopp till vattentäkten bedöms till ca 1,5
timme.

5 Barriärer mot förorening
En barriär neutraliserar, eliminerar eller minimerar effekterna av en förorening. En
barriär kan vara naturlig eller konstgjord och skyddar vattentäkten mot akuta och
diffusa föroreningar, både bakteriologiska och kemiska. Vad som räknas som en
barriär avgörs i varje enskilt fall utifrån vilka risker och hot som finns vid respektive
vattentäkt.

Barriärer ger underlag för indelning av vattenskyddsområde i zoner och upprättande
av skyddsföreskrifter. Om barriärförmågan bedöms som god finns motiv till att minska
skyddsområdets storlek och tvärtom när barriärförmågan är dålig. Det kan i vissa fall
vara lämpligt att dra en gräns till skyddszon vid en naturlig barriär, till exempel vid en
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grundvattendelare eller i anslutning till en sjö. Barriärerna styr också vilka
skyddsföreskrifter som krävs. Exempelvis kan kraven på vissa verksamheter inom
skyddszon vara mildare om avståndet till grundvattenytan är stort jämfört med om det
är kort.

Eventuella föroreningar i Frösjön och dess vattendrag riskerar att transporteras till
vattentäkten på grund av den inducerade infiltrationen. Rinntiden i ytvattnet är också
relativt kort (se avsnitt 4.2). Dock kan Frösjön även ses som en barriär då den ger
upphov till en stor utspädningseffekt. Denna effekt är större ju längre bort från
vattentäkten en eventuell förorening sker, och är således ännu större i Klämmingen
uppströms Frösjön.

För föroreningar i de vattendrag som har sina utlopp i södra Frösjön finns en viss
möjlighet att de når vattentäkten. Dock är barriärförmågan för denna transportväg
hög. Både vattendragen och själva Frösjön har en utspädningseffekt. Därefter
infiltrerar vattnet eventuellt genom jordlagret i Sigtunaåns norra del, där föroreningar
kan fastläggas. Transportsträckan i grundvattenmagasinet från Sigtunaån till
vattentäkten är ca 700 m, en sträcka där föroreningar kan spädas ut, fastläggas och
brytas ned.

Den grundvattendelare som delar grundvattenströmningen i en nordlig och en sydlig
riktning utgör en barriär mot föroreningar som sprids till grundvattnet söder om
grundvattendelaren. Dessa föroreningar riskerar inte att transporteras till vattentäkten
om det inte sker stora förändringar i grundvattenförhållandena så att
grundvattendelaren flyttas, såsom ett kraftigt ökat vattenuttag på norra sidan av åsen.

Stora delar av isälvsavlagningarna överlagras av ett ler-och siltlager med stor
mäktighet (se Figur 3.3). Dessa antas även dela åsen i en nordlig och en sydlig del.
Detta lager fungerar som ett naturlig skydd för åsen. Det täta lagret av finkornig jord
medför minskad nederbördsinfiltraton och långa transporttider.

Även själva grundvattenmagasinet i isälvsavlagringarna bedöms utgöra en naturlig
barriär eftersom jorden fungerar som ett filter. Föroreningar som transporteras i
magasinet kommer till viss del att fastläggas och brytas ner. Det förekommer även en
viss utspädning i åsen eftersom flödet där är större än i omgivande jordarter.

I avsnitt 2.4 beskrivs råvattnets behandling med bland annat konstgjord infiltration
och desinficering. Denna behandling utgör en barriär mot mikrobiologisk förorening.

De ställen där den naturliga barriärförmågan bedöms som låg är:

 De områden där isälvsavlagringarna saknar tätande jordlager och föroreningar
därmed kan infiltrera snabbt till grundvattenmagasinet.

 I Frösjön nära vattentäkten eftersom rinntiden blir kort och
utspädningsförmågan blir låg vid korta avstånd.
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6 Förslag till skyddsområde
Det föreslagna vattenskyddsområdet är indelat i zoner för att möjliggöra
differentierade restriktioner anpassat till riskerna och skyddsbehovet i olika delar av
vattenskyddsområdet.

Avgränsningen och zonindelningen har i huvudsak gjorts med utgångspunkt ifrån
slutsatserna i riskbedömningen (bilaga 2) och avgränsningen av grundvattenmagasinet
med tillrinningsområde samt Frösjöns avrinningsområde. Hav- och
vattenmyndighetens Vägledning om inrättande och förvaltning av
vattenskyddsområden (Rapport 2021:4) har varit vägledande i arbetet.

För att förenkla administrationen kring skyddsområdet och tillhörande bestämmelser
kan det i vissa fall vara lämpligt att anpassa gränsdragningen till fastighetsgränser och
i naturen befintliga gränser, så som vägar, vattendrag, vegetationsgränser etc. Där
möjlighet till sådan anpassning funnits, d.v.s. där naturlig eller administrativ gräns
funnits i närheten av gräns baserat på hydrogeologiska förutsättningar, har
anpassning gjorts avgränsningen av vattenskyddsområdet. När gräns utgörs av väg
gäller yttre dikesren så att väg och dikesren ingår i skyddszonen.

Skyddszoner finns redovisade i bilaga 3.

6.1 Primär skyddszon
Den primära skyddszonen innefattar råvattentäkten, infiltrationsanläggningen och
renvattenbrunnarna. Söderut och österut avgränsas den av väg 507 respektive väg
506. Norr om råvattentäkten innefattar den primära zonen en sträcka på 100 m från
Frösjöns strand. Detta för att innefatta de fastigheter och avloppsanläggningar som är
belägna längs stranden. I norr avgränsas den primära zonen vid Kråkudden, där den
sekundära skyddszonen tar vid. Väster om vattentäkten går gränsen för den primära
skyddszonen vid Frösjön och Sigtunaån.

6.2 Sekundär skyddszon
Den sekundära skyddszonen är uppdelad i två delar för att skydda både Frösjön (norr
och väster om den primära skyddszonen) och Vårdingeåsens tillrinningsområde (söder
och öster om den primära skyddszonen).

Den nordvästra delen av den sekundära skyddszonen utgörs av området inom 100 m
från Frösjöns strand. I öster angränsar den sekundära skyddszonen till den primära
skyddszonen vid Kråkudden norr om råvattentäkten. I sydväst avgränsas den
sekundära skyddszonen av Östra Storgatan och väg 507.

Den sydöstra delen av den sekundära skyddszonen avgränsas i sydväst av Sigtunaån.
Därefter utgör en kraftledningsgata söder om Vårdingeåsens grundvattendelare en
avgränsning. Zonens östra gräns följer den åkermark som finns inom Vårdingeåsens
tillrinningsområde. Detta för att begränsa risken för förorening av bekämpningsmedel
från åkermarken. I norr avgränsas zonen där Vårdingeåsens tillrinningsområde tar
slut.
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1 Bakgrund och syfte
När ett vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter ska inrättas är en viktig del i
arbetet att kartlägga och riskbedöma påverkans- och föroreningskällor (verksamheter,
markanvändningar och aktiviteter) som kan påverka vattenkvaliteten eller
vattentillgången negativt. Detta görs genom att värdera riskerna med beaktande av
det förorenande ämnets egenskaper, de naturgivna förhållandena, spridningsvägar
samt barriäreffekter.

Syftet med riskbedömningen är i första hand att den ska utgöra underlag vid
framtagande av skyddsföreskrifter och avgränsning av skyddszoner, men den kan
också indikera vilka barriärer eller åtgärder som behövs vid vattentäkten samt utgöra
underlag för val av parametrar att undersöka i egenkontrollprogram och
förvarningssystem. Riskbedömningen ger en samlad förståelse för åtgärder som
behövs för att säkra den slutliga dricksvattenproduktionen och dricksvattenkvaliteten,
både på lång och kort sikt.

2 Metodik för riskbedömning
Arbetsmetoden utgår från Havs- och vattenmyndighetens vägledning om inrättande
och förvaltning av vattenskyddsområden, Svenskt Vattens rapport ”Vattenskydd –
riskanalys och föreskrifter” och Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och
sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. Arbetet med riskbedömningen kan
sammanfattas enligt följande:

1. Avgränsning av kartläggningsområde
2. Kartläggning av spridningsvägar och barriärer
3. Kartläggning av påverkans- och föroreningskällor
4. Riskbedömning

2.1 Riskbedömning enligt Livsmedelsverkets metodik
Vid riskbedömningen sammanvägs sannolikheten för att en händelse som påverkar
råvattenkvaliteten inträffar med konsekvensen som händelsen skulle kunna ge upphov
till för vattentäkten. Konsekvensen bedöms både med avseende på vattenkvalitet och
möjlighet att leverera vatten.

Bedömningen baseras på en fyrgradig färgskala, där grön är låg föroreningsrisk och
svart är den högsta risken för vattentäkten. En sammanvägning görs, vilket leder till
en indelning i riskklass. Nivåer för sannolikhet och konsekvens samt klassificering av
risk anges nedan. Metodiken beskrivs ytterligare i Livsmedelsverkets handbok ”Risk-
och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”.

Nivåer för sannolikhet

S1: Liten sannolikhet a) Händelsen är okänd i branschen.
b) Enligt en fackmässig bedömning kan händelsen inte
uteslutas.

S2: Medelstor sannolikhet a) Branschen känner till att händelsen inträffat de
senaste fem åren.
b) En fackmässig bedömning visar att händelsen kan
inträffa de närmaste 10–50 åren.
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S3: Stor sannolikhet a) Det är känt i branschen att händelsen inträffar
årligen.
b) Händelsen har inträffat eller varit nära att inträffa i
den egna anläggningen.
c) En fackmässig bedömning visar att händelsen kan
inträffa de närmaste 1–10 åren.
d) Enligt säkerhetsanalysen har händelsen stor
sannolikhet.

S4: Mycket stor sannolikhet a) Händelsen förekommer då och då i den egna
anläggningen.
b) Enligt säkerhetsanalysen har händelsen mycket stor
sannolikhet.

Det räcker att ett av kriterierna (a-d) är uppfyllt för att en viss grad av sannolikhet ska
väljas.

Nivåer för konsekvens
K1: Liten konsekvens a) Kvalitet: Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten.

Inga anmärkningar enligt dricksvattenföreskrifterna.
b) Leverans: Normal leverans till användarna kan
upprätthållas.

K2: Medelstor konsekvens a) Kvalitet: Tillfälliga anmärkningar som berör många
användare eller otjänligt vatten som berör enstaka
användare.
b) Leverans: Kortvarigt leveransavbrott (några
timmar) till ett begränsat område. Inga sårbara
abonnenter drabbas.

K3: Stor konsekvens a) Kvalitet: Otjänligt vatten som berör många
användare
b) Leverans: Långvarigt avbrott (flera dagar) i
leveransen till ett begränsat område. Även sårbara
abonnenter drabbas.

