Kommunstyrelsen

Kallelse - Kungörelse

Sammanträde i kommunstyrelsen
Tid och plats för sammanträde
Måndagen den 11 oktober 2021, kl. 13.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Förslag till justerare
Ordinarie: Sibylle Ekengren (M) Ersättare: Andreas Andersson (C)

Tid och plats för justering
Onsdagen den 13 oktober 2021, 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 - 14, Ej offentliga 15
Nr

Diarienummer

Ärende

Information från föredragande
1

KS.2021.238

Energikontoret i Mälardalen

Informationsärenden
2

KS.2021.61

Återrapportering Vatten/avlopp

Beslutsärenden kommunfullmäktige
3

KS.2021.305

Skattesats 2022

4

KS.2021.25

Obesvarade motioner
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Kommunstyrelsen

Kallelse - Kungörelse

Beslutsärenden kommunstyrelsen
5

KS.2021.245

Delårsrappport kommunstyrelsen 2021

6

KS.2021.152

Revisionsrapport - Grundläggande granskning av
styrelsen och nämndernas ansvarsutövande 2020

7

KS.2021.199

Revisionsrapport - Uppföljning utifrån granskning 2013
av VA, samt översiktlig granskning av nuläge

8

BOUN.2021.94

Ianspråktagande av investeringsmedel - möbler
grundskola

9

KS.2021.221

Mariefredsvägen dricksvattenledning

10

KS.2021.99

Bidrag pensionärsföreningar

11

KS.2021.268

Målbild Tillsammans för barnens bästa i Sörmland

12

KS.2020.307

Arrendeavtal för mobilmast i Björnlunda på fastigheten
Skenda 3:3

13

KS.2021.2

Redovisning delegationsbeslut

14

KS.2021.3

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Kommunchefen informerar
15

KS.2021.1

Kommunchefen informerar

Johan Rocklind

Jenny Johansson

Ordförande

Sekreterare
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Diarienummer:

Tjänsteskrivelse

2021-09-29
KS.2021.305

Kommunstyrelsen

Skattesats 2022
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Den kommunala skattesatsen för 2022 fastställs till 22,12 procent.

Ärendebeskrivning
Beslut om skattesats fattas vanligtvis i samband med beslut om budget för kommande
år. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads
utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen.
Skattesatsen är oförändrad för medborgarna. Den kommunala skattesatsen är 22,12
procent för 2022.
Enligt Kommunallagens 11 kap 11§; "Budgeten ska därefter fastställas före december
månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den
som har bestämts tidigare".

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-29

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef
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2021-09-01
KS.2021.25

Kommunstyrelsen

Obesvarade motioner
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning
Ärendet, Obesvarade motioner, redovisas två gånger per år till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Av kommunallagen framgår att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen väcktes (KL 5 kap. 35 §).
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska beredning av en motion som inte kan
avslutas inom ett år från det att den väcktes antingen avskrivas från vidare
handläggning, eller beslutas om att beredningen ska fortsätta och även bestämma en ny
tid inom vilken den åter ska redovisas för fullmäktige.

Ärendebeskrivning
Totalt finns 27 st obesvarade motioner, av dessa ligger 18 st. för beredning med kortare
handläggningstid än 1 år. För nio motioner är handläggningstiden mer än ett år. Detta
är delvis en konsekvens av att politiken under 2020, pga. rådande Covid 19 -läge,
kommit överens om att avvakta med att behandla motioner på nämnderna. Uppehållet
med att lämna in motioner sträcker sig mellan mars 2020 - mars 2021. Denna tidigare
överenskommelse gör att det fortfarande är en viss eftersläpning av besvarande av
motioner.

Obesvarade motioner
Inrätta ett jämställdhetsråd i Gnesta kommun
Handläggs av kommunstyrelsen.
Motionär: Kim Silow Kallenberg, Feministiskt Initiativ inkom 2019-03-05 .
Anställ en jämställdhetsstrateg i Gnesta kommun
Handläggs på kommunstyrelsen
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Motionär: Kim Silow Kallenberg Feministiskt Initiativ 2019-03-05
Nödläge för klimatet.
Handläggs av kommunstyrelsen.
Motionär Kim Silow Kallenberg m fl Feministiskt Initiativ 2019-05-03
Kommunens arbete i enlighet med Agenda 2030.
Handläggs av kommunstyrelsen.
Motionär Kim Silow Kallenberg m fl Feministiskt Initiativ 2019-05-15
Gör kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn.
Handläggs av samhällsbyggnadsnämnden.
Motionär: Kim Silow Kallenberg m fl Feministiskt Initiativ 2019-09-13
Inför cykel som personalförmån
Handläggs av kommunstyrelsen.
Motionär: Gustav Edman, Eva Skyllberg Miljöpartiet 2019-12-05
Belysning installeras på lekplatser
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30. Handläggs av
samhällsbyggnadsnämnden.
Motionär: Tomas Ingberg mfl. Sverigedemokraterna: 2019-12-19
Jämställdhetsarbete med inriktning mot pojkar, män och
maskulinitetsfrågor
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30. Handläggs av
kommunstyrelsen.
Motionär Kim Silow Kallenberg m fl. Feministiskt Initiativ 2020-01-21
Normkritisk pedagogik i förskola och skola
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30.
Motionär Kim Silow Kallenberg m fl .Feministiskt Initiativ 2020-01-21
Motion - Gör 224:an säker för oskyddade trafikanter
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-29. Handläggs av
samhällsbyggnadsnämnden.
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Motionär Sarah Kinberg m fl . Liberalerna 2021-02-12
Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-29. Handläggs av
socialnämnden.
Motionär Kim Silow Kallenberg m fl . Feministiskt Initiativ 2021-03-04
Motion - åtgärder för samgående med andra kommuners miljöenheter
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021- 03-29, Handläggs av
kommunstyrelsen.
Motionär Sarah Kinberg. Liberalerna 2020-03-01
Motion - Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-29. Handläggs av
socialnämnden.
Motionär Lena Staaf m fl .Vänsterpartiet 2021-03-08
Motion - Förbättrad trafiksäkerhet för gångtrafikanter i Gnesta tätort
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-29. Handläggs av
samhällsbyggnadsnämnden.
Motionär Lena Staaf, Benny Åberg. Vänsterpartiet 2021-03-16
Motion om att bygga trähus
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26. Handläggs av
samhällsbyggnadsnämnden.
Motionär Lena Staaf m fl .Vänsterpartiet 2021-04-12
Motion - Tillgänglighet för alla medborgare i Gnesta
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-24. Handläggs av
kommunstyrelsen.
Motionär Anja Probst m fl .Feministiskt Initiativ 2021-05-10
Motion - Inrätta funktionen "Frivilligsamordnare" i skolorganisationen
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-24. Handläggs av barn- och
utbildningsnämnden.
Motionär Håkan Ekstrand m fl .Centerpartiet 2021-05-11
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Motion- Medborgarförslag- demokratisk rättighet
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-24. Handläggs av
kommunstyrelsen.
Motionär Håkan Ekstrand m fl .Centerpartiet 2021-05-14
Motion - Insatser för att möta relationsvåld
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21. Handläggs av barn- och
utbildningsnämnden.
Motionär Håkan Ekstrand m fl .Centerpartiet 2021-06-01
Motion - Planera in kultur och mötesplatser för barn och unga i Gnestas
nya centrumplan
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av
kommunstyrelsen
Motionär Anja Probst m fl. Feministiskt Initiativ. 2021-08-18
Motion- Bemanna alla skolbibliotek med skolbibliotekarie i Gnestas
grundskolor
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av barn- och
utbildningsnämnden.
Motionär Anja Probst m fl. Feministiskt Initiativ 2021-08-18
Motion angående kontaktpolitikersystem
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av
kommunstyrelsen.
Motionär. Lena Staaf m fl. Vänsterpartiet 2021-09-06
Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas skolor
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av barn- och
utbildningsnämnden
Motionär. Krister Ekberg Sverigedemokraterna 2021-09-10
Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av barn- och
utbildningsnämnden
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Motionär. Krister Ekberg Sverigedemokraterna 2021-09-10
Motion - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Soc
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av
socialnämnden.
Motionär. Krister Ekberg Sverigedemokraterna 2021-09-10
Motion - Gång & cykelväg till Dammhagen
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av
samhällsbyggnadsnämnden.
Motionär. Krister Ekberg Sverigedemokraterna 2021-09-10
Motion- Gör Lötbodal till kommunalt naturreservat
Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av
kommunstyrelsen
Motionär: Gustav Edman Miljöpartiet 2021-09-14

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan bedöms ej kunna tillämpas i detta ärende.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-01

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
Anders Axelsson

Julia Zetterstrand

Kommunchef

Kanslichef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare
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KS.2021.245

Kommunstyrelsen

Delårsrapport kommunstyrelsen 2021
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänner beslut till Delårsrapport 2021 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
kommunfullmäktiges inriktningsmål angivna i Framtidsplan 2021-2023.
Vid årets start hade skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd gällande covid-19
nyligen börjat träda i kraft. Coronapandemin hade pågått en tid och förvaltningen hade
anpassat sina verksamheter utifrån de gällande allmänna råd som gällde.
All personal med administrativa tjänster uppmanades att arbeta hemma. Nya
arbetssätt med hjälp av teams har arbetats fram och alla möten blev digitala.
Freja Bad & Gym stängdes för allmänheten i november 2020 och öppnades först efter
sommaren 2021. Simskola för skolelever genomfördes under perioden.
Biblioteket hade stängt för besökare under större delen av 2020, men erbjöd möjlighet
att låna genom att komma och hämta upp böcker utanför biblioteket. Biblioteket
öppnades för besökare i juni, då smittläget minskat och restriktionerna lättades.
Möjligheten att hyra kommunens lokaler upphörde i slutet av 2020 och blev
bokningsbara under sommaren 2021.
Med anledning av restriktionerna minskade antalet evenemang mot tidigare år.
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Av delårsrapporten framgår vid uppföljning av lägesrapporter och indikatorer att
flertalet aktiviteter har genomförts under perioden januari-augusti för att uppfylla
kommunfullmäktiges inriktningsmål och de mål som kommunstyrelsen antagit i
framtidsplan 2021-2023.
I delårsrapporten finns flera exempel på positiva resultat knutna till inriktningsmålen;
· Ekhagens äldreboende är ombyggt med nytt fritt Wi-Fi med god inom- och
utomhus täckning. Äldreboendet Strandhagen har kompletterats för bättre
utomhustäckning. Flera förskolor har fått fritt Wi-Fi eller håller på att
projekteras. En projektering och kostnadsberäkning pågår för stationsområdet.
· VA-enheten har genomfört en upphandling av projektledare för nytt vattenverk.
I juli tilldelades uppdraget till en konsultfirma som kommer att påbörja
uppdraget med projektledning av ett nytt vattenverk under hösten.
· En långsiktig planering av förnyelse av dricksvatten- och spillvattennätet har
påbörjats. Planeringen baseras på vad som behöver åtgärdas inom en 5årsperiod. I planeringen har förnyelse av ledningar skett utifrån ledningens
skick och samhällsnytta.
· Det kulturpolitiska programmet är klart och antaget i kommunfullmäktige.
Under hösten 2021 påbörjas arbetet med att ta fram en aktivitets/handlingsplan.
· Under perioden har ett antal e-tjänster införts, dels bestående av e-tjänster
avsedda för internt bruk inom kommunorganisationen, dels bestående av etjänster avsedda att användas av kommuninvånare vid kommunikation med
kommunen.
· Ett systemstöd för uppföljning, guidning och dokumentation av sjukfrånvaro
och rehabilitering har införts. Utbildning för alla chefer i såväl systemstöd som
gällande rutin för aktiv sjukskrivning och rehabilitering.

Det prognosticerade utfallet för den skattefinansierade verksamheten på helår tyder på
ett överskott med cirka 1 800 tkr. Detta förklaras främst av lägre kostnader för
uteblivna aktiviteter, främst inom området ofördelat kommunstyrelsen samt för
kommunchefen. Även Mark och fastigheter visar ett högre resultat än budgeterat. Detta
motverkas till viss del av högre kostnader för konsulter inom flera verksamheter och
uteblivna intäkter inom Fritidsverksamheten.
Inom taxekollektivet redovisas ett underskott på -5 001 tkr, vilket främst beror på VAenhetens kostnader för lagning av läckor på ledningsnätet. Det prognosticerade
resultatet för taxekollektivet på helår är -7 300 tkr.
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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 2021-09-28
2. Förslag till Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen

Anders Axelsson

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef
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Inledning
Vid årets start hade skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd gällande covid-19
nyligen börjat träda i kraft. Coronapandemin hade pågått en tid och förvaltningen hade
anpassat sina verksamheter utifrån de gällande allmänna råd som gällde.
All personal med administrativa tjänster uppmanades att arbeta hemma. Nya
arbetssätt med hjälp av teams har arbetats fram och alla möten blev digitala.
Freja Bad & Gym stängdes för allmänheten i november 2020 och öppnades först efter
sommaren 2021. Simskola för skolelever genomfördes under perioden.
Biblioteket hade stängt för besökare under större delen av 2020, men erbjöd möjlighet
att låna genom att komma och hämta upp böcker utanför biblioteket. Biblioteket
öppnades för besökare i juni, då smittläget minskat och restriktionerna lättades.
Möjligheten att hyra kommunens lokaler upphörde i slutet av 2020 och blev
bokningsbara under sommaren 2021.
Med anledning av restriktionerna minskade antalet evenemang mot tidigare år.
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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.

Kommunstyrelsens mål: Ett attraktivt centrum med
ett gott och varierat utbud
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen
Medborgarundersökning, genomförs vartannat år

2015

2017

2019

Nöjd-Region-Index. *
(Ett helhetsbetyg med frågor om kommunen som en
plats att bo och leva på)

64,0

64,0

64,0

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? **

6,1

6,2

6,3

*Medborgarna besvarar frågorna på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är
högsta betyg. Betygen räknas om till betygsindex, vilket innebär att resultaten
omvandlas till en ny skala som går från 0 till 100. Ju högre indexvärdet är desto
nöjdare är medborgarna med frågeområdet.
**Frågorna har besvarats på en 10-gradig skala på vilken 1–4 klassas som låga betyg,
5–7 som mellanbetyg och 8–10 som höga betyg.