K4: Mycket stor konsekvens a) Kvalitet: Otjänligt vatten med fara för liv och
hälsa.
b) Leverans: Långvarigt leveransavbrott som drabbar
ett stort antal användare. Sårbara abonnenter
drabbas.

Sannolikhet och konsekvens för en händelse sammanvägs därefter i riskmatrisen i
Tabell 1. Risknivåerna ges av färgerna i matrisen och har följande innebörd:

Svart: Akut risk – förebyggande och/eller förberedande åtgärder måste
genomföras omedelbart.

Röd: Hög risk - risken måste reduceras, förebyggande och/eller förberedande
åtgärder är nödvändiga.
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Gul: Medelhög risk - aktiv riskhantering, förebyggande och/eller
förberedande åtgärder ska övervägas.

Grön: Låg risk - förenklad riskhantering, förebyggande åtgärder (till exempel
egenkontroll och avvikelsehantering) ska upprätthållas.

Tabell 1. Riskmatris.

3 Spridningsvägar och barriärer

3.1 Naturgivna förhållanden
De naturgivna förutsättningarna har stor betydelse för spridning av föroreningar och
barriäreffekter.

Vårdingeåsen består av isälvsavlagringar som utgörs av grovkorniga jordarter med
hög genomsläpplighet vilket gör åsen känslig för föroreningar. På stora delar av åsen
är dock isälvsmaterialet överlagrat av ett tjockt lager lera. Detta lager utgör ett
effektivt skydd mot föroreningar från markytan då genomsläppligheten i ett tjockt
lerlager är i stort sett obefintlig.

Grundvattenbildningen till vattentäkten består delvis av sjövatten från Frösjön som
strömmar in till grundvattenmagasinet genom s.k. inducerad infiltration. Det innebär
att vattentäkten även kan påverkas av föroreningar från Frösjön. Dock kan sjön i sig
ses som en barriär då den ger upphov till en stor utspädningseffekt, som är större ju
längre bort från vattentäkten en eventuell förorening uppstår.

De områden där barriäreffekterna är svaga och vattentäkten är känslig för förorening
är i Frösjön nära vattenuttagen och på de delar av åsen där lerlagret över
isälvsmaterialet är tunt eller obefintligt.

Figur 3.1 visar översiktliga strömningsriktningar i yt- och grundvattnet. Den naturliga
strömningsriktningen för ytvatten går från norr till söder. En barriär i form av en
grundvattendelare finns i magasinet, som delar upp grundvattenströmningens riktning
i nordlig och sydlig.
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Figur 3.1 Översiktliga strömningsriktningar för yt- och grundvatten. Vattentäkten ligger i norra
delen av Vårdingeåsen.

3.2 Tekniska barriärer
Råvattnet genomgår konstgjord infiltration vilket utgör en barriär mot vissa
föroreningar.

I beredningen av vattnet i vattenverket sker desinficering som en barriär mot
mikrobiologisk förorening.

Råvattenprover tas regelbundet och analyssvaren sammanställs så att det är möjligt
att utläsa trender eller eventuella påverkan.

4 Kartläggning av föroreningskällor
I följande avsnitt presenteras resultatet av kartläggningen av föroreningskällor och
riskbedömningen för Visbohammar vattentäkt. Resultatet redovisas per ämnesgrupp
(petroleumprodukter, bekämpningsmedel etc.) och typ av påverkanskälla.

Kartläggningen av föroreningskällor för Visbohammar vattentäkt har utförts under
perioden juni-september 2020. Verksamheter och aktiviteter som vid ogynnsamma
förhållanden kan påverka vattenkvaliteten eller tillgången på vatten negativt har
identifierats som en föroreningskälla. Kartläggningen har genomförts i samarbete med
Gnesta kommun, Södertälje kommun och länsstyrelsen i Södermanlands län.

Kartläggningen baseras på kartmaterial, tidigare utförda utredningar, inventering från
kommuner och länsstyrelse samt material från SMHI, VISS, SGU, Lantmäteriet med
flera.
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4.1 Kartläggningsområde
Vid framtagandet av kartläggningsområdet har Vårdingeåsen, norra Vårdingeåsens
tillrinningsområde och stora delar av Frösjöns avrinningsområde inkluderats.
Kartläggningsområdet visas i Figur 4.1. Gnesta tätort är en del av Frösjöns
avrinningsområde och har inkluderats då många potentiella föroreningskällor finns i
bebyggt område och är viktiga att identifiera. Den del av Frösjöns avrinningsområde
som ligger bortanför Gnesta tätort har inte inkluderats då transporttiden för eventuella
föroreningar från detta område är lång och utspädningseffekten hög.

Figur 4.1. Kartläggningsområdet för Visbohammar vattentäkt.

Eftersom sjön Klämmingen norr om Frösjön har sitt utlopp i Frösjön har även området
inom 100 m från Klämmingens strand ingått i inventeringen (se Figur 4.2). Det är dock
enbart miljöfarliga verksamheter som har inventerats i detta området då det inte
tillhör det egentliga kartläggningsområdet.
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Figur 4.2. Även området kring Klämmingen har inventerats med avseende på miljöfarliga
verksamheter. Den norra delen av det egentliga kartläggningsområdet (Figur 4.1) syns längst ner
i bilden.

4.2 Petroleumprodukter
Spill och läckage av petroleumprodukter är en vanlig orsak till förorening av
vattentäkter. Petroleumprodukter hanteras i många olika sammanhang och ofta i stora
mängder. Det räcker med låga koncentrationer för att ge en märkbar påverkan i form
av lukt och smak på vattenkvaliteten, redan vid halter som motsvarar
detektionsgränsen för vissa analysmetoder. Nedbrytningshastigheten varierar
beroende på typ av petroleumförening, typ av mark och syretillgång. I marken bryts
petroleumprodukter ned av bakterier, men det förutsätter att tillgången på syre är
god. Effekten av en petroleumförorening i mark och grundvatten kan därför bli
långvarig. I ytvatten blir koncentrationen av petroleum ofta högre, men är generellt
lättare att sanera än i grundvatten.

Petroleum reduceras i låg omfattning i konventionella vattenbehandlingsanläggningar
och kräver ofta ett extra behandlingssteg, exempelvis aktivt kol. Större utsläpp går
inte att hantera i vattenverk.

Om en petroleumförorening påverkar vattentäkten eller vattenverket stängs troligen
vattenproduktionen och distributionen av, med syfte att minska risken att föroreningen
sprids i hela vattenförsörjningssystemet. Om distributionssystemet påverkas av
föroreningen skulle effekten bli mycket långvarig då lukt- och smakproblem sannolikt
skulle kvarstå under lång tid.
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4.2.1 Trafikolycka
En trafikolycka som medför utsläpp av petroleumprodukter kan få stora negativa
konsekvenser för vattentäkten.

Inom kartläggningsområdet går flera vägar, den största är väg 57 söder om Gnesta
tätort. De största vägarna i området (som inte ligger inom Gnesta tätort) visas i Figur
4.3. Trafikintensiteten och hastighetsgränserna på dessa vägar sammanställs i Tabell
2.1 Inom kartläggningsområdet finns även vägar i Gnesta tätort som inte visas här.

Figur 4.3. De större vägar (utanför Gnesta tätort) som finns i kartläggningsområdet.
Kartläggningsområdet är markerat med blå linje.

1Trafikverket, Vägtrafikflödeskartan och NVDB på webb, http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation och
https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket, hämtat 2020-09-08.

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation
https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
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Tabell 2. Trafikintensitet och hastighetsgränser på närliggande vägar. Årsmedelsdygnstrafiken är
den senast tillgängliga från Trafikverket vid tidpunkten för inventeringen, september 2020.
Observera att det är ungefärliga siffror.

Väg
Årsmedeldygnstrafik
samtliga fordon
(fordon/dygn)

Årsmedeldygnstrafik
lastbilar
(fordon/dygn)

Hastighetsgräns
(km/h)

57 väst 2 950 260 90

57 öst 5 940 430 70

867 1 770 110 70

507 540 30 70

506 nord 340 25 50-70

506 syd 200 10 70

Väg 57 är den största och mest trafikerade vägen i området. Den går nedströms
Frösjön och i södra kanten av Vårdingeåsen, på andra sidan av grundvattendelaren
jämfört med vattentäkten. Väg 57 är rekommenderad väg för farligt gods.

Väg 507 går tvärs över åsen och ca 30 m från ett av de områden som inte överlagras
av den skyddande leran. Ett utsläpp på väg 507 skulle enligt beräkningarna av
uppehållstid i grundvattenmagasinet (se bilaga 1) kunna transporteras till
infiltrationsanläggningen på ca 170 dygn.

Väg 506 går inom Vårdingeåsens norra tillrinningsområde.

Figur 4.4 visar de vägar som går närmast vattentäkten.
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Figur 4.4. Jordartskartan och de vägar som går närmast grundvattenmagasinet. Väg 507 ligger
nära ett sårbart område (grönt, isälvssediment utan täckande lera). Även väg 57 passerar en
sårbar del av grundvattenmagasinet, dock i södra delen av Vårdingeåsen. Bakgrundskarta ©
Sveriges geologiska undersökning.

4.2.2 Motortrafik på sjön
Spill av petroleumprodukter från motorbåtar i Frösjön kan påverka vattentäkten
eftersom inducerad infiltration sker. Ett utsläpp från en läckande båt eller en båtolycka
utgör en mycket liten volym i jämförelsen med den totala vattenvolymen i Frösjön och
sjön utgör en naturlig barriär genom sin utspädningseffekt. Ju närmare vattentäkten
ett utsläpp sker desto större risk är det att en väsentlig mängd förorening påverkar
vattentäkten. Vid Stjärnvik, som ligger vid Frösjön nära vattentäkten, finns en allmän
strand. Sommartid sker där sjösättning och körning med båtar.

En 2-taktsmotor med förgasare har dålig förbränning. Upp till 30 % av bränslet kan
passera motorn och släppas ut i vattnet, och medför således en risk för förorening av
vattentäkten. 2-taktsmotorer med direktinsprutning och 4-taktsmotorer har betydligt
bättre förbränning och motsvarande siffra på det bränsle som släpps ut är 1-2 %.2

4.2.3 Petroleumcisterner
Stora volymer petroleumprodukter hanteras i petroleumcisterner, vid bland annat
uppvärmning av bostäder samt vid bensinstationer. Utöver hantering av petroleum
utgör transport och påfyllning av cisterner ett riskmoment avseende förorening av
vattentäkter.

Figur 4.5 visar kända petroleumcisterner i området, även sådana som inte längre är i
bruk. Inventeringen har gjorts med hjälp av underlag från miljöenheten på Gnesta
kommun samt en utredning som Sweco Environment AB gjorde av

2 Båtmiljö, 2-taktsmotor vs 4-taktsmotor, https://batmiljo.se/batagare-2/2-taktare-vs-4-taktare/, hämtat
2021-02-25.

https://batmiljo.se/batagare-2/2-taktare-vs-4-taktare/
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vattenskyddsområdet 2010.3 Det är möjligt att det finns ytterligare cisterner i området
som inte har identifierats i inventeringen.

Den största andelen petroleumcisterner och bensinstationer ligger i Gnesta tätort. Ett
fåtal ligger vid Frösjöns norra del. Tre cisterner, samtliga från Swecos utredning från
2010, ligger på Vårdingeåsen. Två av dessa ligger inom vattentäktens
tillrinningsområde och den närmaste ca 250 m från vattentäkten. Den andra ligger
mycket nära infiltrationsanläggningen. Ett utsläpp från cisternen närmast vattentäkten
skulle enligt beräkningarna av uppehållstid i grundvattenmagasinet (se bilaga 1)
kunna transporteras till vattentäkten på ca 1,2 år. Den tredje cisternen ligger på södra
delen av Vårdineåsen.

Figur 4.5. Petroleumcisterner i kartläggningsområdet. Kartläggningsområdet är markerat med blå
linje.

4.2.4 Transformatorstationer
I kraftstationer kan utsläpp av petroleumprodukter från turbiner och transformatorer
ske, vilket utgör en föroreningsrisk för vattentäkten. I smörjolja i t.ex.
transformatorstationer kan det även finnas miljöfarliga polyklorerade bifenyler (PCB).

Telge nät har kontaktats för inventering av transformatorstationer inom Södertälje
kommun utan resultat.

3 Brunsell, A., Lundgren., A, Vattenskyddsområde Visbohammar, Södertälje kommun, Sweco Environment AB,
2010-10-04.
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4.2.5 Arbetsfordon
Petroleumföroreningar kan orsakas av läckage från eller olyckor med arbetsfordon för
exempelvis lantbruk (se avsnitt 4.5.4), skogsbruk (se avsnitt 4.6.1) och
entreprenader. Markanvändningen på Vårdingeåsen består till största delen av
åkermark och arbetsfordon för lantbruk används nära vattentäkten.

4.3 Miljöfarliga metaller och kemikalier
Lösligheten i vatten varierar stort mellan olika sorters kemikalier. Vissa är olösliga
medan andra löser sig fullständigt. Både lösligheten, och därigenom risken för
spridning, samt giftigheten styr hur skadliga olika ämnen kan vara för en vattentäkt.
Vissa kemikalier kan brytas ner när de kommit ut i miljön, medan andra inte
förändras. Om en kemikalie är svårnedbrytbar kan konsekvensen av ett utsläpp bli
långvarig för vattentäkten. Eftersom det är svårt att bedöma hur farliga olika
kemikalier är gäller generellt att kemikaliespridning i mark eller vatten inom
vattentäktens tillrinningsområde ska undvikas.

4.3.1 Transport av farligt gods på vägar och järnväg
Vid transport av farligt gods, t.ex. kemikalier som svavelsyra eller arsenik men även
petroleumprodukter samt övriga vattenförorenande ämnen, finns risk för
föroreningsspridning. Farligt gods kan vara skadligt för människa och miljö på olika
sätt genom att vara giftigt, radioaktivt mm. Främsta risken är att föroreningar sprids
till vattentäkten vid en trafikolycka.

Väg 57 är rekommenderad väg för farligt gods och är den största och mest trafikerade
vägen i området. Den går nedströms Frösjön och i södra kanten av Vårdingeåsen, på
andra sidan av grundvattendelaren jämfört med vattentäkten. För mer information om
risk för trafikolyckor se avsnitt 4.2.1.

Järnvägen Västra stambanan passerar Visbohammar vattentäkt då den går i öst-
västlig riktning över Vårdingeåsen (se Figur 4.6). Vid transport av farligt gods på
järnvägen finns risk för förorening vid en eventuell olycka.
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Figur 4.6. Järnvägen Västra stambanan går tvärs över Vårdingeåsen.

4.3.2 Dagvatten från vägar och bebyggelse
Dagvatten uppstår i samband med avrinning av nederbörd från tak och hårdgjorda
ytor, även t.ex. från snöupplag och parkeringar. Dagvatten utgör en diffus
föroreningskälla och dess innehåll av föroreningar varierar t.ex. beroende på
markförhållanden, upptagningsområde och typ av avledning inom det aktuella
området.

Även ”ofarliga” ämnen som salt kan innebära problem i vattentäkter. Förhöjda
salthalter är ofta svåra att komma ifrån när påverkan väl syns och halterna stigit.
Spridning av salt förekommer exempelvis vid halkbekämpning och dammbindning på
vägar.

Figur 4.7 visar utsläppspunkter från dagvattensystem. Dagvattnet släpps till Frösjöns
sydvästra strand och till Sigtunaån, främst nedströms vattentäkten.
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Figur 4.7. Utsläppspunkter för dagvatten visas som blå kryss. Kartläggningsområdet är markerad
med blå linje.

4.3.3 Miljöfarlig verksamhet och förorenad mark
Vid områden där miljöfarliga verksamheter finns eller tidigare har funnits finns det en
risk för att marken är förorenad och att föroreningarna fortsätter spridas under en
längre tid. Både vad gäller miljöfarliga verksamheter och förorenad mark är det ofta,
förutom miljöfarliga metaller och kemikalier, även petroleumprodukter som utgör en
föroreningsrisk.

Risker förknippade med miljöfarlig verksamhet är bland annat kemikalieolyckor,
släckvatten vid bränder, läckage och utsläpp från industrier via dagvatten och
reningsverk. Risker uppkommer även i samband med transporter till och från ett
industriområde. Påverkan från miljöfarlig verksamhet kan vara diffus (små utsläpp
under en längre tid) eller akut (t.ex. olyckor följda av stora utsläpp).

Markföroreningar från tidigare verksamheter kan utgöra risker vid läckage till
omgivande mark och grundvatten. Upplag och utfyllnadsområden kan medföra läckage
av föroreningar till yt- och grundvatten, speciellt i samband med markarbeten.

Inom inventeringsområdet förekommer några mindre industrier, miljöfarliga
verksamheter och potentiellt förorenad mark som kan påverka vattentäkten negativt.
En sammanställning av verksamheterna visas i Figur 4.8, både aktiva och nedlagda.
Här innefattas bland annat bilverkstäder, tillverkningsindustrier, bryggerier,
skjutbanor, förbränningsanläggningar och brandövningsplatser. Nästan alla
inventerade verksamheter ligger i Gnesta tätort, och eventuella föroreningar från
dessa bedöms främst påverka områden nedströms vattentäkten. De två
markeringarna norr om Frösjön är skjutbanor, varifrån föroreningar skulle kunna
transporteras till vattentäkten med ytvattenströmmar. Inventeringen har gjorts med
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underlag från miljöenheten på Gnesta kommun, länsstyrelsen i Södermanlands län
samt EBH-kartan för potentiellt förorenade områden.4

Figur 4.8. Potentiellt miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. Kartläggningsområdet är
markerat med blå linje.

4.3.4 Avfall, upplag och deponier
Vid avfallsstationer och deponier finns det risk för föroreningsspridning av olika
ämnen. Speciellt när det gäller farligt avfall kan det röra sig om extra hälsofarliga
ämnen som riskerar att spridas.

Avfallsdeponier, avfallshantering och andra upplag inom tillrinningsområdet kan
medföra förorening av vattentäkten. Lakvatten från deponier kan medföra att
föroreningar sprids dels direkt till mark och vatten och dels till dagvattensystemet.
Avfallshantering kan även medföra läckage och spill av föroreningar i samband med
olämplig hantering eller olyckor, exempelvis vid transporter till och från
verksamheterna.

I synnerhet bör riskerna i samband med hantering av farligt avfall beaktas. Farligt
avfall är sådant avfall som avses i avfallsförordningen (2020:614), vilket innefattar
avfall som har farliga egenskaper som till exempel explosivt, hälsoskadligt eller giftigt.
Det kan vara ämnen som till exempel PCB eller insektsmedlet DDT. Påverkan kan vara
diffus (små utsläpp under en längre tid) eller akut (t.ex. olyckor följda av stora
utsläpp).

Figur 4.9 visar avfallsanläggningar och deponier i kartläggningsområdet. Flertalet
ligger i Gnesta tätort, och eventuella föroreningar från dessa bedöms främst påverka

4 EBH-kartan, https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c,
hämtat 2020-09-21

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c
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nedströms vattentäkten. Nordväst om Frösjön finns även ett område som tidigare
användes som mellanlagring av avfall, varifrån en förorening skulle kunna
transporteras till vattentäkten med ytvattenströmmar. Inventeringen har gjorts med
underlag från miljöenheten på Gnesta kommun och EBH-kartan för potentiellt
förorenade områden.5

Figur 4.9. T.v: avfallsanläggningar och deponier inom kartläggningsområdet. T.h: Mellanlagring
och sortering av avfall nära Klämmingens strand. Kartläggningsområdet är markerad med blå
linje.

4.3.5 Brand
Vid en eventuell brand där släckning sker med vatten bildas stora kvantiteter
släckvatten som kan vara starkt förorenat av kemikalier och petroleumprodukter som
har lösgjorts och nu kan spridas. Föroreningar i form av t.ex. dioxiner kan uppkomma
vid bränder, oavsett om farliga ämnen funnits på platsen innan branden eller inte.
Även nedfall av aska efter en brand kan förorena vattentäkten. Det är viktigt att
infiltration av släckvatten förhindras inom vattentäktens tillrinningsområde.

Vid brand i Gnesta tätort är det troligt att släckvatten transporteras till Frösjön eller
Sigtunaån via dagvattensystemet, främst nedströms vattentäkten. För mer information
om dagvatten se avsnitt 4.3.2. Det finns viss bebyggelse på Vårdingeåsen inom
vattentäktens tillrinningsområde där en brand kan medföra att släckvatten
transporteras till vattentäkten.

5 EBH-kartan, https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c,
hämtat 2020-09-21

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c
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4.4 Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
Bekämpningsmedel kan delas upp i växtskyddsmedel och biocider. Växtskyddsmedel
används för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och
trädgårdsbruk, mot t.ex. ogräs (herbicider), svamp (fungicider) och insekter
(insekticider).

Till biocider räknas bekämpningsmedel som används i andra syften, bland annat för
desinfektion, konservering, träskydd, som båtbottenfärger och mot skadedjur, till
exempel råttgift och insektsmedel. Historiskt sett har biocider även använts under
asfalt och längs järnvägar.

Nedbrytningen av bekämpningsmedel är generellt väldigt långsam efter att det nått
ner till grundvattnet. Detta innebär att ämnena kan finnas kvar i marken under en lång
tid och långsamt läcka ut. Det förekommer att vattentäkter förorenas av
bekämpningsmedel som använts för tiotals år sedan. Bekämpningsmedel kan vara
skadliga i relativt låga halter och kräver ofta ett extra behandlingssteg, exempelvis
med aktivt kol.