Period

2019

2020

2021

Rankning i tidningen Fokus ”Bäst att bo”undersökning.*

Saknar
uppgift

104

102

*Tidningen Fokus jämför varje år Sveriges kommuner. 2019 byttes namnet från bäst att
bo till bäst att leva.

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen
Förskönade tätortscentran med fokus på trygghet, grönstruktur och upplevd
trivsel
Normal drift och underhåll har utförts, mindre reparationsarbeten på dammen i Gnesta
centrum.
Fortsatt utveckling av centrum utifrån beslutad utvecklingsplan för centrum
Detaljplanearbete för bostäder och verksamheter vid Mejerigatan pågår.
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Utformning av Stora Torget, centrala delen av Storgatan och
bussterminalen ska planeras samordnat med centrumkvarteret
Dialog har förts med Gnesta Centrumfastigheter AB om planläggning av
centrumkvarteret och samordning med planering av angränsande gator och torg.
Genomföra en parkeringsutredning som beaktar behoven för pendlare och
besökare
Parkeringsutredningen är inte påbörjad. Utredningen beräknas påbörjas under hösten
2021.
Fortsatt utbyggnad av fritt Wi-Fi 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
Ekhagens äldreboende är ombyggt med nytt fritt Wi-Fi med god inom- och utomhus
täckning. Äldreboendet Strandhagen har kompletterats för bättre utomhustäckning.
Flera förskolor har fått fritt Wi-Fi eller håller på att projekteras. En projektering och
kostnadsberäkning pågår för stationsområdet.

Kommunstyrelsens mål: En levande landsbygd
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen
Period

2019-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Antal hushåll med faktisk möjlighet till
bredbandsanslutning.

561

576

Underlag
saknas från
PTS*

Antal hushåll som anslutit sig till bredband.

445

460

Underlag
saknas från
PTS*

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%).

43,62%

44,51%

Underlag
saknas från
PTS*

Antal bygglov för permanenta bostäder för respektive
tätort och utanför detaljplanelagt område.

2019-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Gnesta tätort

69

2

1

Björnlunda

0

0

0

Stjärnhov

0

3

3

Laxne

0

0

0

Landsbygd

11

4

11

*PTS (Post- och telestyrelsen)
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Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen
Framtagning av landsbygdsprogram
Arbetet med att ta fram ett landsbygdsprogram har pausats i väntan på att andra
program antas. Inventering av dessa påbörjas under hösten.
Utreda och arbeta aktivt för att finna olika lösningar för att främja
bredbandsutvecklingen i hela kommunen
PTS (Post- och telestyrelsen) har utlyst nytt statligt bredbandsstöd. Intresse att bygga
fiberbaserat bredband har visats från flera aktörer, och ett flertal ansökningar är
inskickade till PTS. Samarbetet med regionens bredbandssamordnare och övriga
sörmländska kommuner har fortlöpt.
Placera en sommartoalett samt utreda en permanent lösning av offentlig
toalett i Björnlunda
Sommartoalett är utplacerad vid Björnlunda busstation, utredning av permanent
lösning pågår.
Utreda utveckling av grusplanen vid Kvarnbackaskolan i samråd med skola,
föreningar och byalaget i Stjärnhov
Under augusti har initiala diskussioner om ansvarsfördelning och arbetsmetod
påbörjats.

Kommunstyrelsens mål: En långsiktig
bostadsplanering som möjliggör för en
befolkningstillväxt om i genomsnitt 2 procent per år
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen
Period

30 juni 2019

30 juni 2020

30 juni 2021

Total befolkning och per tätort.*

11 342

11 374

11 478

*Befolkningsstatistiken avser hela kommunen. Statistik på tätortsnivå presenteras i
årsredovisningen.
Period

2019-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Antal bostäder i planberedskap.

245

170

165

Antal påbörjade bostäder i nyproduktion.

56

23

11

Antal färdigställda bostäder i nyproduktion.

176

61

6

Antal hektar i markreserv.

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

79
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Period

2019-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Färdiga detaljplaner för nybyggnation för bostäder. **

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

8

**Detaljplaner med fler än tre byggrätter kvar att utnyttja.
Medborgarundersökning, genomförs vartannat år.

2015

2017

2019

Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende?*

5,7

5,5

5,9

*Frågorna har besvarats på en 10-gradig skala på vilken 1–4 klassas som låga betyg, 5–
7 som mellanbetyg och 8–10 som höga betyg.

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen
En fördjupning av översiktsplanen för Gnesta ska tas fram
Beslut om att starta upp arbetet med den fördjupade översiktsplanen har inte tagits av
kommunstyrelsen.
Genomföra en kulturmiljöanalys för riksintresset Gnesta stationssamhälle
Offert har tagits in för en översiktlig kulturmiljöanalys från Sörmlands museum.
Ta fram en detaljplan för Vackerby trädgårdsstad ca 600 bostäder i
blandade storlekar och upplåtelseformer samt för kommunal service
Kommunfullmäktige har tagit beslut om en strukturplan för området i juni. Detaljplan
tas nu fram och samråd planeras till hösten 2021.
Genomföra detaljplanering och mark- och exploateringsverkssamhet på
landsbygden för att vid behov tillgodose bostadsefterfrågan
Sex tomter i Aspliden, Björnlunda, är fastighetsbildade och projektering av vatten och
avlopp pågår. Studier av ytterligare mark för exploatering i Björnlunda pågår.
Överväga strategiska långsiktiga markförvärv för att genomföra inriktning i
översiktsplanen
Dialog förs med markägare i anslutning till Gnesta tätort.
Planera för kritisk infrastruktur såsom vatten och avlopp, som
grundläggande förutsättning för byggnation
VA-enheten har genomfört en upphandling av projektledare för nytt vattenverk. I juli
tilldelades uppdraget till en konsultfirma som kommer att påbörja uppdraget med
projektledning av ett nytt vattenverk under hösten.
En långsiktig planering av förnyelse av dricksvatten- och spillvattennätet har påbörjats.
Planeringen baseras på vad som behöver åtgärdas inom en 5-årsperiod. I planeringen
har förnyelse av ledningar skett utifrån ledningens skick och samhällsnytta.
Det pågår samtal om regional spillvattenlösning tillsammans med Syvab, Södertälje
och Trosa. För mer information se uppdraget: utreda framtida avloppslösning.
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Gnesta avloppsreningsverk har ett föreläggande från Länsstyrelsen från år 2020 på att
förbättra reningen av spillvatten. Detta arbete pågår sedan juni och förväntas pågå
under resterande del av 2021.
Revidera bostadsförsörjningsprogrammet
Arbetet slutfört. Bostadsförsörjningsprogrammet antogs i kommunfullmäktige i april.
Planera 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
Period

Jan-juni
2019

Jan-juni
2020

Jan-juni
2021

Antal påstigande i busstrafiken

89 700

71 200

35 100

Antal påstigande på pendeltåget

154 000

117 500

Antal påstigande på regionaltåget

33 500

23 300

100 000*
15 500

Kommentar: Minskningen i antalet påstigande 2020 och 2021 beror framför allt på
restriktioner och rekommendationer kopplat till pandemin såsom distansstudier och
arbete hemifrån.
*Uppskattning från Region Sörmland då exakta data inte rapporterats in på grund av
förseningar i inrapportering samt på datasystembyte.
Medborgarundersökning, genomförs vartannat år

2015

2017

2019

Nöjd regionindex, kommunikationer*

59,0

58,0

58,0

*Medborgarna besvarar frågorna på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är
högsta betyg. Betygen räknas om till betygsindex, vilket innebär att resultaten
omvandlas till en ny skala som går från 0 till 100. Ju högre indexvärdet är desto
nöjdare är medborgarna med frågeområdet.

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen
Arbeta strategiskt för en attraktiv och ekonomiskt hållbar kollektivtrafik
med en blandning av pendeltåg, regionaltåg och busstrafik
Utredning om framtida järnvägstrafik genom centrala Gnesta pågår.
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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 regionen.
Utreda metoder för att mäta antal cyklister på GC-vägar inför kommande
strategisk utveckling
Arbetet med att mäta trafiken på gång- och cykelbanorna i Gnesta kommun har inte
påbörjats.
Revidera gång- och cykelplan
Arbete pågår med att ta fram ett förslag till reviderad gång- och cykelplan.
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 på sträckan Gnesta – Björnlunda
Projektet med en ÅVS (åtgärdsvalsstudie) har inletts från Trafikverket och kommunen
medverkar.
Arbeta med att planlägga mark för framtida utveckling av kollektivtrafik,
såsom utökning av spår eller depåer
En utredning om framtida järnvägstrafik genom centrala Gnesta pågår. I förslag till
detaljplan för Mejerigatan har ett område närmast spåret säkerställts för framtida
utveckling av spårområdet. Detaljplanen har varit ute för granskning under juni
månad.

Kommunstyrelsens mål: Ett varierat utbud av
kultur- och fritidsaktiviteter för alla åldrar
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen
Period

Jan-aug 2019

Jan-aug 2020

Jan-aug 2021

Uppföljning av antal utövare i idrottsföreningar*

1838

1768

2146

Uppföljning av antal utövare i kulturföreningar**

2176

2063

1979

Antal kulturaktiviteter

798

498

501

Antal fritidsaktiviteter

2006

2034

1530

Antal besök till Freja Bad & Gym

21 474

18 794

1381 ***
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Jan-aug 2019

Jan-aug 2020

Jan-aug 2021

778

50****

0****

Antal besök i biblioteket.

Uppgift saknas

28 273

13 537*****

Antal barn/ungdomar som deltar i
föreningsaktiviteter.

1768

2005

1530

Antal besök på kulturarrangemang
(Gnesta kommuns egenarrangerade evenemang)

*Antalet föreningsmedlemmar 4 - 20 år. Uppgifter från ansökan om aktivitetsbidrag.
**Antal föreningsmedlemmar från 15 föreningar. Saknar uppgift från sex föreningar.
*** De låga besökstalen förklaras av att Freja Bad & Gym var stängd 201106–210816.
**** De låga besökstalen förklaras av restriktioner med anledning av corona.
*****Den låga siffran 2021-08-31 beror på att biblioteket hade stängt för besökare
under våren. Besökare kom främst till servicecenter som höll öppet.
Period

2018

2019

2020

Antal barn/ungdomar som deltar i kulturskolans
verksamhet.*

408**

384

345***

*Antal unika elever på kulturskolan
**Under 2018 kunde kulturskolan erbjuda fler platser än tidigare med anledning av
statsbidrag. Bidragen minskade, och då också antal platser året efter.
***Kulturskolan erbjöd färre gruppundervisningar, därav färre utbildningsplatser.
Medborgarundersökning, genomförs vartannat år

2015

2017

2019

Möjlighet till att kunna utöva fritidsintressen t.ex.
sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv*

7,1

7,5

7,4

Medborgarindex för fritidsmöjligheter (kultur och
fritid)**

56,0

60,0

62,0

*Frågorna har besvarats på en 10-gradig skala på vilken 1–4 klassas som låga betyg, 5–
7 som mellanbetyg och 8–10 som höga betyg.
**Medborgarna besvarar frågorna på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är
högsta betyg. Betygen räknas om till betygsindex, vilket innebär att resultaten
omvandlas till en ny skala som går från 0 till 100. Ju högre indexvärdet är desto
nöjdare är medborgarna med frågeområdet.
Period

2018

2019

2020

Placeringen i Naturvårdsverkets mätning årets
friluftskommun.*

164

64

74

*Sveriges friluftskommun baseras på en årlig undersökning om kommunernas arbete
med friluftsliv. Undersökningen ställer frågor om planering för friluftsliv, information
och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv.
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Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen
Färdigställa det kulturpolitiska programmet och ta fram en plan för hur den
ska implementeras i kommunens kulturverksamheter
Det kulturpolitiska programmet är klart och antaget i kommunfullmäktige. Under
hösten 2021 påbörjas arbetet med att ta fram en aktivitets-/handlingsplan.
Utreda och föreslå förbättringsåtgärder och samordningsvinster för
kommunens kulturarbete
Ett kultur- och fritidsutskott har bildats och sammanträder minst fyra gånger per år.
Utredning ej påbörjad.
Fortsätt analysera badhusets utbud och öppettider för att fortsatt
säkerställa ett attraktivt erbjudande gentemot kommunens medborgare
Utbudet utvecklas utifrån önskemål från våra besökare. Aktuella förändringar är
utökning av simskola, föreningar kan träna efter ordinarie öppettider och gymmet har
uppdaterats med fria vikter.
Främja ett aktivt föreningsliv genom en nära dialog och kommunikation
mellan föreningar, civilsamhället och kommunen
Pandemin har satt sina spår och begränsat möjligheten att genomföra fysiska möten.
Digitala möten med föreningslivet har skett för planering och stöd till föreningslivet.
Idrottsskola, cirkusskola och simskola i föreningsregi har genomförts under sommaren
2021.
Utreda och pröva etablering av frisbeegolfbana vid
Lötbodalsområdet/Hagstumosse
På grund av angrepp av granbarkborrar har delar av Lötbodal avverkats och anses inte
lämpligt att tas i anspråk just nu. Utredningen kommer att återupptas 2022.
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.

Kommunstyrelsens mål: Ett långsiktigt arbete för
minskad miljö- och klimatpåverkan
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen
Period

2020-08-31

Antal genomförda eller pågående naturvårdande projekt.