Med växtnäringsämnen avses främst kväve-, fosfor- och kaliumföreningar
(handelsgödsel och naturgödsel). Kväve förekommer i marken som nitrat och är
mycket lättrörligt. Kväveförlusterna från jordbruksmark är stora jämfört med
förlusterna från skogsbruk. Vid skogsgödsling och avverkning kan dock förlusterna öka
väsentligt. Fosfor förekommer i första hand som fosfat, som har en stark benägenhet
att fastläggas i marken. Fosforförlusterna från jordbruksmark uppstår främst genom
erosion och ytavrinning, och i liten utsträckning via grundvattnet.

Stora förluster och läckage av växtnäringsämnen kan uppkomma vid felaktig
hantering, exempelvis gödsling på tjälad eller vattenmättad mark, samt nära
vattendrag. Avloppsinfiltration, utsläpp av avloppsvatten till recipient samt gödsling
kan också leda till förhöjda halter av kväve och fosfor.

4.4.1 Jordbruksmark
En stor del av kartläggningsområdet, inklusive den största delen av Vårdingeåsen,
består av jordbruksmark. Den största risken för förorening med bekämpningsmedel
och växtnäringsämnen utgörs av det jordbruk som bedrivs på åsens norra sida (se
Figur 4.10).
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Figur 4.10. Markanvändningen på Vårdingeåsen utgörs till största delen av jordbruksmark.
Kartläggningsområdet är markerat med blå linje.

4.4.2 Plantskolor och bekämpningsmedelslager
Inom kartläggningsområdet finns en plantskola, en tidigare plantskola samt ett lager
för bekämpningsmedel (se Figur 4.11). Det är främst den tidigare plantskolan norr om
Frösjön som bedöms kunna påverka vattentäkten, då en förorening kan transporteras
därifrån till vattentäkten med ytvattenströmmar.
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Figur 4.11. Plantskolor och bekämpningsmedelslager. Kartläggningsområdet är markerat med blå
linje.

4.4.3 Banvall
Bekämpningsmedel används på banvallen till Västra stambanan som går tvärs över
Vårdingeåsen, nära vattentäkten (se Figur 4.6).

4.4.4 Båtbottentvätt
För att förhindra påväxt av vattenlevande organismer på båtbotten kan biocidfärg
användas. Biocidfärg är ett bekämpningsmedel som på kemisk väg hindrar organismer
från att växa på båtbotten men kan också läcka ut i vattnet och förorena. Ett alternativ
till båtbottenfärg är mekanisk båtbottentvätt. För båtar som har huvudsaklig
förtöjningsplats i en insjö (som Frösjön) finns det inga godkända biocidfärger, men om
båten tidigare har behandlats med biocidfärg kan gifter urlakas vid tvätt och på så vis
spridas till yt- eller grundvatten. Detta kan undvikas om båtbottentvätt sker vid
exempelvis en spolplatta där tvättvattnet kan omhändertas.6

4.5 Mikroorganismer
Sjukdomsalstrande mikroorganismer såsom parasiter, virus och olika bakterier kan
tillföras mark och grundvatten från bland annat spillvatten (t.ex. läckande
avloppsledningar, bräddning från pumpstationer eller avloppsreningsverk och små
avloppsanläggningar, t.ex. infiltrationsanläggningar), betande djur och användning av
stallgödsel eller reningsverksslam på jordbruksmark. Giftiga cyanobakterier bildas vid
algblomning och kan därmed finnas i ytvatten.

6 Havs- och vattenmyndigheten, Båtbottentvättning av fritidsbåtar, riktlinjer, rapport 2012:10, reviderad
upplaga 2015
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Parasiter kan smitta människor genom dricksvattnet och orsaka infektionsutbrott.
Vanliga parasiter är Cryptosporidium och Giardia som förekommer i avföringen hos
infekterade djur och människor. Parasiterna avskiljs snabbt i marken på grund av sin
storlek och utgör en mindre risk för grundvattnet, men kan utgöra en risk i ytvatten.

Bakterier och virus kan transporteras med mark- och grundvatten. Vanliga virus är
Calicivirus och Norovirus, populärt kallat ”vinterkräksjuka”. Vanliga bakterier är E. coli
och Campylobacter (fekal förorening) och cyanobakterier (algblomning).
Campylobacter är den bakterie som orsakat flest kända dricksvattenburna
föroreningsutbrott i Sverige7.

En mängd olika faktorer påverkar mikroorganismernas överlevnad i mark och
grundvatten, t.ex. omgivningens temperatur och jordmaterialets sammansättning. I
ytvattentäkter är uppehållstiden oftast kortare vilket gör avdödningen av
mikroorganismer mellan föroreningskälla och vattenintag mindre, varför risken för
kontaminering är betydligt högre än vid en grundvattentäkt.

Mikroorganismer avdödas efter en tid i mark eller vatten. Många bakterier överlever i
upp till en månad (t.ex. E. coli), medan virus och parasiter överlever längre än en
månad (t.ex. Norovirus och Cryptosporidium)8. Uppehållstider över 50 dygn har visat
sig ge en bättre avskiljning av organiskt material (och därmed mikroorganismer) än
kortare uppehållstider9. Vissa tarmvirus har visat sig överleva i upp till nästan 200
dygn10. Ett av de längsta avstånden från källan där virus upptäckts är 1 250 m11.

Analys av råvattenkvaliteten i vattentäkten har vid enstaka tillfällen visat förekomst av
mikroorganismer, bland annat E. coli. Någon förekomst av Cryptosporidium eller
Giardia har inte visats.

4.5.1 Avloppsreningsverk
I Gnesta tätort finns ett avloppsreningsverk som ligger invid Sigtunaån, nedströms
Visbohammar vattentäkt och söder om det område där infiltration från ån till
grundvattenmagasinet bedöms möjlig. Sigtunaån verkar därmed som en naturlig
barriär, då den skär av eventuella föroreningar genom att transportera dem
nedströms. Se Figur 4.12.

4.5.2 Pumpstationer
Inom kartläggningsområdet har 10 st pumpstationer med bräddavlopp inventerats. De
flesta ligger i Gnesta tätort och bedöms ha sitt utlopp nedströms vattentäkten. I Figur
4.12 visas de ungefärliga utsläppspunkterna för bräddavloppen.

7 Folkhälsomyndigheten, Sjukdomsinformation om vattenburna infektioner och utbrott,
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/vattenburen-smitta/,
hämtat 2020-09-22
8 Lindberg, T., Lindqvist, R., Dricksvatten och biologiska risker,
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2005/2005_28_livsmedelsverket_
dricksvatten_och_mikrobiologiska_risker.pdf, Livsmedelsverket 2005.
9 Engblom K., Lundh, M., Mikrobiologisk barriärverkan vid konstgjord grundvattenbildning,
http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2006-10.pdf, VA-Forsk 2006.
10 Jonsson, E., Bevattning med förorenat vatten, https://pub.epsilon.slu.se/5613/1/jonsson_e_110225.pdf,
Sveriges lantbruksuniversitet 1977.
11 Engblom, Lundh, VA-forsk 2006

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/vattenburen-smitta/
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2005/2005_28_livsmedelsverket_dricksvatten_och_mikrobiologiska_risker.pdf
http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2006-10.pdf
https://pub.epsilon.slu.se/5613/1/jonsson_e_110225.pdf
http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2006-10.pdf
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4.5.3 Enskilda avloppsanläggningar
Det finns ett stort antal enskilda avloppsanläggningar i kartläggningsområdet, varav
många ligger vid Frösjön nära vattentäkten. Inventeringen har gjorts med underlag
från miljöenheterna på Gnesta och Södertälje kommun samt Swecos utredning 2010.
Se Figur 4.12. Föroreningar från de avloppsanläggningar som ligger norr om
vattentäkten vid Frösjöns östra strand kan nå vattentäkten genom den inducerade
infiltrationen via Frösjön. Föroreningar från de anläggningar som ligger på norra delen
av Vårdingeåsen kan även nå vattentäkten genom att infiltrera direkt till
grundvattenmagasinet, något som det skyddande lerlagret på åsen dock kan
motverka.

Figur 4.12. Gnestas avloppsreningsverk, utsläppspunkter för pumpstationer med bräddavlopp
samt enskilda avlopp inom kartläggningsområdet (blå linje).

4.5.4 Lantbruk och djurhållning
Vid lantbruk med djurhållning finns risk för förhöjda halter mikrobiologiska
föroreningar i vattnet då djuren t.ex. går och betar i närheten av vattentäkten.
Eventuell användning av naturgödsel på mark kan dels medföra mikroorganismer, och
dels läckage av växtnäringsämnen vid felaktig hantering.

Som nämns i avsnitt 4.4.1 utgörs en stor del av Vårdingeåsen av jordbruksmark, även
nära vattentäkten.
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4.6 Påverkan på vattenkvalitetsparametrar och förändrade
spridningsvägar

Förändrade markförhållanden i form av bland annat avverkning, markarbeten,
muddring, täktverksamhet och erosion kan medföra förhöjda halter av humusämnen i
avrinnande yt- och grundvatten. Humushalter ökar även vid översvämning och stora
nederbördsmängder då bland annat markpartiklar frigörs. Vid höga humushalter ökar
även färgtalet och turbiditeten (grumligheten) i vattnet. Förhöjda halter av turbiditet
kan påverka reningssteg i vattenverket, exempelvis kan funktionen av behandling med
UV-ljus försämras.

Förändrade markförhållanden medför även förändrade spridningsvägar till yt- och
grundvattnet. När skyddande jordlager tas bort vid exempelvis markarbeten, erosion
och täktverksamhet medför det att barriärsförmågan minskar och
grundvattenmagasinets sårbarhet ökar. Även ledningsgravar och borrhål kan innebära
snabbare föroreningstransport till yt- och grundvatten.

4.6.1 Täktverksamhet
När det naturliga ytskiktet tas bort, som vid täktverksamhet, ökar sårbarheten för
grundvattnet i händelse av förorening. Detta kan även förvärras t.ex. vid
översvämning, då höga grundvattennivåer i grustäkter utgör en kontaktyta från
ytvattnet direkt till grundvattnet som då inte längre är skyddat i marken.

En av de största riskerna vid materialtäkter är utsläpp av petroleumprodukter från
arbetsfordon, körning med terrängfordon etc. Även eventuella dammbindningsmedel
som används kan utgöra risk för förorening av råvattnet. I och med att det naturliga
ytskiktet i en täkt är borttaget ökar sårbarheten för grundvattnet.

Det finns ingen aktiv täktverksamhet inom kartläggningsområdet. Det finns en nedlagd
grustäkt på åsen, endast några 10-tal meter från vattentäkten. Den är belägen på ett
av de områden som saknar skyddande lerlager, och bedöms ge upphov till ytterligare
sårbarhet i ett redan sårbart område av åsen.