4*

* Avser två avverkningar av granbarkborreskadad skog. Tillverkning av ett nytt
insektshotell och utplacering av fyra större insektshotell. Förutom dessa fyra har
gata/park anlagt blomsterplanteringar samt arbetat med oklippta gräsytor.
Arbetsmarknadsenheten har genomfört naturvårdande arbeten, bland annat i
Lötbodalsområdet.
Period

2018

2019

2020

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

100%

100%

100%

Möjliga platser för laddinfrastruktur.

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas*

Antalet laddningsmöjligheter.**

Uppgift
saknas

13

13

Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekvivalenter
per invånare.***

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska
området, (%).****

14,2

15,3

Uppgift
saknas

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv.****

1268,4

1174,5

Uppgift
saknas

*Frågan utreds och presenteras i årsredovisningen.
**Antal befintliga laddstolpar.
***Indikatorn behöver förtydligas och mätmetoder tas fram.
****Uppgifter från Kolada
Period

Jan-juni
2019

Jan-juni
2020

Jan-juni
2021

Årligen följa upp antalet resande till, från och inom
kommunen med kollektiva transportmedel.*

277 200

212 000

150 600

* Sammanställning av antalet påstigande resenärer inom kollektivtrafiken (buss,
pendeltåg och regionaltåg).

Dokumentnamn
Ämne
Beslutsinstans

Delårsrapport 2021
Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

15(59)

Utsläppsgränser och utsläpp från kommunala avloppsreningsverk
Gnesta reningsverk
Typ

Medelvärde
jan-aug
2019

Enligt
tillstånd
2019

Medelvärde
jan-aug
2020

Enligt
tillstånd
2020

Medelvärde
jan-aug
2021

Enligt
tillstånd
2021

Fosfor

0,26 mg/l

0,3 mg/l

0,2 mg/l

0,3 mg/l

0,4 mg/l

0,3 mg/l

BOD

17,79 mg/l

10 mg/l

13 mg/l

10 mg/l

23 mg/l

10 mg/l

Kommentar: På grund av återkommande förhöjda utsläppsvärden vid Gnesta
reningsverk beslutade Länsstyrelsen i Södermanland att förelägga Gnesta kommun att
utreda vilka faktorer som bidrar till att riktvärdena överskrids samt ta fram
åtgärdsförslag senast den 31 oktober 2020. En utredning och ett åtgärdsförslag har
lämnats in till länsstyrelsen inom föreskriven tid och åtgärder genomförs under 2021.
De åtgärder som är genomförda är flytt av bräddledning till efter mekanisk rening i
verk. Det som kvarstår är ombyggnationer i pumpstation och processförbättringar av
biologiskt reningssteg för reducering av BOD och fosfor.
Björnlunda reningsverk
Medelvärde
jan-aug 2019

Enligt
tillstånd
2019

Medelvärde
jan-aug 2020

Enligt
tillstånd
2020

Medelvärde
jan-aug 2021

Enligt
tillstånd
2021

Fosfor

0,15 mg/l

0,5 mg/l

0,3 mg/l

0,5 mg/l

1,2 mg/l

0,5 mg/l

BOD

8,35 mg/l

15 mg/l

11 mg/l

15 mg/l

32 mg/l

15 mg/l

Typ

Kommentar: Under 2021 har det inträffat två typer av driftstörningar vid Björnlunda
reningsverk. En driftstörning orsakades av mycket stora regnmängder vilket innebär
höga flöden och försvårad rening. Ett prov som utförts under året, i samband med
kraftigt regn, visade på mycket förhöjda värden vilket innebär att medelvärdet för både
fosfor och BOD under perioden är relativt högt. Medelvärdet för övriga provtagningar
visar på en fosforhalt på 0,6 mg/l och en halt BOD på 14 mg/l. Utredningar och
åtgärder för att minska mängden ovidkommande vatten i samband med bland annat
regn pågår.
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
Fosfor

Medelvärde
jan-aug 2019

Enligt
tillstånd
2019

Medelvärde
jan-aug 2020

Enligt
tillstånd
2020

Medelvärde
jan-aug 2021

Enligt
tillstånd
2021

0,11 mg/l

0,5 mg/l

0,04 mg/l

0,5 mg/l

0,21 mg/l

0,5 mg/l
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Medelvärde
jan-aug 2019

Enligt
tillstånd
2019

Medelvärde
jan-aug 2020

Enligt
tillstånd
2020

Medelvärde
jan-aug 2021

Enligt
tillstånd
2021

5,48 mg/l

15 mg/l

2,7 mg/l

15 mg/l

7,4 mg/l

15 mg/l

Kommentar: Både fosforhalten och halten BOD har underskridit gränsvärdet vid
samtliga provtagningar. Det har inte inträffat någon driftstörning hittills i år.
Laxne reningsverk
Medelvärde
jan-aug 2019

Enligt
tillstånd
2019

Fosfor

1,02 mg/l

0,5 mg/l

BOD

23,91 mg/l

15 mg/l

Typ

Medelvärde
jan-aug 2020

Enligt
tillstånd
2020

Medelvärde
jan-aug 2021

Enligt
tillstånd
2021

Kommentar: Inga värden för 2020 och 2021 då Laxne reningsverk lades ner i och med
att Laxnelänken togs i bruk.

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen
Revidera miljö- och hållbarhetsplanen
Revideringen av Gnesta kommuns miljö- och hållbarhetsplan har pausats med
anledning av Corona. Arbetet återupptas under hösten.
Utreda framtida avloppsrening
VA-enheten har under våren närvarat på styrgruppsmöten tillsammans med Syvab,
Södertälje och Trosa. Parallellt har samtal förts i Syvabs ägarkommuner om hur ett
delägarskap för Gnesta kan se ut. För fortsatt arbete krävs förhandlingar med Syvab för
att ta fram villkor för ett fortsatt samarbete.
Gnesta har även informerat Södertälje att Gnesta är intresserade av att bygga en
gemensam spillvattenledning till Syvab. Ledningens sträckning är Gnesta-MölnboHölö-Pilkrog. Vid Pilkrog så ansluts ledningen till Syvabs spillvattenledning.
Ta fram en VA-plan
Arbetet har ej påbörjats.
Arbeta för förbättrade möjligheter till laddinfrastruktur i samband med olika
typer av plan- och utvecklingsarbeten
Frågan tas upp med exploatörer i pågående planarbeten.
Anordna cykelställ vid Klämmingsbergsbadet
Cykelställ har köpts in och finns på Klämmingsbergsbadet sedan maj 2021.
Utreda möjligheten till GC-väg mellan rondell och kolonilotter utmed väg
224
Projektledare utsedd, inget arbete påbörjat.
Dokumentnamn
Ämne
Beslutsinstans

Delårsrapport 2021
Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

17(59)

Utreda cykel som personalförmån via bruttolöneavdrag för anställda
Arbetet har inte påbörjats. Planerad start hösten 2021.
Utreda effektiviseringsmöjligheter avseende kommunernas bilpooler med
fokus på effektivitet, ekonomi och miljö
Arbetet inte påbörjat.

Kommunstyrelsens mål: Trygga medborgare
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen
Öppna jämförelser SKR
Period

2018

2019

2020

Antal tillgreppsbrott*

25,5

22,9

21,6

Antal våldsbrott**

7,5

8,1

8,4

Mediantid till första enhet på plats vid
räddningstjänstuppdrag. (Mediantid i minuter)

15,4

11,9

12,2

Mediantid IVPA (I väntan på ambulans, mediantid i
minuter).

20,5

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Antal utvecklade bränder i byggnader. (Per 1000
invånare)

0,59

0,63

0,62

Antal räddningsinsatser per år.

116

128

123

Antal personer utbildade av kommunen i att förebygga
och hantera bränder.

42

27

38

2015

2017

2019

72,0

69,0

66,0

* Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare
** Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare

Medborgarundersökning
Period
Medborgarnas upplevda trygghet

*Medborgarna besvarar frågorna på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är
högsta betyg. Betygen räknas om till betygsindex, vilket innebär att resultaten
omvandlas till en ny skala som går från 0 till 100. Ju högre indexvärdet är desto
nöjdare är medborgarna med frågeområdet.

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
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Planering för en ny brandstation i Gnesta kommer att fortsätta. Frågan har inte
behandlats aktivt under perioden.
Genomföra trygghetsvandring inom ramen för det brottsförebyggande
arbetet och identifiera eventuella åtgärder
Vägledningar och exempel från andra kommuner har studerats under våren. Behovet
har även diskuterats på EST-möten (Effektiv Samordning för Trygghet) och förslag har
tagits fram på vilka områden som bör prioriteras i första läget när detta startar.

Kommunstyrelsens mål: En effektiv
energianvändning
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen
Period

2018

2019

2020

Energianvändning redovisat i kWh/m2 för bostäder

Uppgift
saknas

140

140

Energianvändning redovisat i kWh/m2 för lokaler

Uppgift
saknas

120

120

Antal kWh i solcellsanläggningar (Installerad effekt)*

650

1690

2380

Andelen använd fossil energi i kommunkoncernens
verksamheter

0%

0%

0%

*Statistik från Energimyndigheten, redovisar resultat för geografiska området Gnesta
kommun.

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. Under första halvåret har de
sista fossildrivna fordonen bytts ut mot elfordon. En lastbil finns dock kvar som inte
körs på el. Antalet solcellsanläggningar ökar fortlöpande.
Drygt 23% av kommunens bilar går på eldrift varar ett fåtal har en hybriddrift.
Majoriteten av kommunens bilar, 69% går på diesel.
Ta fram en energiplan utifrån rådande lagstiftning
Arbetet med att ta fram en energiplan som ersätter den tidigare har inte påbörjats. En
upphandling av konsulter planeras till 2022.
Eftersträva användande av förnybara energikällor vid renovering och
nybyggnadsprojekt
Frågan tas upp med exploatörer i pågående planarbeten.
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Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt arbete för en
socialt hållbar kommun
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen
Period

2018

2019

2020

Invånare 0 -19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel
(%).*

6,3

5,0

Uppgift
saknas

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av
befolkningen.*

2,7

2,3

3,0

*Källa: Kolada
Följande indikatorer från framtidsplanen behöver förtydligas och mätmetoder tas fram.
Med anledning av detta följs de inte upp i delårsredovisningen.
•
•
•
•
•
•
•

Andel försörjningsstödstagare som står till arbetsmarknadens förfogande.
Genomsnittstid i försörjningsstöd.
Andel nyanlända i utbildning och arbete efter fyra år.
Invånare 0 -19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%).*
Andel vuxna med minst gymnasial utbildning.
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av befolkningen.*
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%).

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen
Aktivt arbeta mot diskriminering genom att höja kunskapsnivån i
organisationen men också i föreningslivet
Våren 2021 har ett nytt APT-material om kränkande särbehandling publicerats på
Insidan och chefer och skyddsombud har fått information om det.
Den årliga lönekartläggningen har genomförts.
Hösten 2021 planeras en utbildning om diskrimineringslagen för chefer och
skyddsombud.
En översyn av kommunens rekryteringsrutiner påbörjas under augusti, bland annat
med syfte att säkerställa en fördomsfri rekryteringsprocess.
Verka för att det finns blandade storlekar på bostäder och med olika
upplåtelseformer i samband med samhällsplanering
I den nyligen antagna 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.
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Gnesta bibliotek ska tillsammans med socialförvaltningen genomföra olika
läsfrämjande aktiviteter för att stötta utvecklingen av det svenska språket
och läsandet hos nyanlända
Under våren 2021 har biblioteket regelbundet genomfört språkkaféer. Dessa har skett
digitalt med anledning av corona. På grund av att biblioteket varit stängt för besökare
under våren 2021 kunde ingen praktikplats för en språkpraktikant erbjudas.
Samverka med civilsamhället för att skapa arenor för att möjliggöra en god
integration och ett minskat utanförskap
Genom ekonomiskt bidrag till kommunens kultur- och intresseföreningar kan ett
minskat utanförskap möjliggöras genom att fler deltagare/publik kan närvara på
föreningens/arrangörens evenemang på redan befintliga arenor. Utgångspunkt är
bidragsreglerna och där krävs att evenemang och arrangemang inom föreningslivet
(det vill säga civilsamhället) ska vara jämlikt och inkluderande.
Gnesta kommuns enda öppna arena för kulturell aktivitet, biblioteket, har varit stängd
under stor del av delåret på grund av pandemin.
Inom idrottsvärlden jobbar kommunen och regional aktör med ”barnens spelregler”
som grundar sig på barnkonventionen, allas rätt att vara med. Under pandemin har
fritidsenheten haft tät dialog med föreningarna för att i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer kunna genomföra träningsaktiviteter för
barn och unga, för att förebygga ohälsa och skapa delaktighet.
Frivilligverksamheten i Gnesta, i samarbete med Röda Korset, tog under våren det
internationella och ideella projektet Cykling Utan Ålder till Gnesta. Projektet innebär
att frivilliga cykelpiloter tar ut äldre och människor med en funktionsnedsättning på
cykelturer med en cykeltaxi. Flera av turerna gick upp till Frustuna kyrka där kyrkan
bjöd på gratis fika för att äldre skulle få en stunds gemenskap.
Privatpersoners ideella engagemang är den viktigaste kraften i Frivilligverksamhetens
arbete för att minska utanförskap. Mellan 1 januari till 31 augusti har totalt drygt 180
frivilliga sett till att Träffpunktens aktiviteter, som promenader, hand- och sittgympa
och stresshantering har kunnat äga rum, liksom cykelturer och vänsamtal. Aktiviteter
som, förutom att de ger en trevlig stund, också motverkar utanförskap och ensamhet.

Kommunstyrelsens mål: Ett aktivt
jämställdhetsarbete
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen
Indikator

Uppföljning

Uppdateras i samband med revidering av jämställdhetsplanen.

Arbete ej påbörjat
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Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen
Revidera jämställdhetsplanen och ev. inbegripa aktiviteter kopplade till
samtliga diskrimineringsgrunder
Arbetet med en revidering av jämställdhetsplanen har ej påbörjats. Planerad start
hösten 2021. Utbildning om diskrimineringslagen erbjuds chefer och skyddsombud
under hösten 2021.
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Inriktningsmål: Service och bemötande
Kontakter med Gnesta kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en
professionell service.

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
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen
Period

Jan-aug 2019

Jan-aug 2020

Jan-aug 2021

Mätning av antalet ärendeprocesser som
servicecenter tar över från förvaltningarna.

19*

3**

0***

Minskad arbets- och ledtid i handläggning via
digitalisering av tjänster.

Saknar
uppgifter

Saknar
uppgifter

**** Se
kommentar

* Antal ärendetyper. (Från teknisk kundtjänst och växel)
** Antal ärendetyper. (Från socialförvaltningen)
***Det låga antalet förklaras av covid-19.
****1) Se kommentar avseende Periodisk faktura under inriktningsmål En god
ekonomi.
2) Införandet av publika e-tjänster har i ett inledande skede inte inneburit någon större
tidsbesparing, dels eftersom bland annat servicecenters medarbetare lagt ned tid på att
vägleda brukare i hur e-tjänsterna ska fyllas i, dels har frånvaron av integrationer
mellan e-tjänstplattformen och Castor inneburit att mer tid lagts på att administrera de
ärenden som skickats in via någon av kommunens e-tjänster.
Under första halvåret 2021 infördes möjligheten att integrera e-tjänstplattformen med
Castor vilket möjliggör en minskning av administrativa arbetsuppgifter för enskilda
handläggare i takt med att kommunens e-tjänster integreras med e-tjänstplattformen.
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Servicemätning via telefon och e-post
Period

2018

2019

2020

Bemötande vid kontakt med kommunens
personal (Mått: Mycket god)

45%

44%

51%

Svar på e-postfråga inom två arbetsdagar.

83%

90%

87%

Svar direkt på enkel fråga via telefon. (Mått:
God)

39%

61%

65%

Kommentar: Servicenivån till medborgare ökar både vad gäller bemötande och att fler
får svar direkt via kommunens servicecenter. Däremot så sjunker svar på e-postfråga
inom två arbetsdagar något mellan 2019 och 2020, men ökar på totalen från 2018.
Medborgarundersökning
Period

2015

2017

2019

Nöjdhet med kommunala verksamheter
(bemötande och tillgänglighet).*

6,0

6,2

6,1

*Frågorna har besvarats på en 10-gradig skala på vilken 1–4 klassas som låga betyg, 5–
7 som mellanbetyg och 8–10 som höga betyg.

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen
Genomföra utbildning i service och bemötande för kommunens ledare och
medarbetare
Arbetet har inte påbörjats. Planerad start våren 2022.
Genomföra en översyn och uppföljning av servicecenter
Översynen pågår och leds av kommunchef. Översynen genomförs med utgångspunkt
från den förstudie som genomfördes innan servicecenters införande. En samlad
slutrapport presenteras i höst.
Utveckla nya digitala tjänster för att möjliggöra snabb handläggning av
ärenden i enlighet med framtagen digitaliseringsstrategi
Under perioden har ett antal e-tjänster införts, dels bestående av e-tjänster avsedda för
internt bruk inom kommunorganisationen, dels bestående av e-tjänster avsedda att
användas av kommuninvånare vid kommunikation med kommunen.
Kommunen har arbetat med kartläggning och etablering av verksamhetsprocesser,
däribland en delprocess (IT) för automatiserad onboardingprocess. (Strukturerat
arbetssätt för introduktion av nyanställda.)
En tidigare vilande utredning om digitaliserad hantering av externpost har påbörjats.
En utredning genomförs med syfte att finna en lösning för genomförande av säkra
digitala möten. Det handlar om möten mellan representanter för kommunen, andra
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myndigheter och berörda brukare och-/eller vårdnadshavare, där känslig
sekretessbelagd information och extra skyddsvärda personuppgifter hanteras.

Inriktningsmål: En effektiv organisation
Med nya arbetssätt, ett aktivt förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett
ansvarsfullt sätt en effektivare organisation.

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
Period

2019-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Redovisning av genomförda och pågående aktiviteter
görs i delårsrapport och årsredovisning.

Ja

Ja

Ja

Antal kommunala tjänster som erbjuds som etjänster.*

19

74

93

Andel som använder digitala tjänster i kontakt med
kommunen. **

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

*Redovisade antal e-tjänster avser hela kommunen.
**Indikatorn behöver förtydligas och mätmetoder tas fram.
Period

2015

2017

2019

Medarbetareundersökning – kännedom om mål.*

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

*Metod för mätning saknas. Redovisas när nästa undersökning genomförts.

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
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Ett utvecklingsarbete inom bygglov pågår. Bland annat har bokningsbara telefontider
via e-tjänst införts och arbete pågår med en kartläggning av bygglovsprocessen med
upprättande av rutiner och mallar för olika ärendetyper och skeden i
bygglovsprocessen.
Utveckla arbetet med att varje verksamhet ska regelbundet diskutera
kommunfullmäktiges och nämndernas mål kopplat till
verksamhetsplaneringen
Under ledning av kommunchef pågår nu 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
Hög arbetsbelastning och omprioriteringar inom förvaltningarna som rört
kärnverksamhet har medverkat till att vi inte har nått målet om att intensifiera
utvecklingen av digitala tjänster och digitalisering inom kommunens verksamheter
gentemot medborgare, brukare och elever.
Fortsätt utvecklingsarbetet mot en mer digital och tillgänglig arbetsyta för
medarbetarna, exempelvis av kommunens intranät
Coronapandemin har påskyndat införandet av Microsoft 365. Teams har under året
varit den primära formen för interna möten och forum för dialog.
Arbetet med att utveckla kommunens intranät har ej påbörjats. Planerad start 2022.
Utveckla kommunens intranät
Arbetet har ej påbörjats. Genomförs i projektet digital arbetsyta och intranät.
Intensifiera arbetet med totalförsvar med bland annat arbete med
säkerhetsskydd och krigsplaceringar
Arbetet med totalförsvar har under första halvåret inriktat sig på att inhämta kunskap
för att fastställa kommunens krigsorganisation i steg 1 för att sedan i steg 2 genomföra
krigsplaceringar.
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 2021 genomfördes
ett antal säkerhetssamtal med personal på nyckelpositioner vilket har resulterat i
placering i säkerhetsklass.
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Inriktningsmål: Välmående och växande
företag
Som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen.

Kommunstyrelsens mål:
Ett nära och gott samarbete mellan kommunen och
näringslivet.
Goda förutsättningar för handelns långsiktiga
utveckling.
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen
Period

2019-08-31

2020-08-31

2021-08-31

Sammanfattande omdöme om företagsklimat.*
(Svenskt näringslivs undersökning)

4.0

3,8

3,6

Företagens upplevelse av service, kompetens,
rättssäkerhet och tillgänglighet. (NKI-mätning)

69

67

Redovisas i
ÅR

Antal startade företag.

34

51

35

Antal företag med fler än 5 anställda.

65

65

64

Antal konkurser.

2

1

3

Antal ha planlagd industrimark i beredskap.

5

5

5

Antal nystartade eller nyetablerade företag.

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Nöjd-kund-index SKL:s mätning Insikt.

Se ovan

Se ovan

Se ovan

Överlevnadsgrad efter tre år för nyföretagare.

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Redovisas i
ÅR

Omsättning inom handel.

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Redovisas i
ÅR

Markreserver av verksamhetsmark (antal ha) i
utvecklingsområden enligt översiktsplanen.

13

13

13

* Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4
(bra) eller högre.

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen
Fastställa nytt näringslivsprogram
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Näringslivsprogrammet fastställdes i kommunstyrelsen och fullmäktige i början av
året.
Ta fram handlingsplaner för implementering av näringslivsprogrammet
Arbetet med att ta fram en handlingsplan med aktiviteter kommer att påbörjas under
hösten 2021.
Utveckla mötesplatser mellan kommun och näringsliv såsom
näringslivsgala, företagsbesök och nätverksträffar med olika efterfrågade
teman
På grund av pandemin kunde inga fysiska mötesplatser genomföras. Däremot så har
flera morgonmöten och after-works genomförts digitalt. Det har också varit flera
digitala möten med Gnesta handel under perioden och även en utbildning för
handlarna i digital marknadsföring genomfört av Sörmlands Turismutveckling.
Arbeta med att stärka nyföretagandet i samarbete med företagsstödjande
organisationer
Starta-eget-kursen kunde inte genomföras med anledning av pandemin. Digital
rådgivning till enskilda nystartade företag har genomförts genom Nyföretagarcentrums
och Coompanions försorg.
Arbeta för att utveckla ett lotsande arbetssätt för företag
Flera företag har blivit lotsade under perioden då de kontaktat näringslivsenheten.
Arbetet att mer strukturerat utveckla ett lotsande arbetssätt kommer att sättas igång
när den nyrekryterade näringslivssamordnaren är på plats hösten 2021.
Ta fram en långsiktig plan för mark, handel och industri.
Arbetet med att ta fram en långsiktig plan för handel och industri har påbörjats. I
nuläget finns cirka 13 ha mark utpekad i gällande översiktsplan vid Hagstumosse.
Strategiska markförvärv övervägs i syfte att säkerställa mark för bland annat handel
och industri i de utvecklingsområden som är utpekade i översiktsplanen.

Dokumentnamn
Ämne
Beslutsinstans

Delårsrapport 2021
Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

28(59)

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

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.
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen
Indikatorer som redovisas under kapitlet Nämndens ekonomi
•

Resultat från bokslut

Indikatorer som följs upp i den kommunövergripande delårsrapporten
•
•
•
•

Årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag
Kostnadsutveckling för olika verksamheter
Budgetföljsamhet på förvaltnings- och enhetsnivå samt verksamhetens
nettokostnader
Soliditet inklusive pensionsskuld ska vara positiv

Indikatorer som följs upp i årsredovisningen:
•
•
•

Prognossäkerhet
Negativa avvikelser från standardkostnader
Antal projekt med projektredovisning av för- och efterkalkyl

Indikatorer där uppgifter saknas. De behöver förtydligas och mätmetoder
behöver tas fram:
•
•

Kostnad per betygspoäng (i grundskolan)
Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram
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Kostnad per invånare 0-64 år för ekonomiskt bistånd
Kostnaden för barn- och ungdomsvård, kr/inv

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen
Arbeta med att effektivisera och kvalitetssäkra de ekonomiska processerna
Under perioden har så kallad periodisk faktura införts. Detta innebär att
avtalsbaserade, återkommande fakturor granskas och attesteras med automatik, under
förutsättning att innehållet på fakturan är inom förutbestämda intervaller.
Tidsbesparingen i denna effektivisering uppskattas till cirka 200 timmar.
Internräkningar har digitaliserats med automatisk inläsning i redovisningssystemet.
Löpande kontakter med leverantörer för att utöka andelen elektroniska fakturor har
fortsatt.
Under hösten 2020 påbörjades ett stort arbete med att säkerställa resultatet i och
effektivisera inlämningen av kommunens räkenskapssammandrag för räkenskaperna
2020. Arbetet fortsatte under början av innevarande år för inlämning i maj, betydligt
tidigare än på många år. Efter ett stort arbete har också kvalitén i materialet
förbättrats, vilket också återspeglas i att antalet följdfrågor från SCB varit minimalt mot
tidigare år. Ekonomienheten arbetar med att dokumentera och förbättra processer för
samtliga av enhetens arbeten. Personalomsättning, sjukskrivning och distansarbete har
dock gjort att arbetet inte kunnat färdigställas.
Utveckla den ekonomiska rapporteringen för att ge verksamheter och politik
ändamålsenliga beslutsunderlag
Arbetet med att utveckla den ekonomiska rapporteringen har påbörjats. Harmonisering
av formaten i den skriftliga rapporteringen för alla förvaltningar sker successivt. En
genomlysning av verksamhetsområdet kommungemensamma poster pågår för att ge
mera transparens av de intäkter och kostnader som redovisas här.
Revidera riktlinjer för projekt- och investeringar för att säkerställa
ekonomisk effektivitet både vad gäller investering, framtida avskrivningar
och kassaflöden
Arbetet med att förbättra redovisning av projekt- och investeringar pågår. Avslut av
investeringar och start av avskrivningar har under året förändrats till att påbörjas
löpande vilket säkerställer ett mera korrekt resultat varje månad. Avskrivningarna har
även automatiserats systemmässigt i redovisningen.
Revidering av riktlinjer har påbörjats och arbetet kommer att ske i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen där grundläggande ramverk återfinns. Det praktiska
arbetet förbättras löpande utifrån förändringar i styrdokumentsdelarna i innevarande
års framtidsplan.
En likviditetsrapport har skapats som möjliggör analys av kassaflödet och en bättre
likviditetsplanering.
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Genomför utbildning i ekonomi, de ekonomiska processerna och verktygen
för medarbetare i förvaltningarna under 2021
Utbildning sker fortlöpande. Introduktionsmöten har under perioden hållits med nya
chefer som introduceras i verktygen. Utbildning har skett i både grupp och på
individnivå för barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen avseende
rapporteringsverktyget RX. Barn- och utbildningsförvaltningen har även erhållit
utbildning avseende inköpsportalen.
Säkra upphandlings- och inköpsprocessen genom förtydligat samarbete
mellan ekonomienheten och förvaltningarna i syfte att nå ökad kunskap,
stärkt avtalstrohet och kostnadseffektivitet
Arbetet med det inköpsråd som skapades under hösten 2020 med samordnare från
samtliga förvaltningar har fortsatt. Inköpsrådet leds av upphandlingssamordnaren på
ekonomienheten. Rådet har skapats för att på ett effektivare sätt nå ut till
verksamheterna med information men också för att samla in gemensamma behov för
vidare hantering till exempelvis Telge Inköp.
En inköpsrapport har tagits fram i samarbete med Telge Inköp. Gnesta kommun kan
här hämta statistik avseende gjorda inköp och leverantörer. Detta möjliggör åtgärder
för att prioritera arbetet, identifiera avtalslösa områden, skapa avtalstrohet och i
förlängningen nå kostnadseffektivitet. Arbetet med uppdatering av kommunens
riktlinjer och policyer har påbörjats.
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
Under hösten 2020 påbörjades ett stort arbete med att säkerställa resultatet och
effektivisera inlämningen av kommunens Räkenskapssammandrag för räkenskaperna
2020. Arbetet fortsatte under början av innevarande år för inlämning i april. Denna
statistik är ett viktigt underlag för alla kommunala jämförelser och också för
kommunens långsiktiga finansiella analyser. Med denna förbättring som grund
kommer arbetet med långsiktiga analyser att fortsätta under hösten 2021.
Fortsatt utveckling av arbetet med lokalresursplan
Översynen av arbetet med den kommunövergripande lokalresursplan som antogs av KF
hösten 2018, har påbörjats tillsammans med Gnesta kommuns förvaltningschefer
under ledning av kommunchef. I den genomgången gås även de rutiner som är
kopplade till lokalresursplanen igenom och revideras.