Det finns ett antal ytterligare nedlagda stenbrott/grustäkter i området, som dock inte
befinner sig på Vårdingeåsen.

4.6.2 Mark- och anläggningsarbeten
I markens översta skikt förekommer normalt organiskt material som adsorberar och
därigenom fördröjer transport av eventuella föroreningar. Verksamheter som innebär
att ytskiktet tas bort ökar sårbarheten för grundvattnet och kan innebära snabbare
föroreningstransport till yt- och grundvatten och ökad risk för erosion. Det kan vara
olika former av anläggningsarbete, diken, borrhål och ledningsgravar.

4.6.3 Skogsbruk
Avverkning av skog och upplag av bark, flis, timmer etc. kan medföra förhöjda halter
av humusämnen, vilket kan öka färgtalet och turbiditet (grumling) i avrinnande vatten.
Vid avverkning av skog sker urlakning av tungmetaller. Även kväveförlusterna från
skogsmark ökar vid avverkning, se mer om påverkan av näringsämnen i avsnitt 4.4.1.
Avverkning och efterföljande markberedning kan även medföra stora förändringar i
flödemönster och snabbare avrinning.
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Störst risk för kvalitetsförändringar och förändrade flödemönster är vid slutavverkning
(totalavverkning). Det finns andra typer av skogsbruk som minskar påverkan på
omgivande yt- och grundvatten avsevärt, bland annat så kallat kontinuitetsskogsbruk
och plockhuggning. Genom att avverka med miljöhänsyn, exempelvis genom att
undvika avverkning i kantzoner och i surdråg samt gallra ur barrträd och lämna lövträd
i kantzoner, kan dricksvattenkvalitén främjas.

Spill vid tankning och eventuella olyckor med arbetsfordon eller transporter kan leda
till utsläpp av petroleumprodukter, vilket i sin tur kan medföra stora konsekvenser för
vattentäkten, se mer i avsnitt 4.2.

En stor del av markanvändningen i området utgörs av skogsmark. Figur 4.13 visar
avverkad skog samt områden som har anmälts för avverkning12. Inom
kartläggningsområdet finns enbart ett fåtal sådana områden, främst i den nordöstra
delen. Även ett område i södra delen av Vårdingeåsen har en registrerad avverkning.

Figur 4.13. Utförda avverkningar och avverkningsanmälningar hämtade från Skogsstyrelsens
geodataportal. Kartläggningsområdet är markerat med blå linje.

12 Skogsstyrelsen, Avverkningsanmälda områden och utförda avverkningar,
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/geodatatjanster/nerladdning-av-geodata/, hämtat
2020-09-10

https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/geodatatjanster/nerladdning-av-geodata/
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4.6.4 Brunnar och ledningar
Allmänna och enskilda brunnar kan medföra snabbare föroreningstransport ner till
grundvattnet genom att de utgör en kontaktyta mellan t.ex. markytan och
grundvattnet som då kan förorenas, t.ex. vid spill av föroreningar i brunnen.

Längs ledningsgravar kan föroreningar transporteras med en högre hastighet än i övrig
mark. Ledningsgravar kan, om en olycka inträffar, snabba på transporten av
föroreningar mot brunnsområdet. En råvattenledning finns mellan Visbohammars
råvattentäkt och vattenverket.

Vid enskilda energianläggningar, exempelvis jord- och bergvärmeanläggningar,
används ofta köldbärarvätskor som är lättlösliga i vatten och ofta innehåller toxiska
korrosions- och alghämmare, som vid läckage kan förorena grundvattnet. Dessutom
medför energibrunnarna en snabbare föroreningstransport ner till grundvattnet. Risken
för förorening från jord- och bergvärme bedöms som störst i samband med etablering,
då petroleumprodukter hanteras i samband med borrning i nära anslutning till det
”öppna sår” som anläggningen utgör för grundvattenmagasinet. Redan etablerad jord-
och bergvärme som är i drift är i regel tätade och risken för förorening på vattentäkten
bedöms som lägre.

Eftersom energibrunnar främst utgör en risk för transport direkt till
grundvattenmagasinet och inte via ytvatten har främst brunnarna på Vårdingeåsen
tagits i beaktande. Figur 4.14 visar ett utdrag ur SGU:s brunnsarkiv.13 Det finns ett
fåtal brunnar registrerade i Vårdingeåsens södra del, som inte tillhör vattentäktens
tillrinningsområde.

Figur 4.14. Brunnar från SGU:s brunnsarkiv. Markeringarnas olika färger symboliserar hur säker
lägesangivelsen är. De flesta (gröna) ligger inom 100 m från den angivna platsen.
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4.6.5 Erosion, ras, skred
Erosion kan göra att mobiliteten av fastlagda föroreningar från t.ex. förorenade
områden ökar. Ras och skred kan även orsaka fysisk skada på anläggningar såsom
råvattenbrunnar, vattenverk och ledningsnät. Erosion av det skyddande lerlagret på
Vårdingeåsen kan medföra att dess barriäreffekt minskar.

De mest erosionsbenägna jordarna är välsorterade jordarter med en kornstorlek
motsvarande finsand och mellansand. Månggraderad jord, det vill säga måttligt eller
dåligt sorterad jord såsom morän, är mindre erosionsbenägen. Risken för erosion ökar
vid förändrade mark- eller vegetationsförhållandens, exempelvis på kalhyggen (se
avsnitt 4.6.1). På översvämmade markområden kan erosion av ytliga markskikt ske.

Stora delar av Frösjöns strand inklusive området för Visbohammar vattentäkt klassas
som ”aktsamhetsområden” för skred enligt SGU.14 Dock är denna klassning endast
översiktlig och är baserad på jordarter, topografisk lutning och närhet till ytvatten, och
rekommenderas inte att användas för platsspecifik riskanalys.

4.6.6 Översvämning
Översvämning kan medföra att dag- och spillvattensystem överbelastas så att
pumpstationer och avloppsreningsverk bräddar ut förorenat vatten. Översvämning av
olika typer av föroreningskällor (t.ex. cisterner eller förorenad mark) kan medföra
ökad föroreningstransport. Markbundna föroreningar kan frigöras och transporteras till
yt- eller grundvatten. Skyfall och översvämningar kan även medföra en ökad risk för
ras och skred.

För Visbohammar vattentäkt kan en översvämning innebära att den inducerade
infiltrationen från Fröjsön ökar och transporttiden från sjön till vattentäkten blir
kortare. Även området med grova jordarter i norra delen av Sigtunaån kan få en ökad
infiltration med kortare transporttid. Detta i kombination med risken för ökad
föroreningstransport till följd av översvämmade föroreningskällor gör att
vattenkvaliteten i Visbohammar vattentäkt kan påverkas negativt av översvämningar.

Översvämningar kan uppkomma naturligt vid exempelvis extrem nederbörd eller
genom olyckor såsom dammbrott. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) har tagit fram en översvämningskartering som innefattar utloppet från Frösjön
till Sigtunaån. Där simuleras översvämningar vid bland annat 100- och 200-årsflöden
med hänsyn till framtida klimatförändringar. Karteringen visar att ett område av
Vårdingeåsen inom ca 200 m från Sigtunaån i framtiden kan översvämmas vid både
100- och 200-årsflöden. Frösjön uppströms Sigtunaån omfattas inte av denna
kartering.15

4.6.7 Klimatpåverkan
Stora delar av Sverige förväntas gå mot ett blötare och mildare klimat till följd av
klimatförändringar, med mer frekventa extrema väderhändelser såsom skyfall och
torka. Ytvatten förväntas påverkas i högre grad än grundvatten.

Simuleringar utförda av SGU visar att grundvattennivåerna i långsamreagerande
grundvattenmagasin (isälvsavlagringar) inte förväntas förändras i stor utsträckning i

14 SGU, Förutsättningar för skred i finkornig jordart, https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-forutsattning-for-
jordskred.html, hämtat 2020-10-26
15 MSB, Översvämningskartering utmed Trosaån, Rapport nr 37, 2015.

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-forutsattning-for-jordskred.html
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det aktuella området.16 Dock kan ytvattnet i Frösjön och Sigtunaån utsättas för
förändring. Vegetationsperioden blir längre och nedbrytningen större i ett varmare
klimat, vilket medför brunifiering av ytvatten till följd av en ökad humustransport.
Högre vattentemperatur ökar förekomsten av mikrobiell förorening och högre
ytvattennivåer ökar infiltrationen till grundvattnet.

Mer vatten i omlopp i naturen ökar även risken för erosion, ras, skred och
översvämningar som beskrivs i avsnitt 4.6.5-4.6.6.

5 Resultat riskbedömning
Resultat av riskbedömningen sammanfattas i text och tabell nedan. I Figur 5.1 visas
några av de större riskobjekten.

Inga risker klassas som akuta (svarta).

Det finns ett antal risker som klassas som höga (röda), där risken måste reduceras
genom förebyggande och/eller förberedande åtgärder. De röda riskerna gäller främst
förorening av petroleumprodukter, eftersom en sådan förorening även i liten mängd
kan göra vattnet otjänligt och stoppa leveransen helt samt är svår att sanera. Dessa
risker berör trafikolyckor, båttrafik samt utsläpp från cisterner och arbetsfordon.

Rödklassade risker finns även för förorening av kemikalier och metaller i samband med
vägunderhåll, vid etablering av energibrunnar/dricksvattentäkter och från släckvatten
vid brand.

En ytterligare rött klassad risk är mikrobiologiska utsläpp från enskilda avlopp. Det
finns enskilda avlopp som riskerar att förorena både grundvattenmagasinet och
ytvattnet i Frösjön nära vattentäkten, och analyser av råvattnet indikerar att detta
tidigare har skett.

Även påverkan från klimatförändringar är en rött klassad risk. Detta är inte någon
föroreningskälla i sig, men dess följder såsom ökad översvämningsrisk och varmare
ytvatten medför förändrade spridningsvägar för föroreningar från olika källor.

Riskanalysen visar även ett stort antal medelhöga (gula) risker. Detta gäller bland
annat föroreningar av metaller och kemikalier, exempelvis från olyckor i samband med
transport av farligt gods, samt utsläpp från miljöfarliga verksamheter och förorenad
mark. Även spridning av näringsämnen, bekämpningsmedel och mikroorganismer från
djurhållning samt förorening från spillvatten utgör gula risker.

I dag förekommer inga kända aktiva täktverksamheter, schaktarbeten eller muddring
som utgör en risk för vattentäkten. Dock skulle riskerna med sådan verksamhet kunna
bli stora om de utförs i vattentäktens närhet, varför detta regleras i förslaget till
skyddsföreskrifter.

Slutsatser från kartläggningen och riskbedömningen är att det förekommer en del
risker för Visbohammar vattentäkt. Vattenskyddsområdet med tillhörande
skyddsföreskrifter kan innebära att många risker reduceras. Ytterligare
riskreducerande åtgärder kan behövas för att uppnå en säker vattenförsörjning, såsom
dialog med räddningstjänst och väghållare samt inventering och åtgärder för
exempelvis cisterner, enskilda avlopp och transformatorstationer.

16 Vikberg, E., Thunholm, B., Thorsbrink, M., Dahné, J., Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya
klimatscenarier 2015:19, SGU 2015
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Figur 5.1. Några av de större befintliga riskobjekten för vattentäkten.
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1 Vattenskyddsområde med tillhörande
föreskrifter

1.1 Syfte
Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa
kvaliteten och tillgången på dricksvatten från Visbohammar vattentäkt nu och i
framtiden. De föreslagna skyddsföreskrifterna ska säkerställa att syftet med skyddet
uppnås genom att reglera och motverka sådana verksamheter, hanteringar och
åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och negativ påverkan på
råvattenkvaliteten. Vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter syftar även till
att vara ett underlag vid samhällsplanering, tillsyn och prövning samt att
uppmärksamma markägare, räddningstjänst, tillsynsmyndighet, planerare med mera
om vattenskyddet så att hänsyn tas i planeringsarbete, i händelse av olyckor och
dylikt.

Utgångspunkten för de föreslagna föreskrifterna är den riskanalys som genomförts av
potentiella föroreningskällor i vattentäktens tillrinningsområde, bilaga 2 till ansökan.
Som stöd för det arbetet har bland annat Havs- och vattenmyndighetens vägledning
om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden (Rapportnummer 2021:4)
gällande vägledning om principer för riskbedömning i arbetet med
vattenskyddsområde samt Svenskt Vattens rapport vattenskydd – riskanalys och
föreskrifter (Rapportnummer 2015-19), varit vägledande.

1.2 Skyddszoner
Vattenskyddsområdet är indelat i primär och sekundär skyddszon. Skyddszonernas
gränser redovisas på karta i bilaga 3 till ansökan. I den primära zonen är riskerna för
förorening störst och i den sekundära mindre. Föreskrifterna för skyddszonerna ska
säkerställa att råvattnets vattenkvalitet bibehålls.

Skyddsföreskrifter

2.1 Allmänt
För ett vattenskyddsområde gäller vissa bestämmelser som regleras i så kallade
skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna ska bidra till att nå syftet med skyddet i de
olika zonerna inom vattenskyddsområdet och är ett komplement till annan lagstiftning.

Tillstånd och dispens för verksamheter eller åtgärder får endast beviljas om syftet med
vattenskyddet inte motverkas. Innan dispens eller tillstånd medges ska samråd mellan
tillståndsgivande myndighet och vattentäktens huvudman ske.

Om en verksamhet har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas, enligt miljöbalken
kapitel 9, 11 eller 12 eller enligt förordning utfärdad med stöd av miljöbalken, behöver
inte tillstånd sökas enligt dessa föreskrifter.

Länsstyrelsen eller kommunen får, om särskilda skäl föreligger, ge dispens från
skyddsföreskrifterna under förutsättning att verksamheten eller åtgärden inte strider
mot bestämmelser i miljöbalken och under förutsättning att detta inte motverkar
syftet med vattenskyddet.
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Skyddsföreskrifterna gäller inom det skyddsområde som markeras på bifogad karta i
bilaga 3 till ansökan.

Utöver de specifika skyddsföreskrifter som fastställs för respektive skyddszon inom ett
vattenskyddsområde finns andra restriktioner som gäller inom vattenskyddsområden,
se exempel i kapitel 4, Övrig lagstiftning.

2.2 Övergångsregler
Befintliga verksamheter som är tillståndspliktiga enligt dessa föreskrifter ska senast
två år efter det att skyddsföreskrifterna vunnit laga kraft ha lämnat in ansökan om
tillstånd till den kommunala nämnden för miljöfrågor respektive till länsstyrelsen
förutom gällande muddring och anläggningsarbete i vatten enligt § 13 och § 23 eller
materialtäkter enligt § 9 och § 20 där ansökan ska lämnas in till länsstyrelsen. Nya
tillståndspliktiga verksamheter ska ha erhållit tillstånd innan verksamheten påbörjas.

I de fall det krävs fysiska åtgärder på befintliga anläggningar, maskiner eller dylikt
inom befintlig verksamhet för att uppfylla skyddsföreskrifterna, men tillstånd inte
krävs, ska åtgärderna ha genomförts senast två år efter att skyddsföreskrifterna
vunnit laga kraft.

2.3 Definitioner

Arbetsfordon
Fordon som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning, undantaget fordon
som är avsedda enbart för persontransport. Arbetsfordon kan vara traktorer, lastbilar,
transportbilar, grävmaskin, vält med mera. Även arbetsfordon uppställda för
reparation ingår.

Arbetsmaskin
Alla andra maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande bränsle eller
innehåller oljor. Det kan vara stationära förbränningsmotorer, transformatorer, elverk
med mera.

Avfall
Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallstyp enligt bilaga 3 till
avfallsförordningen 2020:614 och som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att
göra sig av med. Hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i enskilda tunnor för
regelbunden sophämtning, är ej att betrakta som avfall enligt dessa föreskrifter.
Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på
den egna tomten är ej heller att betrakta som avfall.

Avloppsvatten
Avser i dessa föreskrifter:
a) spillvatten eller annan flytande orenlighet,
b) vatten som använts som kylning,
c) vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

BDT-vatten
Bad- disk och tvättvatten.
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Dagvatten
Vatten som rinner av från gator, vägar, tak och andra hårdgjorda ytor vid regn eller
snösmältning och som inte tränger ner i marken.

Deponering
Uppläggning eller förvaring av avfall på eller i jorden, där avfall förvaras under längre
tid än ett år.

Djurenhet

Begreppet djurenhet har samma definition som i miljöprövningsförordning (2013:251).

Djurhållning
Sådan typ av djurhållning som avses i 2 kap. 1–3 §§ miljöprövningsförordningen
(2013:251), t.ex. hållande av nötkreatur, hästar, svin, får eller fjäderfän. Som
djurhållning betraktas inte hållande av hund eller katt. Begreppet djurhållning
innefattar även bete.

Farligt avfall
Omfattar det avfall som avses i 1 kap. 4 § avfallsförordningen 2020:614.

Farligt gods
Sådant gods som avses i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB)
föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) (MSBFS
2018:5). Som farligt gods räknas inte gods som är avsett för personligt bruk eller
hushållsbruk eller för sport och fritid, under förutsättning att åtgärder vidtas som
förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden.

Förorenade massor
Massor från ett område, en deponi eller mark, grundvatten eller sediment, vars
föroreningshalter överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.

Hantering
En verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling,
förpackning, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering,
saluförande, överlåtelse, omlastning eller därmed jämförliga förfaranden.

Kemikalier
Kemiska ämnen och beredningar (blandningar) av kemiska ämnen. Kemiska produkter
kan vara specialreglerade så som bekämpningsmedel.

Kemiska bekämpningsmedel
En kemisk produkt som är avsedd för att förebygga eller motverka att djur, växter
eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors
hälsa eller skada på egendom. Det omfattar växtskyddsmedel som används i huvudsak
för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk.
Begreppet inkluderar även träskyddsmedel. Bekämpningsmedel i klass 1 och 2 får
bara användas yrkesmässigt. För samtliga medel i klass 1 och för medel i klass 2 med
en bokstavsbeteckning krävs särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Medel i
klass 3 får användas av alla, även privatpersoner.
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Konstgödsel
Omfattar gödsel framställt genom industriella processer.

Mesa
Restprodukt som kan användas som dammbindningsmedel på grusvägar, som
kalkningsmedel i jordbruket och vid täckning av deponier. Bildas vid sulfatkokning i en
pappersmassafabrik och består av ett slam av olöslig kalciumkarbonat (CaCO3).

Mängder som normalt förekommer inom ett hushåll
Avser hantering av den mängd som motsvaras av enstaka förpackningar av de
storlekarna som man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig
förvaring i samband med målning av enskilt bostadshus ingår också i begreppet.

Naturgödsel
Omfattar gödsel från djur (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel och urin), avloppsslam,
humanurin och liknande ämnen med syfte att höja växtproduktionen. Gödsel från
direkt betande djur ingår inte i begreppet växtnäringsämnen i dessa föreskrifter.

Sekundärt skydd
Avser anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern,
tank eller annan behållare, eller spill vid tankning. En cistern, tank eller annan
behållare som är dubbelmantlad anses ha sekundärt skydd. En invallning, eller rum
inomhus med täta väggar, tak och golv är en annan typ av sekundärt skydd.

Slagg
Slagg är en biprodukt vid metallframställning. Det består av olika föroreningar,
oxiderade metaller och metall med hög föroreningsgrad. Slagg kan även uppstå vid
oxidation av metall vid smält- och värmningsprocesser. Slagg kallas även de sintrade
klumpar av obrännbart material och aska som bildas vid förbränning av fasta bränslen
(t.ex. kol och koks). Slagg kan tex användas som fyllnadsmaterial och i
konstruktionsmaterial för vägar.

Små avloppsanläggningar
Avloppsanläggningar dimensionerade för upp till och med 25 personer.

Upplag
Förvaring av material som läggs öppet på mark, i jord eller i vatten. Som upplag
betraktas inte plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll.
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2.4 Primär skyddszon

§ 1 PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större volym än
sammanlagt 20 liter, dock max 250 liter, kräver tillstånd av den kommunala nämnden
för miljöfrågor. Undantag från tillståndsplikten gäller för oljetankar för
bostadsuppvärmning som förvaras inomhus och som är utrustade med sekundärt
skydd. Undantag gäller även för drivmedel i fordon och i arbetsmaskiners egna
bränsletankar samt transport till fastigheter inom området.

Upplysning: I Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5) om skydd mot mark och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor finns ytterligare regler vid
hantering av brandfarliga vätskor eller spilloljor inom primär skyddszon.

§ 2 KEMIKALIER OCH KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag från förbudet gäller
hantering av bekämpningsmedel klass 3 i samband med punktsanering av ohyra eller
skadedjur inomhus eller i anslutning till byggnader.

Hantering av större mängder kemikalier än vad som normalt förekommer inom ett
hushåll kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Brandsläckningsarbete inom vattenskyddsområdet kräver vid påbörjad insats
omedelbar anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

§ 3 VÄXTNÄRINGSÄMNEN
Spridning av naturgödsel är förbjuden. Övrig hantering av naturgödsel samt
yrkesmässig hantering av konstgödsel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för
miljöfrågor.

§ 4 SKOGSBRUK
Upplag med en varaktighet längre än 3 månader av bark, flis, spån, ved, timmer eller
liknande kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från
tillståndskravet gäller lagring av brännved för husbehov.