Dokumentnamn
Ämne
Beslutsinstans

Delårsrapport 2021
Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

31(59)

Inriktningsmål: Attraktiv arbetsgivare
Som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens.

Kommunstyrelsens mål: Arbetsplatser där
medarbetare känner stolthet, delaktighet,
engagemang och ansvar i såväl det löpande som
det långsiktiga arbetet.
Uppföljning av indikatorer från framtidsplanen
Hela kommunen
2015

2017

2019

76

81

79

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Medarbetarundersökning, HME, Delindex Motivation

79

84

82

Medarbetarundersökning, HME, Delindex Ledarskap

75

80

78

Medarbetarundersökning, HME, Delindex Styrning

73

78

78

Jan-aug
2019

jan-aug
2020

Jan-aug
2021

8,18

10,22

7,63

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Period
Medarbetarundersökning, HME, Hållbart
medarbetarengagemang*
Medarbetare som kan rekommendera Gnesta kommun
som arbetsplats**

* Skalan är 1-100, där o är sämst och 100 bäst.
** Indikatorn behöver förtydligas och mätmetoder tas fram.
Period
Total sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid
Kvalificerade sökande till lediga tjänster*

* Indikatorn behöver förtydligas och mätmetoder tas fram.
Kommunstyrelseförvaltningen: Snittantal anställda jan-aug
Urval

2019

2020

2021

Antal anställda*

57

55

55

Varav kvinnor*

39

38

37

Varav män*

18

17

18

Antal årsarbetare

51

50

50

Varav kvinnor

33

34

34

Varav män

18

16

16
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*Ny mätmetod i årets delårsrapport. Snittet beräknas genom ett medel från tre nedslag
under perioden januari-augusti.
Total sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid (kön)
Urval

Jan-aug
2019

jan-aug
2020

Jan-aug
2021

Totalt

2,95%

5,07 %

5,06%

Kvinnor

2,25%

6,92 %

7,46%

Män

4,31%

1,46%

0,78%

Total sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid (ålder)
Urval

Jan-aug
2019

jan-aug
2020

Jan-aug
2021

29 år eller yngre

2,65 %

0,85 %

3,07%

30 – 49 år

4,41 %

7,88 %

2,18%

50 år eller äldre

1,76 %

3,33 %

8,21%

Andel långtidssjukfrånvaro
(Sjukfrånvaro av sammanhängande tid av 59 dagar eller mer, i procent av total
sjukfrånvaro)
Urval

Jan-aug
2019

jan-aug
2020

Jan-aug
2021

Totalt

26,56%

34,90%

52,30%

Kvinnor

*%

*%

*%

Män

*%

*%

*%

*för liten grupp för att redovisas

Uppföljning av uppdrag från framtidsplanen
Utveckla chefs- och ledarskap i enlighet med struktur för chefsutveckling
Våren 2021 har HR-enheten haft digital utbildning för chefer i aktiv sjukskrivning och
rehabilitering, samt i samarbete med Miljödata en utbildning i det nya
rehabiliteringsverktyget Adato.
En digital genomgång av arbetsmiljöhandboken har genomförts för chefer och
skyddsombud.
Inbjudan till höstens grundläggande arbetsmiljöutbildning har gått ut till chefer och
skyddsombud.
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Utveckling av arbetssätt som innebär att kommunens medarbetare ges
goda möjligheter att bidra till verksamheternas utveckling avseende
exempelvis kvalitet och resursanvändning
Under våren har APT-material tagits fram och publicerats på Insidan inom ämnena
hälsa och ohälsa, kränkande särbehandling, arbetsbelastning, arbetstid samt alkohol
och droger.
Utveckla medarbetareundersökningen
Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år. Senaste undersökningen
genomfördes hösten 2019.
Ta fram aktivitetsplaner utifrån medarbetarundersökningens resultat för att stärka
engagemang och målförankring.
Ta fram aktuella kompetensförsörjningsplaner för respektive förvaltning
som lägger grunden för kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt
Arbetet har inte påbörjats. Planerad start våren 2022.
Uppdrag att se över och utveckla rekryteringsprocesserna
Arbetet har påbörjats. Beräknas klart hösten 2021.
Utveckla och strukturera upp det systematiska arbetsmiljöarbetet
Under våren har en ny struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförts och
chefer, skyddsombud och samverkansgrupper har informerats. Bland annat har en
digital genomgång av den reviderade arbetsmiljöhandboken och de nya rutinerna
erbjudits, och flertalet chefer och skyddsombud har deltagit. En extra genomgång
genomförs i augusti.
Information om årlig uppföljning av SAM samt uppföljning av förvaltningarnas
redogörelse för den till respektive nämnd har gjorts av HR-enheten.
En ny mall för APT med årshjulsfrågor och plats för minnesanteckningar har gjorts och
publicerats på intranätet.
Ett årshjul för chefens HR-frågor, inklusive SAM, har skapats och publicerats på
intranätet.
Revidera personalpolicyn
Inga åtgärder har genomförts under perioden.
Genomföra insatser för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron
Ett systemstöd för uppföljning, guidning och dokumentation av sjukfrånvaro och
rehabilitering har införts. Utbildning för alla chefer i såväl systemstöd som gällande
rutin för aktiv sjukskrivning och rehabilitering.
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Under våren har en upphandling genomförts för ett nytt avtal för företagshälsovård.
Det nya avtalet kommer att gälla från 1 jan 2022. Information och rutiner planeras
uppdateras under hösten 2021.
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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
Kommunstyrelsens årsbudget uppgår till -89 594 tkr. De åtta första månaderna visar
styrelsen ett överskott inom skattekollektivet på +3 754 tkr, vilket främst är ett resultat
från lågt utfall inom kostnadsstället ofördelat kommunstyrelsen och kommunchefens
område. Även Mark och fastigheter visar ett högre resultat över budget. Detta
motverkas till viss del av högre kostnader för konsulter inom flera verksamheter och
uteblivna intäkter inom Fritidsverksamheten. Inom Taxekollektivet redovisas ett
underskott på -5 001 tkr, vilket främst beror på VA-enhetens kostnader för lagning av
läckor på ledningsnätet.
Ekonomin har under året påverkats av ej budgeterade intäkter avseende
sjukfrånvaroersättning på grund av pandemin. Beloppet som utbetalats avseende
kommunstyrelsens personal under perioden januari-juni är 120 tkr. För
semestermånaderna har ingen utbetalning skett och inga ytterligare intäkter har
räknats med i prognosen för helåret.
Investeringstakten har varit fortsatt lugn drivet av pandemin och vattentillgången.
Endast ett fåtal investeringar har skrivits fram från framtidsplanen 2021-2023.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde
Årsbudget

Avvikelse Utfall Budget Augusti

Prognos
Avvikelse
Augusti

Prognos
Avvikelse
April

Kommunchef

-6 186

1 661

2 426

2 426

Ekonomienheten

-8 589

-1 308

-1 500

-1 500

IT-enheten

-8 566

124

0

0

HR

-7 817

490

200

200

Kanslienheten

-5 587

476

200

0

Kommunikation och
samverkan

-36 257

-1 343

-1 900

-1 750

Ofördelat Kommunstyrelsen

-3 200

1 912

1 850

1 850

Mark och fastigheter

-2 757

1 589

600

1 300

Samhällsunderstödda resor

-10 635

153

0

0

Total Skattekollektivet

-89 594

3 754

1 876

2 526

VA-enheten

-0

-4 133

-7 000

-3 700

Renhållningsenheten

0

-867

-300

-500

Total Taxekollektivet

-0

-5 001

-7 300

-4 200

Verksamhetsområde
Tkr
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunchef
Kommunchefens resultat visar ett överskott mot budget på +1 661 tkr. Överskottet
kommer från lågt utfall inom budgeterade aktiviteter (Ledarforum och
Utvecklingsområden). Reserven för eventuella ökade personalkostnader i årets
lönerörelse har inte utnyttjats.
Prognos: +2 426 tkr
Ekonomienheten
Enheten visar ett underskott på -1 308 tkr efter augusti månad. Underskottet beror på
höga konsultkostnader drivet av vakanser och sjukskrivningar inom enheten.
Prognos: -1 500 tkr
IT-enheten
Resultatet för IT-enheten visar ett överskott på +124 tkr efter augusti månad.
Personalkostnaderna har varit lägre än budget på grund av vakanser. Detta motverkas
av högre kostnader för konsulter.
Prognos: Enligt budget
HR-enheten
Enheten visar ett överskott på +490 tkr. Överskottet beror på låga aktivitetskostnader
samt lägre personalkostnader än budgeterat. Personalkostnadernas låga utfall kopplas
till föräldraledighet och sjukskrivning. Överskottet motverkas till viss del av kostnader
för inhyrd personal.
Prognos: +200 tkr
Kanslienheten
Kanslienheten visar ett överskott på +476 tkr efter augusti månad. Detta beror främst
från generellt låga aktivitetskostnader.
Prognos: +200 tkr
Kommunikation och samverkan
Verksamheterna inom Kommunikation och samverkan visar ett underskott på -1 343
tkr efter augusti månad. Fritidsverksamheten visar ett underskott för perioden. Detta
beror dels på uteblivna intäkter inom badhuset samt extra beviljade hyresbidrag för
januari, som ej fanns i budget. En viss motverkan till underskottet utgörs av lägre
kostnader för Klämmingsbergsbadet.
Biblioteket visar ett överskott som främst beror på lägre inköpskostnader och lägre
personalkostnader. Inom kommunikation och samverkan är det generellt låga
aktivitetskostnader vilket motverkas av en kostnad för utbetalning av
semesterlöneskuld vid avslutning av anställning samt till viss del av högre
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konsultkostnader. Prognosen för enheten är osäker. Detta på grund av svårigheten att
bedöma fortsatta intäktsbortfall under hösten, kopplat till Covid-19 inom
fritidsverksamheten.
Prognos: -1 900 tkr
Ofördelat kommunstyrelsen
Då det råder osäkerhet kring kommunal ekonomi i stort, de stora förvaltningarna har
ekonomiska utmaningar, utredning pågår av organisatorisk översyn i syfte att stödja
arbetet med kvalitet och effektivitet samt att det finns vissa behov av strategiska
utbildningsinsatser, finns ett belopp om 3 200 tkr avsatt i budgeten.
Utfallet i perioden kommer från arbete med att utveckla Framtidsplanen. I prognosen
tar vi hänsyn till ett antal punktinsatser i form av konsultstöd i verksamheten.
Prognos: +1 850 tkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mark och fastigheter
Enheten visar ett överskott på +1 589 tkr efter augusti månad. Överskottet beror på
något högre hyresintäkter än budgeterat samt generellt låga aktivitetskostnader.
Förändringen i prognos utgörs av ett troligt högre utfall inom Bangårdsutredningen
samt påbörjat arbete med översiktsplanen.
Prognos: +600 tkr
Samhällsunderstödda resor
Enheten visar ett överskott på +153 tkr efter augusti månad. Kommunen debiteras
enligt budget från Region Sörmland. Det finns dock fortsatt en stor osäkerhet kring
utfallet 2021 drivet av effekterna från Covid-19.
Prognos: Enligt budget

Taxekollektivet
VA-enheten
VA-enheten visar ett underskott på -4 133 tkr efter augusti månad. Underskottet
kommer främst från höga kostnader i samband med lagning av läckor på ledningsnätet.
Även kostnaderna för förbrukningsmaterial inom reningsverken är högre än
budgeterat. En mindre andel projektarbeten där personalkostnader ingår i investering
har utförts jämfört mot vad som budgeterats, vilket bidrar till underskottet. Något
högre intäkter i perioden motverkar detta. Prognosen bygger på fortsatt arbete med
lagningar samt förändring i andel arbetad tid inom projekt. Ett långsiktigt arbete med
besparingsåtgärder är under framtagande.
Prognos: -7 000 tkr
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Renhållningsenheten
Enheten visar ett underskott på -867 tkr efter augusti månad. Detta beror främst på
ökade konsultkostnader samt lägre intäkter jämfört mot budget. Prognosen bygger på
högre kostnader för konsulter samt att kostnaden för hantering av avfall går ned i slutet
av året.
Prognos: -300
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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)
Återstår
projektbudget
per 21-08-31

Prognos
totalt utfall
21-12-31

2 160

-836

-2 985

500

97

-500

1 400

0

-1 400

Integrationer

500

205

-269

IV00064

Teknik för digitala sammanträden

310

53

-310

IV00065

Utbyggnad av förvaltningsnät 2020

500

367

-500

IV00066

Utbyggnad av fiber till Trosa kommun 2020

2 500

2 500

-2 500

IV00067

Förnyelse av administrativ datorpark 2020

500

211

-300

IV00068

Införandeprojekt 2020

2 000

1 799

-2 000

IV00069

Utbyggnad av förvaltningsnät 2021

500

500

-500

IV00070

Utökning av fritt wifi 2021

150

150

-150

IV00071

Generella IT investeringar 2021

500

342

-500

IV00072

Integrationer 2021

500

500

-250

IV00073

Förnyelse av administrativ datorpark 2021

1 500

1 491

-1 500

IV00074

Servrar och kommunikationsutrustning 2021

1 500

1 500

-1 500

IV00053

Uppgradering ärendesystem (digitalt
arbetssätt)