Hantering av plantmaterial som har behandlats med kemiska bekämpningsmedel
kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Maskinell markberedning kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Avverkning kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag
från tillståndskravet gäller för röjning och gallring.

§ 5 DJURHÅLLNING
Djurhållning för fler än två djurenheter kräver tillstånd av den kommunala nämnden
för miljöfrågor.

§ 6 AVLOPP
Avloppsanläggningar och kompostering av latrin är förbjudet. Undantag från förbudet
gäller för etablering av små avloppsanläggningar för BDT-vatten och sluten tank för
avloppsvatten från WC, på ett avstånd som är större än 100 m från vattentäkten och
vattenverkets infiltrationsanläggning. För att tillämpa undantaget krävs tillstånd av
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den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från förbudet och tillståndskravet
gäller för avloppsledningar till kommunalt vattenverk.

§ 7 AVFALL, UPPLAG OCH DEPONIER
Deponering, lagring eller spridning av farligt avfall eller förorenade massor är
förbjudet. Undantag från förbudet gäller om platsen är utrustad med sekundärt skydd
men kräver då tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från
förbudet gäller även för lagring i kärl avsedda för kommunal sophämtning, för
hantering av trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsvarande.

Upplag av snö som kommer från ett område utanför den primära skyddszonen är
förbjudet.

Upplag eller tillverkning av asfalt, mesa, oljegrus eller kemiska damm- eller
halkbekämpningsmedel är förbjudet.

§ 8 VÄGHÅLLNING
Kemisk halkbekämpning eller kemisk dammbekämpning på vägar kräver tillstånd av
den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantagen tillståndskravet är saltblandat
grus eller sand med maximalt 2 % salt.

Användning av sopsand som tidigare har använts utanför den primära skyddszonen är
förbjuden.

§ 9 MATERIALTÄKT
Täktverksamhet, så som berg-, sand- eller grustäkt, är förbjuden.

§ 10 UPPSTÄLLNING OCH SKÖTSEL AV FORDON OCH MASKINER
Tankning av arbetsfordon och arbetsmaskin är förbjuden. Obevakad uppställning av
arbetsfordon eller arbetsmaskin i mer än 8 timmar är förbjuden. Undantag från
förbuden gäller om platsen är utrustad med sekundärt skydd.

§ 11 ENERGIANLÄGGNINGAR
Nyetablering av anläggning för lagring av eller utvinning av kyla eller värmeenergi från
berg, mark eller vatten är förbjuden.

§ 12 ENSKILDA GRUNDVATTENTÄKTER
Nyetablering av brunn för enskild vattenförsörjning är förbjuden.

§ 13 SCHAKTNINGS-, MARK- OCH MUDDRINGSARBETEN
Schaktningsarbeten med entreprenadmaskin och schaktningsarbeten som är större än
20 m3 eller djupare än 1 m, i samband med t.ex. vägbyggen, ledningsdragning eller
annat byggande, samt andra markarbeten såsom pålning och borrning, kräver tillstånd
av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Muddring eller motsvarande anläggningsarbete i vatten kräver tillstånd av
länsstyrelsen.

Användning av slagg, avfall eller produkter som helt eller delvis är tillverkade av
återvunnet avfall vid mark- eller anläggningsarbeten kräver tillstånd av den
kommunala nämnden för miljöfrågor.
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§ 14 BÅTTRAFIK
Båttrafik med 2-taktsmotor är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för
2-taktsmotor med direktinsprutning.

Tankning av båt är förbjuden. Undantag från förbudet gäller tankning med max 10 l
bränsle om sekundärt skydd finns.

Båtbottentvätt av båtar som målats med biocidfärg är förbjuden. Undantag från
förbudet gäller om det sker på plats med för ändamålet avsedd anordning såsom
spolplatta med möjlighet att samla upp tvättvatten.

§ 15 MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Nyetablering eller ändring av verksamhet, som är anmälningspliktig enligt bilaga till
miljöprövningsförordning (2013:251) och som inte regleras under någon annan punkt i
dessa skyddsföreskrifter, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

2.5 Sekundär skyddszon

§ 16 PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större volym än
sammanlagt 20 liter, dock max 250 liter, kräver tillstånd av den kommunala nämnden
för miljöfrågor. Undantag från tillståndsplikten gäller för oljetankar för
bostadsuppvärmning som förvaras inomhus och som är utrustade med sekundärt
skydd. Undantag gäller även för drivmedel i fordon och i arbetsmaskiners egna
bränsletankar samt transport till fastigheter inom området.

Upplysning: I Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5) om skydd mot mark och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor finns ytterligare regler vid
hantering av brandfarliga vätskor eller spilloljor inom sekundär skyddszon.

§ 17 KEMIKALIER OCH KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL
Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av den kommunala nämnden
för miljöfrågor. Undantag från tillståndskravet gäller hantering av bekämpningsmedel
klass 3 i samband med punktsanering av ohyra eller skadedjur i anslutning till
byggnader.

Hantering av kemikalier i större mängder än vad som normalt förekommer inom ett
hushåll kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Brandsläckningsarbete inom vattenskyddsområdet kräver vid påbörjad insats
omedelbar anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

§ 18 AVFALL, UPPLAG OCH DEPONIER
Deponering, lagring eller spridning av farligt avfall eller förorenade massor är
förbjudet. Undantag från förbudet gäller om platsen är utrustad med sekundärt skydd
men kräver då tillstånd av kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från
förbudet gäller även för lagring i kärl avsedda för kommunal sophämtning, för
hantering av trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsvarande.
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Upplag av snö som kommer från ett område utanför vattenskyddsområdet är
förbjudet.

Tillverkning av asfalt, mesa, oljegrus eller kemiska damm- eller
halkbekämpningsmedel är förbjuden.

Upplag av asfalt, mesa, oljegrus eller kemiska damm- eller halkbekämpningsmedel
kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

§ 19 VÄGHÅLLNING
Kemisk halkbekämpning eller kemisk dammbekämpning på vägar kräver tillstånd av
den kommunala nämnden för miljöfrågor. Undantag från tillståndskravet gäller för
saltblandat grus eller sand med maximalt 2% salt.

Användning av sopsand som tidigare har använts utanför vattenskyddsområdet är
förbjuden.

§ 20 MATERIALTÄKT
Täktverksamhet, så som berg-, sand- eller grustäkt, kräver tillstånd från länsstyrelsen.

§ 21 ENERGIANLÄGGNINGAR
Nyetablering av anläggningar för lagring eller utvinning av kyla eller värmeenergi från
berg, mark eller vatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

§ 22 ENSKILDA GRUNDVATTENTÄKTER
Nyetablering av brunn för enskild vattenförsörjning kräver tillstånd från den
kommunala nämnden för miljöfrågor.

§ 23 SCHAKTNINGS-, MARK- OCH MUDDRINGSARBETEN
Schaktningsarbeten med entreprenadmaskin och schaktningsarbeten som är större än
50 m3 eller djupare än 1 m, i samband med t.ex. vägbyggen, ledningsdragning eller
annat byggande, samt andra markarbeten såsom pålning och borrning, kräver tillstånd
av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Muddring eller motsvarande anläggningsarbete i vatten kräver tillstånd av
länsstyrelsen.

§ 24 BÅTTRAFIK
Båttrafik med 2-taktsmotor är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för
2-taktsmotor med direktinsprutning.

Tankning av båt är förbjuden. Undantag från förbudet gäller tankning med max 10 l
bränsle om sekundärt skydd finns.

Båtbottentvätt av båtar som målats med biocidfärg är förbjuden. Undantag från
förbudet gäller om det sker på plats med för ändamålet avsedd anordning såsom
spolplatta med möjlighet att samla upp tvättvatten.

§ 25 MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Nyetablering eller ändring av verksamhet, som är anmälningspliktig enligt bilaga till
miljöprövningsförordning (2013:251) och som inte regleras under någon annan punkt i
dessa skyddsföreskrifter, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.
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Allmänna bestämmelser och upplysningar

3.1 Information till berörda
Det är lämpligt att huvudmannen regelbundet informerar samtliga fastighetsägare och
brukare inom skyddsområdet om här meddelade skyddsföreskrifter.

3.2 Beredskap
Beredskapsplaner för dricksvattenförsörjning ska upprättas eller revideras inom två år
från den dag dessa föreskrifter träder i kraft.

Uppgifter angående vattenskyddsområdet samt en plan för sanering vid akut
föroreningsrisk ska finnas hos räddningstjänsten.

3.3 Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening, ska
omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet.
Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112,
vattentäktens huvudman samt miljökontoret i Södertälje kommun.

3.4 Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning med mera regleras i 31
kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan
ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående
markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastighet. Detsamma gäller om
mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den ”förlust” som beror på att
förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av
skyddsföreskrift.

3.5 Dispens
Prövningsmyndigheten (kommunen eller länsstyrelsen) får meddela dispens från
föreskrifter som den har meddelat för ett vattenskyddsområde, om det finns särskilda
skäl. En dispens får förenas med de villkor som behövs. Gnesta kommuns nämnd för
miljöfrågor är prövningsmyndighet för samtliga skyddsföreskrifter utom för muddring
(§ 13 och § 23) samt materialtäkter (§ 9 och § 20) där Länsstyrelsen i Södermanlands
län är prövningsmyndighet.

3.6 Påföljd vid överträdelse av skyddsföreskrift
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 § samt
29 kap. 2 a § miljöbalken (1998:808). Den som med uppsåt eller av oaktsamhet
orsakar en skada, en risk för skada, eller annan olägenhet för de miljövärden som
avses att skyddas kan dömas till böter eller fängelse högst två år för brott mot
områdesskydd.
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3.7 Tillsyn
Grundregeln enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) är att den myndighet som
beslutar om att inrätta ett vattenskyddsområde också är tillsynsmyndighet över att
föreskrifter inom området följs. Länsstyrelsen kan överlåta tillsynen till en kommunal
nämnd om kommunfullmäktige begär detta.

Övrig lagstiftning
Tillstånd och dispens enligt föreskrifterna i detta beslut fritar inte från prövning enligt
annan lagstiftning. Utöver ovanstående föreskrifter gäller bland annat vad som sägs i
övriga författningar och föreskrifter.

4.1 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
I 2 kap. 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) finns allmänna hänsynsregler som innebär att
alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

4.2 Ny och ersättande lagstiftning
Ny eller ersättande lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställs
efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom aktuellt vattenskyddsområde,
gäller utöver här meddelade föreskrifter. Det gäller även definitionerna i föreskrifterna.

4.3 Skyltning
Huvudmannen för vattentäkten ska se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl
synlig plats invid vägar som leder in i och genom vattenskyddsområdet. Skyltar får
sättas upp på annans mark och om frivillig överenskommelse inte kan träffas kan
länsstyrelsen ålägga markägare att upplåta mark för ovan nämnda ändamål
Skyltningen ska utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer Utmärkning av
vattenskyddsområde.

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd
av 50 meter från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens tillstånd. I det
fall området är detaljplanelagt krävs bygglov. Inom vägområdet krävs tillstånd av
väghållningsmyndigheten enligt 43 § väglagen. Uppsättning av skyltar som inte kräver
tillstånd av väghållningsmyndigheten ska ske i samråd med väghållaren.

4.4 Hantering av avfall
För hantering av avfall gäller bestämmelser enligt avfallsförordningen SFS 2020:614.

Anläggning för återvinning, sortering, behandling eller mellanlagring av avfall eller
farligt avfall samt viss uppläggning av massor prövas av länsstyrelsen för
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och den kommunala nämnden för miljöfrågor
för anmälningspliktig verksamhet. Gränser för anmälningsplikt regleras i
miljöprövningsförordningen (2013:251). Vid prövningen ska skyddet av vattentäkten
speciellt beaktas och lokaliseringen inom skyddsområdet får endast godkännas om
tillräckliga skyddsåtgärder vidtas för att säkerställa att inte mark eller grundvatten
förorenas. Alternativa lokaliseringar utanför skyddsområdet ska dock alltid förordas.



Bilaga 4 Förslag till skyddsföreskrifter
Sida 14/16

Gnesta kommun
Ansökan om vattenskyddsområde, Visbohammar vattentäkt
03/02/2022

copyright© AFRYcopyright© AFRY

4.5 Hantering av brandfarliga vätskor och övriga kemikalier
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering
av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) gäller vid hantering av brandfarliga
vätskor (flampunkt som inte överstiger 100 °C) eller spillolja i cisterner ovan och i
mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är
anslutna till sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för
hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

I föreskrifterna ställs krav på att den som avser att installera en anordning som
omfattas av föreskrifterna ska informera tillsynsmyndigheten om detta. Informationen
ska göras fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. Krav på
kontroller finns i föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor
(MSBFS 2018:3).

I föreskrifterna från Naturvårdsverket anges särskilda krav som gäller inom
vattenskyddsområden. Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av
invallning. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat
sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande
ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden
uppsikt, om inte tillsynsmyndigheten anger annat. Rörledning i byggnad får inte dras i
eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.

Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med texten
”VATTENSKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig
beskaffenhet. Skylten ska även innehålla följande information: Fastighetsbeteckning,
adress, volym, högsta fyllningsflöde och innehåll.

Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än
föreskrifterna gäller de strängare kraven.

För hantering av kemikalier eller petroleumprodukter ska i övrigt iakttagas vad som
gäller enligt 14 kap. miljöbalken angående kemiska produkter, lagen om brandfarliga
och explosiva varor (2010:1011), lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381) samt förordningen om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (2015:236).

4.6 Användning av kemiska bekämpningsmedel
I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2015:2, finns föreskrifter om
användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Kommentarer och
anvisningar till hur föreskrifterna ska tillämpas finns i Havs- och vattenmyndighetens
vägledning (2016:7) Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområde. Dessa regler gäller parallellt med skyddsföreskrifterna.

Vägledningen innehåller en beskrivning av regelverket och myndigheternas
ansvarsfördelning, råd och rekommendationer för vilka uppgifter som bör tas in i en
ansökan, förslag på utformning av beslut samt lämplig utformning av villkor för att
begränsa oavsiktlig spridning.

Föreskrifterna har stöd av förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425).
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4.7 Transport av farligt gods
Länsstyrelsen anvisar rekommenderade transportvägar för farligt gods i särskilt beslut.
Uppdatering av rekommendationerna sker löpande i samarbete med kommunen och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Om transporter av farligt gods
sker ska det fordon som används uppfylla MSB:s krav enligt ADR/ADR-S.

4.8 Avloppsanläggningar och enskilda avlopp
En avloppsanläggning är enligt miljölagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Ägaren
av en avloppsanläggning är en verksamhetsutövare i lagens mening, detta omfattar
även enskilda avlopp. I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsregler
som varje verksamhetsutövare är skyldig att iaktta. Reglerna ställer krav på att man
ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som verksamheten kan tänkas
orsaka, att man utför de skyddsanordningar och försiktighetsmått som inte är orimliga
för att undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön och att man väljer den
lämpligaste platsen för verksamheten.

Det är inte tillåtet att utan tillstånd anlägga ett avlopp med vattentoalett. Om man vill
anlägga ett avlopp för bad-, disk- och tvättvatten krävs det i regel en anmälan till
kommunala nämnden för miljöfrågor.

Anläggningars funktion ska vara acceptabel enligt den kommunala nämnden för
miljöfrågors bedömning. För ändringar i avloppsanläggningars funktion som kan
medföra väsentlig förändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning krävs
tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små
avloppsanordningar för hushållsspillvatten upp till 25 personekvivalenter, samt
tillhörande Vägledning för prövning av små avlopp. Där framgår vilka krav som bör
ställas enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken vid prövning och tillsyn
av enskilda avlopp. Vidare framgår att vattenskyddsområden är exempel på områden
som uppfyller kriterierna för hög skyddsnivå enligt punkt 3, vilket medför ett behov av
särskilda försiktighetsmått.

4.9 Vattenverksamhet
Enligt miljöbalken (1998:808) 11 kapitel krävs tillstånd för vattenverksamhet, med
vissa undantag. Med vattenverksamhet avses uppförande, ändring, lagning och
utrivning av dammar eller andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i
vattenområden, bortledande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i
vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att
förändra vattnets djup eller läge. Även bortledande av grundvatten eller utförande av
en anläggning för detta samt tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller
utförande av en anläggning eller en annan åtgärd för detta, ingår i vattenverksamhet.

Markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Tillstånd för markavvattning söks
vanligen hos länsstyrelsen. Mark- och miljödomstolen prövar tillstånd för
markavvattning i fall som framgår av 7 kap. 19-20 §§ lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet.

Tillstånd till övrig vattenverksamhet söks hos mark- och miljödomstolen. För vissa
mindre vattenverksamheter ersätts kravet på tillstånd med att en anmälan till
länsstyrelsen ska göras. Verksamheten eller åtgärden får påbörjas tidigast 8 veckor
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efter att länsstyrelsen har bedömt att anmälan är komplett. Länsstyrelsen kan svara
på frågor angående vilka verksamheter som ska anmälas.

4.10 Båttrafik och sanitetstankar
Bränsledrivna båtmotorer ska uppfylla Transportstyrelsens utsläppskrav i 2016:5.

Tömning av sanitetstankar och utsläpp av mikrobiologiskt eller kemiskt förorenat
barlastvatten från båtar omfattas av principiellt förbud enligt Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

4.11 Vattenskoter
Enligt förordning (SFS 1993:1053) om användning av vattenskoter får vattenskotrar
endast användas i allmänna farleder och på platser där länsstyrelsen har beslutat om
undantag från det allmänna förbud som gäller. Det finns inga områden med tillåtelse
för framförande av vattenskoter i Gnesta kommun eller i Frösjön.

4.12 Fordonstvätt
Smutsvatten från tvätt av motorfordon innehåller föroreningar som metaller,
oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och
miljön, vilket gör att det klassas som avloppsvatten.

Enligt miljöbalken är utsläpp av avloppsvatten en miljöfarlig verksamhet och det är
inte tillåtet att släppa ut orenat avloppsvatten. I 9 kap. 7 § miljöbalken står det att:
Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

4.13 Energianläggningar
Energianläggningar, t.ex. i form av värmepumpar, är anmälnings- eller tillståndspliktig
verksamhet enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (FMH). Anmälan eller ansökan lämnas till den kommunala nämnden för
miljöfrågor.

4.14 Skogsbruk
Enligt Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) och dess följdförfattning SKSFS 1993:2 gäller
att ägare till skogsmark är skyldig att anmäla föryngringsavverkning som omfattar
minst 0,5 ha till Skogsstyrelsen. Anmälan ska göras minst sex veckor före avverkning.
I Skogsvårdslagen anges även vilken omfattning en avverkning maximalt får ha för att
definieras som röjning eller gallring samt vilka övriga bestämmelser som gäller för
skogsmark.

Vid annan avverkning än röjning eller gallring kan den kommunala nämnden för
miljöfrågor, i samband med ett eventuellt tillstånd, bland annat ställa krav på en
”skyddsremsa” som ska lämnas oavverkat ned mot vattendrag för att undvika erosion.
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Kommunstyrelsen

Redovisning delegationsbeslut

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av

kommunstyrelsens antagen delegationsordning. 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 2022-09-15 – 2022-10-03

~ Anställningar 220801 - 220831



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2022.132

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-09-29

Beslut: Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam

Ärende: RVA.2022.124

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-09-20

Beslut: Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2022.130

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-09-29

Beslut: Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam

Ärende: RVA.2022.128

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-09-23

Beslut: Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam

Ärende: RVA.2022.123

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-09-19

Beslut: Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2022.122

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-09-19

Beslut: Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2022.127

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-09-20

Beslut: Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2022.131

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-09-29

Beslut: Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2022.135

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-09-30

Beslut: Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2022.119

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-09-15

Beslut: Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam Miljöinspektör, : Fastställd
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2022.126

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-09-20

Beslut: Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam

Ärende: RVA.2022.125

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-09-20

Beslut: Beslut om förlängt hämtningsintervall av slam

Ärende: RVA.2022.120

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-09-22

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig, : Fastställd

Ärende: RVA.2022.118

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-09-15

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig, : Fastställd

Ärende: KS.2022.325

Kultur och fritid

Ansökan om ledarutbildningsbidag

Beslutsdatum: 2022-09-15

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunchef, §1: Beviljad
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2022.327

Kultur och fritid

Ansökan om ledarutbildningsbidrag, Stjärnhovs Idrottsklubb

Beslutsdatum: 2022-09-23

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag kommunchef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2022.330

Remiss - arbete inom vattenskyddsområde

Beslutsdatum: 2022-09-29

Beslut: Beslut yttrande till Länsstyrelsen Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen,
Fastställd

2022-10-04 10:06:57 Sida 4 av 4



Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade 

mellan 2022-08-01- 2022-08-31 
 

Kommunvägledare 

Organisation: Servicecenter 

Vikariat, 2022-09-12 - 2022-12-31, 

Heltid, Löneläge: 2022 

Utfärdat av: Kristina Karlsson, Enhetschef 

 

Badvärd 

Organisation: Freja bad och gym 

Vikariat, 2022-09-01 - 2023-04-30 

Deltid (75,00%), Löneläge: 2022 

Utfärdat av: Malin Broquist, Enhetschef 

 

 

 

 



Kommunstyrelseförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2022-10-07

Diarienummer: KS.2022.5

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.

~ Protokoll Gemensamma patientnämnden 22-09-08

~ Protokoll Överförmyndarnämnden 22-09-23

~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-09-16

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård den 16 september 2022
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