500

361

-250

IV00013

Läsplattor 2018

300

37

-219

IV00023

Framtagande av turist/webbplats (3år) 2015

200

39

-200

IV00024

Hemsidan e-tjänster§

300

300

0

IV00030

Teknisk utrustning: fast projektor i A-salen,
bättre lösning för högtalare m.m.
kommunikation Anna Sandklef

0

0

0

IV00031

Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser
och friluftsområden 2016

2 300

622

-1 555

Projektnummer

Projektbenämning

IV00005

MSB-projekt kommunal ledningsplats

IV00009

Utbyggnad av förvaltningsnät 2018

IV00051

Införandeprojekt

IV00052
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Återstår
projektbudget
per 21-08-31

Prognos
totalt utfall
21-12-31

200

200

0

Revidering av grafisk profil

200

33

-200

IV00056

Uppsnyggning Hagstumosse

200

123

-31

IV00059

Konstgräsplan

80

64

-80

IV00060

Internwebb/Intranät

100

100

0

IV00061

Biblioteksservice och skyltning

395

375

-20

IV00062

Servicecenter

130

82

-45

IV40001

Angöring Dansutvägen

1 500

1 386

-114

IV40008

Centrumutveckling: Stora torget och
lågfartsgata

2 400

470

-1 930

IV40009

Enkelt avhjälpta hinder

400

351

-49

IV40029

GC-väg V:a Storgatan till rondellen (700m)

300

-5

-305

IV40033

Parkmöbler

200

194

-200

IV40035

Renovering av lekplatser 2018

2 000

430

-2 000

IV40044

Ny in- och utfart Mariefredsvägen 2019

800

629

-171

IV40049

Renovering lekplatser 2019

1 000

998

-150

IV40051

Fordonspark 2020

1 700

1 700

-1 700

IV40052

GC-väg Västra Storgatan 2020

400

361

-96

IV40053

GC-väg Vackerby Industriväg 2020

300

290

-10

IV40055

Barmarksunderhåll 2021

1 500

1 086

-900

IV40056

Beläggningsprogram 2021

3 000

815

-3 000

IV40057

Fordonspark 2021

2 200

2 200

-2 200

IV60065

Upprustning pedagogisk utemiljö förskola

95

95

-95

IV60066

Grundskolans idrottssalar

65

65

-65

IV60067

Pedagogiska daotrer/läsplattor

118

1

-118

37 903

22 280

-30 869

Projektnummer

Projektbenämning

IV00033

Framtagande av ny turistwebb 2018

IV00040

Summa
investeringar
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Kommunstyrelseförvaltningen
IT-enheten
IV00005 - MSB-projekt kommunal ledningsplats
Projektets syfte är att stärka upp krisledningsplatsen med reservkraft och ny modern
teknik. MSB finansierar 50 procent av detta projekt. MSBs finansiering ingår inte i
denna budgetuppställning varför ett negativt utfall inte betyder ytterligare behov från
kommunens sida. Reglering mot MSB sker i samband med projektavslut.
Reservkraft är nu på plats men är inte inkopplat på grund av problem med tillstånd
från Vattenfall att flytta fastighetens elservis (ledningen som förbinder anläggning med
distributionsnät) ut till reservkraften. Vi har överklagat Vattenfalls beslut till
Energimarknadsinspektionen. Nytt lås och larmsystem i Elektron. Nytt serverrum
påbörjat. Arbete som kvarstår är att koppla in reservkraft och slutföra serverrummet.
Aktivera nya larmsystemet.
IV00009 - Utbyggnad av förvaltningsnät 2018
Projektets syfte har varit att förstärka upp förvaltningsnätet i Gnesta så det blir
redundant. Projektet slutförs under året och avslutas vid årsskiftet.
IV00051 – Införandeprojekt
Investeringens syfte är att möjliggöra digitalisering av delar av kommunens verksamhet
i enlighet med de planer som lagts fast i budget och handlingsplan för digitalisering.
E-tjänstplattformen har utökats med nya funktioner. Förstudie RPA-projekt (Robotic
Process Automation) på socialförvaltningen och IT-support. Utveckling och införande
av team i teams. Återstår: Utveckling och införande av nya funktioner i Teams.
Projektet avslutas vid årsskiftet.
IV00052 – Integrationer
Projektets syfte är att möjliggöra automatisering och digitalisering av arbetsflöden.
Samt att minimera manuellt flyttande av information, mellan olika plattformar,
verksamhetssystem och/eller mappar.
Arbete som genomförts är metadatabas för kontohantering utvecklad till Winlas, för
möjlighet att hämta information. Ytterligare e-tjänster har integrerats mot Castor.
Projektet avslutas under hösten.
IV00064 - Teknik för digitala sammanträden
Projektets syfte är att skapa modern teknik i B-salen för digitala politiska
sammanträden. Det återstår lite justeringar och funktioner i styrenhet samt en
handhållen mikrofon till.
IV00065 - Utbyggnad av förvaltningsnät 2020

Dokumentnamn
Ämne
Beslutsinstans

Delårsrapport 2021
Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

44(59)

Projektets syfte är att förstärka förvaltningsnätet i Gnesta så det blir redundant samt
bygga ut förvaltningsnätet vid behov. Under året har nätverksuttag installerats i
Elektron och inom verksamheterna på gata/park. Arbete som kvarstår är att förbinda
fibernoden på Industrigatan med fibernoden i Elektron.
IV00066 - Utbyggnad av fiber till Trosa kommun 2020
Projektets syfte är att säkra upp förbindelsen till Trosa för samarbetet inom
telefonväxeln samt sänka driftkostnaderna för förhyrda fiber par till Trosa.
Under året har en utredning genomförts för att skapa möjligheter för att få med en
extern part som kan samförlägga anslutningsfiber till bredband för medborgarna
utefter sträckningen. Arbete som kvarstår är att bygga förbindelsen.
IV00067 - Förnyelse av administrativ datorpark 2020
Projektets syfte är att förnya administrativ datorpark. Datorerna har en livscykel på
fyra år i Gnesta kommun så vi byter ut ¼ varje år. Projektet avslutas under hösten.
IV00068 - Införandeprojekt 2020
Investeringens syfte är att möjliggöra digitalisering av delar av kommunens verksamhet
i enlighet med de planer som lagts fast i budget och handlingsplan för digitalisering.
Utveckling och införande av ett elevsystem anpassat för vuxenutbildningen.
Vidareutveckling av e-tjänstplattformen i syfte att möjliggöra integration med
verksamhetssystem. På grund av hög arbetsbelastning på förvaltningarna har det inte
varit möjligt att genomföra de digitaliseringsåtgärder som planerats.
Arbete som kvarstår är onboarding av nyanställda, införande av automatiserad
generering av användaridentiteter och behörighetstilldelning, införande av
digitaliserad administration och distribution av externpost.
IV00069 - Utbyggnad av förvaltningsnät 2021
Projektets syfte har varit förstärka upp förvaltningsnätet i Gnesta så det blir redundant
samt bygga ut förvaltningsnätet vid behov. Under hösten kommer ett arbete
genomföras med att binda ihop förvaltningsfibern mellan östra och västra storgatan
med anledning av den nya serverhallen.
Projektet avslutas vid årsskiftet.
IV00070 - Utökning av fritt wifi 2021
Syftet med projektet är att öka antalet platser med fritt wifi samt förstärka upp vartefter
behoven ökar. Under året har inga åtgärder genomförts. Arbete som kvarstår är att
genomföra förtätning och kapacitetshöjande åtgärder på skolorna.
IV00071 - Generella IT investeringar 2021
Syftet med projektet är att byta nätverkskomponenter som blivit för gamla. Under året
har en ny fiberswitch samt ny nätverksutrustning installerats på Frejaskolan och
Ekhagen. Projektet avslutas under hösten.
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IV00072 - Integrationer 2021
Projektets syfte är att möjliggöra automatisering och digitalisering av arbetsflöden.
Samt att minimera manuellt flyttande av information, mellan olika plattformar,
verksamhetssystem och/eller mappar.
Projektet har inte påbörjats. Arbete som ska genomföras är att utreda och prioritera
behov samt implementera prioriterade integrationer.
IV00073 - Förnyelse av administrativ datorpark 2021
Projektets syfte är att förnya administrativ datorpark. Datorerna har en livscykel på
fyra år i Gnesta kommun så vi byter ut ¼ varje år.
Inga inköp är genomförda under året i väntan på nytt ramavtal. Planen är att avropa nytt
avtal under hösten och göra planerade inköp.
IV00074 - Servrar och kommunikationsutrustning 2021
Syftet med projektet är att uppgradera kommunens serverpark. Upphandling pågår.

Kanslienheten
IV00053 - Uppgradering ärendesystem (digitalt arbetssätt)
Projektets syfte är att fortlöpande arbeta med nödvändiga insatser/utveckling för att
säkerställa Gnesta kommuns ärendehanteringssystem.
I samband med att en kommunarkivarie anställts med ansvar för kommunens
ärendehanteringssystem så har uppgraderingen intensifierats och tagit stora steg i dess
användarvänlighet. Detta görs i nära samarbete med de övriga förvaltningarna.
Det är nödvändigt att intensifiera arbetet kring detta för att kunna möta de behov som
finns kopplat till den digitala utveckling vi är i, samt står inför. Vi står även inför en
utredning kring ett kommande behov av mellanarkiv.
IV00013 - Läsplattor 2018
Gnesta kommun tog redan 2011/2012 beslut om att utrusta tjänstgörande politiker med
iPads. Under året har nya ledamöter försetts med iPads samt fortsatt utbytet av
uttjänta iPads hos de som redan har denna tekniska utrustning.
Inköpen fortsätter under hösten, för att sedan avsluta hela investeringsprojektet till
årsskiftet. Respektive inköp avslutas då varan erhållits och tagits i bruk. Avskrivning
påbörjas vid detta tillfälle. Projektet ses därför som delavslutat. Efter årsskiftet kommer
ett nytt reinvesteringsprojekt att startas upp för den uppdatering som fortlöpande
krävs.

Kommunikation och samverkan
IV00023 - Framtagande av turist/webbplats (3år) 2015
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Kommunens besökswebb har under året byggts in i gnesta.se med namnet
Gnestaguiden. Översättningar av delar av sidan till andra språk kvarstår. Webbplatsen
Sagolika Sörmland ska stängas ner. Investeringen avslutas under hösten.
IV00024 - Hemsidan e-tjänster§
Investeringens syfte var att skapa e-tjänster för medborgarna och publicera dem på
gnesta.se. Vi har inte genomfört något utvecklingsprojekt för e-tjänster på hemsidan.
E-tjänsterna ligger i en plattform som ägs av IT och där finns medel avsatta.
Investeringen avslutas under hösten.
IV00030 - Teknisk utrustning: fast projektor i A-salen, bättre lösning för
högtalare m.m. kommunikation
Investeringens syfte var att digitalisera lokalen för att kunna genomföra digitala möten
och byta ut gammal utrustning. Lokalen har anpassats för digitala möten med ny
utrustning såsom skärmar, projektor och högtalare. Projektet avslutas.
IV00031 - Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och friluftsområden
2016
Investeringens syfte är att skapa en attraktiv utemiljö på kommunala badplatser,
idrottsplatser och friluftsområden.
Under året har sittgrupper och cykelställ köpts in, markarbeten för flera parkeringar
och uteplatser vid Klämmingsbergsbadet har genomförts. Nya bryggor till Dammhagen.
Arbete som kvarstår är löpande verksamhet utifrån önskemål, bland annat sittgrupper
och grill till Lötbodal. Ny sand och skydd över längdhoppsgropar.
IV00033 - Framtagande av ny turistwebb 2018
Investeringen har inte nyttjats och ska avslutas under hösten. Investeringen IV00023
användes till projektet.
IV00040 - Revidering av grafisk profil
Den grafiska profilen reviderades 2018. Implementeringsarbete har genomförts sedan
dess. Arbete med att ta fram en handbok kvarstår. Projektet avslutas under hösten.
IV00056 - Uppsnyggning Hagstumosse
Investeringens syfte är att skapa möjlighet till ökad trivsel på Hagstumosse. Under året
har nya sittgrupper och anslagstavla köpts in. Fortsatt uppsnyggning kvarstår.
IV00059 – Konstgräsplan
Investeringens syfte är djuprengöring av konstgräsplan. Uppdraget är genomfört och
investeringen avslutas under hösten.
IV00060 - Internwebb/Intranät
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Investeringens syfte var att skapa ett nytt intranät. Investeringen avslutas under
hösten. Projektet genomförs med utgångspunkt från ett nytt projekt om digital
arbetsyta och intranät.
IV00061 - Biblioteksservice och skyltning
Biblioteksservice: Tanken var att tillgängliggöra böcker på de mindre orterna i
kommunen genom bokskåp. Detta kunde aldrig genomföras.
Skyltning: Anpassningar av skyltar utifrån den grafiska profilen kvarstår. Arbetet
slutförs 2022.
IV00062 – Servicecenter
Investeringens syfte är att anpassa arbetsplatser efter nya medarbetare. Nya datorer
har köpts in under våren och under hösten kommer inköp av kontorsstolar att ske.

Gatuenheten
IV40001 - Angöring Dansutvägen
Syftet med projektet är att skapa en säker trafiklösning för hämtning och lämning samt
linjetrafik vid Dansutskolan. En förstudie är genomförd och vissa åtgärder genomförda.
Frågan behöver utredas vidare och olika lösningsalternativ tas fram.
IV40008 - Centrumutveckling: Stora torget och lågfartsgata
Projektets syfte är att utveckla centrum samt torget vid ombyggnation av Gnesta
Centrumfastigheter. Avtal ska tecknas med centrumfastigheter, därefter kommer
projektet återupptas tillsammans med planeringsenheten och VA enheten.
IV40009 - Enkelt avhjälpta hinder
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att genomföra snabba åtgärder vid
uppkomst av enkelt avhjälpta hinder.
IV40029 - GC-väg V:a Storgatan till rondellen (700m)
Syftet är att projektera gång- och cykelväg från Nygatan till Västra rondellen. Projektet
avslutas under hösten och övergår i projekt IV40052.
IV40033 – Parkmöbler
Projektets syfte är inköp av parkmöbler. Inköp sker under hösten 2021 och avslutas till
årsskiftet.
IV40035 - Renovering av lekplatser 2018
Syftet med projektet är att genomföra renovering och upprustning av lekplatser i
Björnlunda, Stjärnhov och Laxne. Ett omfattande arbete som påbörjades 2018 och
kommer avslutas 2021.
Under året har inköp av lekutrustning och grillar genomförts. Under resten av året
kommer fortsatt upprustning genomföras. Projektet avslutas till årsskiftet.
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IV40044 - Ny in- och utfart Mariefredsvägen 2019
Projektets syfte är att ta fram en trafiksäker lösning för in- och utfart på
Mariefredsvägen vid exploatering Norra Frustuna. Exploateringen har inte påbörjats
och därför har projektet pausats tills vidare.
IV40049 - Renovering lekplatser 2019
Syftet med projektet var en renovering och upprustning av lekplatser i Gnesta tätort.
I projektet kvarstår utbyte av lekredskap och framför allt fallskydd. Projektet kommer
pågå under 2022 och sedan avslutas.
IV40051 - Fordonspark 2020
Projektets syfte är förbättring av fordonsparken. Inköp av två lätta lastbilar, en
parktraktor, en maskin för lövuppsamling samt verktygsskåp med verktyg.
Under året har en upphandling genomförts. Nu avvaktas nya ramavtal i Adda. Inköp
kommer ske under hösten 2021
IV40052 - GC-väg Västra Storgatan 2020
Syftet med projektet är att bygga gång- och cykelväg mellan Nygatan och västra
rondellen. Under året har en förstudie och intern projektering genomförts. Projektet
har pausats i avvaktan på gång- och cykelplan.
IV40053 - GC-väg Vackerby Industriväg 2020
Syftet med projektet är att bygga gång- och cykelväg utmed Vackerby industriväg.
Projektet har pausats i avvaktan på gång- och cykelplan.
IV40055 - Barmarksunderhåll 2021
Projektets syfte är inköp till och upprustning av offentlig miljö, till exempel
linjemålning, planteringar, beläggningskonstruktioner som inte faller under
beläggningsprogrammet.
Under året har följande insatser genomförts: Linjemålning på gator och
parkeringsplatser, parkeringslösning på pendlarparkering och hastighetsreducerande
åtgärd på Dansutvägen. I projektet kvarstår: Linjemålning samt trafiklösningar på
Framnäsvägen och Vackerby industriväg.
IV40056 - Beläggningsprogram 2021
Projektets syfte är reinvestering av toppbeläggning på gator, gångbanor och gång- och
cykelvägar.
Under året har följande insatser genomförts: Toppbeläggningar på GC MårdstigenDansut, busstationen i Gnesta, Juristgatan, Snäckgatan, Fasanvägen, Vesslevägen,
Gärdesvägen-Skogsvägen. I projektet kvarstår: Toppbeläggning på Mariefredsvägen
och Hästskovägen.
IV40057 - Fordonspark 2021
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Projektets syfte är förbättring av fordonsparken. Inköp av en minilastare, en
redskapsbärare och gripsåg till grävmaskin. Arbete som kvarstår är upphandling och
inköp.

Barn- och utbildningsförvaltningen
IV60065 - Upprustning pedagogisk utemiljö förskola
Förskolorna behöver köpa in solskydd, utomhusbelysning samt förrådslådor och en
sandlåda för att ha en bättre utomhusmiljö.
Under året har en sandlåda monterats, solskydd delvis beställda och klara.
Kvarstår i projektet: Tänkta solskyddsmodeller delvis slutsålda. Alternativ måste hittas.
Beställning av förrådslådor och belysning.
IV60066 - Grundskolans idrottssalar
Syftet med projektet är att genomföra åtgärder i idrottshallarna.
•

Att byta ut material i idrottshallar som blivit underkänt vid besiktningar
genomförda av KGM AB. Besiktningen beställs och betalas av fastighetsägaren.
Den fastslagna gränsdragningslistan mellan hyresvärd och hyresgäst avgör vem
som betalar vad.
• Att köpa in ljudanläggning till gymnastiksalen på Welandersborg.
• Att utrusta gymnastiksalen på Dansutskolan digitalt.
Under året har material som underkänts vid besiktningar bytts ut mot nytt. Digital
utrustning på Dansutskolan beställt och levererat. Sätts upp 6 september.
Ljudanläggning på Welandersborg beställd, ej levererad.
I projektet kvarstår montering av digital utrustning på Dansut och ljudanläggning på
Welandersborg.
IV60067 - Pedagogiska datorer/läsplattor
Högstadieeleverna använder sig av Chromebooks för sitt dagliga skolarbete. Under
våren-21 löpte leasingen av dessa enheter ut, då den blev startad vid ett datum som är
mitt under pågående termin.
Under den pågående pandemin råder det stor brist på Chromebooks och annan
hårdvara i hela världen. Detta gör att det vore tveksamt att hinna få fram nya enheter
till alla på högstadiet inom rimlig tid, så att de inte står utan arbetsverktyg.
För att slippa hamna i en situation vi står utan hårdvara, och för att få mer tid på oss att
utvärdera nya arbetssätt används denna investering till att köpa loss de Chromebooks
vi i dagsläget har, för att sedan kunna ta ett beslut inför HT22 vilket arbetssätt som
passar skolorna bäst.
Projektet avslutas vid årsskiftet.
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Skattekollektivet - avslutade projekt (tkr)
Projektbudget
UB

Utfall

Projektprognos

Avslutade
2021

IT-baserat chefsstöd

100

47

-53

Aug-21

IV00043

Renoverings av Gnestas gamla vattentorn

600

0

-600

Jun-21

IV00058

Gamla vattentornet

3 195

256

-2 939

Jun-21

IV60033

Kostenheten - Transportboxar och
tillbehör

445

153

-292

Jan-21

4 340

456

-3 884

Projektnummer

Projekt-benämning

IV00047

Summa

Kommunstyrelseförvaltningen
IV00047 - IT-baserat chefsstöd
Investeringens syfte är att ta fram lättillgängliga digitala redskap för ledning och
styrning som ger möjlighet att effektivisera chefsuppdraget. Ett system för att stötta
och stärka cheferna i arbetet med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen har
implementerats och under 2021 har kommunens chefer utbildats i systemet. Projektet
avslutas 31 augusti 2021.
Kommunikation och
IV00043 - Renovering av Gnestas gamla vattentorn
Investeringens syfte var att renovera det gamla vattentornet då skador på tak och fasad
var omfattande. Investeringen gick till projektering och förarbete av renoveringen.
IV00058 - Gamla vattentornet
Investeringens syfte var att renovera det gamla vattentornet då skador på tak och fasad
var omfattande. Vattentornets fasad målades under vårvintern 2021 och renoveringen
färdigställdes helt under mars/april. Renoveringen är avslutad. Kostnaderna överskred
ursprungsbudget och en överföring av investeringsmedel genomfördes enligt beslut i
kommunstyrelsen, KS.2021.92.

Barn- och utbildningsförvaltningen
IV60033 - Kostenheten - Transportboxar och tillbehör
Inköp är genomförda och projektet avslutat.
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Taxekollektivet - pågående projekt (tkr)
Projektbudget

Återstår
projektbudget
per 21-08-31

Prognos
totalt utfall
21-12-31

1 536

11

-1 536

44 500

1 145

-44 000

5 500

-1 218

-6 601

0

0

0

Pumpstation Kyrkgärdet,
Björnlunda

2 500

69

-2 431

IV20021

Stjärnhovs vattenverk

4 700

-302

-4 967

IV20027

Driftövervakning 2019

750

53

-697

IV20028

Reservkraft 2019

700

695

-5

IV20029

Sjöledning Frösjön 2019

3 000

2 914

-2 000

IV20031

Gnesta vattenverk 2019

6 000

0

-6 000

IV20032

Reningsverkslösning Gnesta
(ianspråktas hösten 2019)

6 152

3 319

-5 000

IV20034

Ledningsnät 2019

11 000

80

-10 920

IV20035

Utbyte/renovering av vatten- och
avloppsledningar

5 000

1 657

-5 000

IV20036

Optimering Gnesta vattenverk

0

0

0

IV20038

Björnlunda avloppsreningsverk

250

56

-309

IV20039

Gnesta avloppsreningsverk

200

151

-49

IV20040

Lundkvist avloppspumpstation

100

53

-47

IV20041

Tillbehör entreprenadmaskiner

500

500

0

IV20042

Förstudie IV20031 Gnesta
vattenverk 2019

2 000

200

-1 800

IV20043

Projektering vattenverk Gnesta
2021

10 000

9 970

-2 000

IV20044

Optimering av Gnesta avloppsverk
2021

3 600

3 108

-3 600

IV20045

Renovering avloppsledning
Björnlunda och Stjärnhov

3 100

3 097

-3 100

111 088

25 557

-100 061

Projektnummer

Projektbenämning

IV10004

Återvinningsgården 2020

IV20002

KS Avloppsledning Gnesta -Laxne

IV20010

Gnesta VV - sandåterinfiltration

IV20015

Björnlunda vattenverk

IV20019

Summa
investeringar

Dokumentnamn
Ämne
Beslutsinstans

Delårsrapport 2021
Uppföljning av Framtidsplan 2021-2023 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

52(59)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Renhållning
IV10004 - Återvinningsgården 2020
Projektets syfte är att skapa förutsättningar för att leva upp till miljötillstånd samt
förbättringar i arbetsmiljön för personalen.
Under året har inköp av flödesproportionell provtagare av dagvatten genomförts,
ombyggnation av dagvattensystemet för att separera anläggningens dagvatten,
byggnation av värmekur på rampen och inköp av lastmaskin med redskap.
Under året ska inköpen slutföras och projektet avslutas under hösten.

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 har lagts ned. Investeringar är även för att leva
upp till gällande miljötillstånd samt även för att förbättra arbetsmiljön.
Under året har garantiåtgärder genomförts. I projektet återstår det att skriva
slutrapport, förrättning med Lantmäteriet och slutförhandlingar med markägare.
IV20010 - Gnesta VV – sandåterinfiltration
Syftet med projektet är att renovera och förbättra sandinfiltrationen på Gnesta
vattenverk och förhindra olaga intrång.
Under året har inga aktiviteter genomförts. Arbete som kvarstår är beslut om
kompletterande investeringsmedel, därefter avsluta projektet.
IV20015 - Björnlunda vattenverk
Projektet avslutas under hösten. Kostnaderna ska gå på driftsbudgeten.
IV20019 - Pumpstation Kyrkgärdet, Björnlunda
Renovering av befintlig pumpstation vid väg 57 i Björnlunda. I samband med förnyelse
och renovering ska pumpstationen förses med en överbyggnad och fjärrövervakning av
stationen via styrsystemet Cactus Eye. Slutrapport är framtagen och projektet avslutas
under hösten.
IV20021 - Stjärnhovs vattenverk
Målet med projektet var att åtgärda förhöjda halter av mangan och järn samt ett behov
av nya brunnar och renovering av vattenverket. Inga aktiviteter är genomförda under
året. Kvarstår beslut om kompletterande investeringsmedel, därefter avsluta projektet.
IV20027 - Driftövervakning 2019
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Projektets syfte är att skapa radiokommunikation mellan VA-anläggningar till driftoch övervakningssystem. Inga aktiviteter har genomförts under året. Projektet har
medfört ett underskott vilket är ombokat till IV 20010. Projektet ska avslutas under
hösten.
IV20028 - Reservkraft 2019
Projektet avser att öka krisberedskapen vid el-bortfall genom att tillskapa reserv-el.
Under året har möten skett mellan säkerhetssamordnare och Sörmlandskustens
räddningstjänst. Nästa steg i projektet är att göra en prioritering över vilka
anläggningar som ska ha reservkraft. Därefter upphandling och byggnation av
reservkraft.
IV20029 - Sjöledning Frösjön 2019
Projektets syfte är att genomföra en projektering och byte av hela ledningen från
Frösjöstrand till Lundqvist pumpstation.
Under året har en projektering av ny ledning utförts och entreprenadarbeten planeras
att startas upp under hösten tillsammans med installation av mätutrustning. Vissa
delar utförs 2022. Därefter byggs den nya sjöledningen.
IV20031 - Gnesta vattenverk 2019
Detta projekt är huvudprojekt för vattenförsörjningen.
Följande underprojekt är kopplade till det här projektet:
• IV20042
• IV20043
Tillståndsansökan, projektering och byggnation återstår. Detta projekt kommer att
pågå under flera år.
IV20032 - Reningsverkslösnig Gnesta (ianspråktas hösten 2019)
Projektet avsåg utredning kring framtida lösning för Gnesta reningsverk. Utredningen
är färdig. En möjlig lösning är ett regionalt samarbete för rening av spillvatten. Det
innebär att Gnesta ska leverera spillvatten till Himmerfjärdsverket som ägs av Syvab.
I projektet ingår även framtagande av en ny VA-taxa. VA-taxan tas fram av konsult.
VA-enheten har under våren närvarat på styrgruppsmöten tillsammans med Syvab,
Södertälje och Trosa. Samtal har förts i Syvabs ägarkommuner om hur ett delägarskap
för Gnesta ska se ut. Arbetet med VA-taxan har pågått.
Delar som berör förhandlingar avseende regional spillvattenlösning kvarstår samt ett
politiskt inriktningsbeslut och investeringsmedel för att genomföra vald inriktning.
I projektet kvarstår beslut om ny VA-taxa i enlighet med det nya basförslaget från
Svenskt Vatten.
IV20034 - Ledningsnät 2019
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Projektets grundsyfte har varit att förnya ledningsnätet. Dock har pengarna använts för
akuta reparationer. Projektet är genomfört och avslutas under hösten.
IV20035 - Utbyte/renovering av vatten- och avloppsledningar
Projektets grundsyfte har varit att förnya ledningsnätet. Dock har pengarna använts för
akuta reparationer. Resterande medel som fanns vid ingången av 2021 kommer att
användas till förnyelse av ledningsnät.
Under året har projekteringsarbete för ledningsförnyelse av dricksvattenledning på
Mariefredsvägen genomförts samt förnyelse av spillvattenledningar i Björnlunda och
Stjärnhov.
I projektet kvarstår:
•
•

Mariefredsvägen: invänta beslut om ianspråktagande av investeringsmedel.
Björnlunda/Stjärnhov: arbetet är beställt, entreprenör påbörjar arbetet under
hösten.
IV20036 - Optimering Gnesta vattenverk
Projektets syfte har varit att undersöka möjligheten att optimera den befintliga
grundvattenanläggningen för att säkra leverans och undersöka möjligheten att ansluta
nya bostäder. Kostnaderna har främst varit konsultkostnader och brunnsrengöring.
Resultatet har nyttjats för akutvattenlösningen sommaren/hösten 2020 samt som ett
underlag till arbetet med långsiktig dricksvattenlösning. Projektet är genomfört och
avslutas under hösten.
IV20038 - Björnlunda avloppsreningsverk
Projektets syfte har varit att installera bräddmätning i verk och pumpstationer.
Projektet är genomfört och avslutas under hösten.
IV20039 - Gnesta avloppsreningsverk
Projektets syfte har varit förnyelse av inventarier i anläggningar för dricksvatten och
avloppsreningsverk. Förnyelse gäller inventarier som uppfyller investeringskriterier,
exempelvis pumpar, ventiler, elektronik och elskåp.
Under året har åtgärder genomförts men inget har i dagsläget debiterats på det här
projektet. I projektet kvarstår att gå igenom årets förnyelse och därefter debitera kontot
under förutsättning att det uppfyller investeringskriterier.
IV20040 - Lundkvist avloppspumpstation
Syftet med projektet är att bygga ett nytt räcke till pumpsump och andra
arbetsmiljöförbättrande åtgärder.
Projektet är genomfört och avslutas under hösten.
IV20041 - Tillbehör entreprenadmaskiner
Avser del av kostnaden för entreprenadmaskiner som ska upphandlas gemensamt med
gata/park. Detta projekt har prioriterats ned på grund av hög arbetsbelastning.
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IV20042 - Förstudie IV20031 Gnesta vattenverk 2019
Syftet med projektet var att genomföra en förstudie om vattenförsörjning. Projektet är
genomfört och avslutas under hösten.
IV20043 - Projektering vattenverk Gnesta 2021
Projektets syfte är att ta fram bygghandlingar och förfrågningsunderlag för kommande
entreprenader samt tillståndsprocess. Under året har en övergripande projektstrategi
och projektdirektiv tagits fram. Upphandling av projektstyrning är genomförd.
I projektet kvarstår att genomföra detaljprojektering och driva tillståndsprocesser.
IV20044 - Optimering av Gnesta avloppsverk 2021
På grund av återkommande förhöjda utsläppsvärden vid Gnesta reningsverk beslutade
Länsstyrelsen i Södermanland att förelägga Gnesta kommun att utreda vilka faktorer
som bidrar till att riktvärdena överskrids samt ta fram åtgärdsförslag senast den 31
oktober 2020. En utredning och ett åtgärdsförslag har lämnats in till länsstyrelsen
inom föreskriven tid.
Bräddledning flyttad till efter mekaniskrening i verk. Ombyggnationer i pumpstation
och processförbättringar främst i aktivslambassänger återstår.
IV20045 - Renovering avloppsledning Björnlunda och Stjärnhov
Syftet är att förnya spillvattenledningar för att minska mängden ovidkommande vatten
in i reningsverket och minska driftstörningar.
Projektering och upphandling är genomförda. Entreprenören kommer genomföra
arbetet under 2021.

Taxekollektivet – avslutade projekt
Inga projekt har avslutats i redovisningen under perioden till delårsbokslutet. Ett flertal
projekt kommer att avslutas under hösten, se ovan beskrivning per projekt.
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Exploateringsredovisning (tkr)
UB utfall

Prognos
Intäkter per
2021-12-31

Prognos
Kostnader per
2021-12-31

Prognos
Netto per
2021-1231

Vackerby industriområde, servis

-209

0

0

0

Fasanvägen Stjärnhov, servis

-222

0

0

0

Frösjö strand, Bostad, servis

-459

0

0

0

-15

0

0

0

Skenda (Aspliden)

-1 547

0

-500

-500

Södra Vackerby trädgårdsstad

-8 552

0

-500

-500

Frönäs Gärde

-9 902

0

-1 200

-1 200

Gnestahöjden

-937

0

0

0

Gatukostnader Fasanvägen

-303

0

0

0

Gnesta 38:17

-1 442

0

0

0

Gnesta Centrum

-1 956

0

0

0

Norra Frustuna bostäder

-2 697

0

0

0

Sigtunavägen Industrivägen

-1 124

0

0

0

Södra Frustuna

-2 257

0

0

0

Powerhuset

-1 342

0

0

0

Norra Vackerby trädgårdsstad

-588

0

0

0

Övriga exploateringar

-478

0

0

0

Sjövillan, Gnesta 4:1

-2 505

0

-200

-200

Industri, Prästhopen 2:2

-1 101

0

0

0

Industri, Prästhopen 2:16

-1 000

0

0

0

Bostäder, Mariefredsvägen, Gnesta
1:23

-3 002

0

0

0

Gnesta 15:12

-1 523

0

0

0

0

0

0

0

-43 161

0

-2 400

-2 400

Projektnamn

Vackerby 3:3

Vackerby Industriområde
Totalt

Exploatering Vackerby industriområde, servis
Avser VA-serviser i Vackerby industriområde. Exploateringen påbörjades på 1990-talet.
Det kvarstår tomter i området som är osålda.
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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.

Exploatering Skenda (Aspliden)
Projektet för Aspliden består av sex villatomter.
Uppföljning: Lantmäteriförrättning har genomförts i syfte att kommunen ska ta över
huvudmannaskapet för vägen genom området. Projektering av vatten och avlopp pågår.
Därefter kan tomtförsäljning påbörjas.

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 och samråd planeras under hösten 2021.

Exploatering Frönäs gärde
Avser byggnation av bostäder och äldreboende.
Uppföljning: Byggnation av 37 hyresrätter har färdigställts under året. En slutreglering
av gatu- och VA-kostnader har skett med entreprenören. Några mindre justeringar av
intilliggande gatumark ska göras. Projektet ska därefter 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.
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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.
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 och samråd planeras till slutet av 2021.
Uppföljning: Detta konto belastas av utredningskostnader för norra delen av Vackerby
trädgårdsstad. Kostnaderna ska belasta exploatören för norra delen av trädgårdsstaden
som är privatägd.
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Planarbete pågår och samråd planeras under hösten 2021.

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 ”fd Rekal”. Del av
området reserveras för utbyggnad av infartsparkering och del av området kan planeras
ihop med Sjövillan.
Uppföljning: Projektet är vilande.

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.

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: Markanvisning för verksamhetslokaler förbereds.
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Revisionsrapport - Grundläggande granskning
av styrelsen och nämndernas
ansvarsutövande 2020
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen fastställer svaret till de förtroendevalda revisorerna

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av
styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2020. Revisorernas iakttagelser redovisas
i bifogad revisionsrapport.
Revisorernas sammanfattande bedömning visar på att kommunstyrelsen uppfyller
kraven helt inom granskningsområdet ekonomiskt tillfredsställande men enbart delvis
inom granskningsområdena ändamålsenlighet och intern kontroll.
Utifrån granskningens resultat lämnar revisorerna följande rekommendation avseende
kommunstyrelsen:
·

Säkerställ att styrelsens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra
uppföljning av resultat under året och vid årets slut. En tydligare
måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov.

·

Utveckla arbetet med riskanalyser i syfte att säkerställa att de moment som väljs
ut till kontroller i internkontrollplanen är av hög relevans.

·

Säkerställ att kommunstyrelsen utvecklar egna specifika kontrollområden i
internkontrollplanen

·

Säkerställ att uppföljning av internkontrollplanen och dess moment tydliggörs
så att resultat för kontrollområdena framgår
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Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens synpunkter
Styrelsen vill i sitt svar framhålla att det i samband med framtagandet av framtidsplan
2022-2024 pågår en diskussion om hur såväl mål, indikatorer, uppdrag samt arbetet
med intern kontroll kan utvecklas inom respektive nämnd. Exakt vad som kommer ur
den diskussionen är i dagsläget inte möjligt att säga men ambitionen är att utveckla och
säkra att indikatorerna är relevanta och mätbara, liksom att utveckla bedömningen av
måluppfyllelse i samband med delårsrapport och årsredovisning.
Ett första steg i arbetet är att i samband med årsredovisning 2021 börja utveckla en
fördjupad bedömning och analys av måluppfyllelsen inom de nio inriktningsmålen.
Bedömningen behöver i större utsträckning ta höjd för vilka resultat och värden som
skapats, i mindre utsträckning beskriva vilka åtgärder och aktiviteter som genomförts
under året. Förvaltningen har redan påbörjat en diskussion om hur årsredovisningen
kan utvecklas för att understödja ett sådant analysarbete.
Vad gäller arbetet med intern kontroll pågår också för närvarande ett arbete med att
utveckla internkontrollplanerna för att säkerställa att ändamålsenliga och relevanta
kontrollmoment finns med i planen. Ett viktigt perspektiv i det arbetet är att utveckla
på vilket sätt internkontrollen redovisas för styrelsen. Ambitionen bör vara att
nämnden kontinuerligt följer upp arbetet med intern kontroll för att fullt ut säkerställa
att den interna kontrollen fungerar på ett tillfredsställande sätt i enlighet med
kommunallagens regelverk. För att frågan inte ska tappas bort har internkontrollen
därför fått en egen punkt på kommunstyrelsens dagordning. Dock återstår ett arbete
med att inom förvaltningen skapa fungerande beredningsrutiner för återrapportering
som tar avstamp i en väl utvecklad internkontrollplan.
Som antyddes ovan behöver dock detta arbete pågå över tid och ses som ett långsiktigt
utvecklingsarbete avseende ledning, styrning, uppföljning och kontroll. Sammantaget
menar styrelsen dock att det pågående arbetet på sikt kommer innebära en utvecklad
uppföljning som också svarar upp mot de iakttagelser som revisionsrapporten visar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-28
2. Revisionsskrivelse
3. Revisionsrapport
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Revisionsskrivelse
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
För kännedom
Kommunfullmäktige
Grundläggande granskning av styrelsen och nämnderna 2020
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser
och nämnder. Revisorerna har under 2020 låtit göra en grundläggande granskning av styrelsens
och nämnderna. Syftet med dena översiktliga granskning är att erhålla ett underlag till
uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: Har
kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräcldigt), gult
(delvis) och röd (otillräckligt). Resultatet av granskningen summeras enligt följande per nämnd:
Granskningsområde

BUN

SBN

SN

Ändamålsenlighet
Ekonomiskt
tillfredsställande
Intern kontroll

Gjorda iakttagelser, bedömningar och rekommendationer redovisas i sin helhet i bifogad
rapport, som härmed överlämnas styrelsen och nämnderna för svar. Rapporten har behandlats
och godkänts vid revisorernas möte 2021-04-28.
Revisorerna önskar separata svar från styrelsen och nämnderna senast 2021-09-14.
REVISORERNA

0
Sune Åkerlind
Ordförande

Kjell Bernhardsson
Vice ordförande
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Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde
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Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden:
•

Säkerställ att nämndens/styrelsens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra uppföljning av resultat under året
och vid årets slut. En tydligare måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov.

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till kommunstyrelsen:
•
•
•

Utveckla arbetet med riskanalyser i syfte att säkerställa att de moment som väljs ut till kontroller i
internkontrollplanen är av hög relevans.
Säkerställ att kommunstyrelsen utvecklar egna specifika kontrollområden i internkontrollplanen
Säkerställ att uppföljning av internkontrollplanen och dess moment tydliggörs så att resultat för kontrollområdena
framgår

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till socialnämnden:
•

Säkerställ att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att uppnå ett resultat förenligt med budget
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Inledning
Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar
och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning,
kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:
Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1.
2.
3.

Styrning, kontroll och åtgärder.
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma
om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).
För kommunstyrelsen tillkommer även separat granskningsområde avseende intern kontroll.
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av
mål och budget 2020.
Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. !tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2020. I
övrigt se "syfte och revisionsfrågor".
Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).
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Övergripande riktlinjer
Ur Framtidsplan 2020-2022 Gnesta kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2019-12-02
Styrning
InVör varje nytt år beslutas om Framtidsplan med flerårsplan för Gnesta kommun. Framtidsplanen är kommunens samlade
styrdokument på kommunövergripande nivå. I planen återfinns kommunfullmäktiges inriktningsmål, finansiella mål,
tillJelade ramar samt investeringsbudget och utvalda styrningsprinciper. Dessutom innehåller Framtidsplanen en plan för
uppföljning av mål och ekonomi.
Fullmäktiges inriktningsmål innefattar både nämndspecifika mål och sådana som är gemensamma för alla nämnder. De
gemensamma målen skall utgöra ett grundfundament i respektive nämnds arbete. Ett av inriktningsmålen är En god
ekonomi som innebär "God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en långsiktigt ekonomisk hållbar
utveckling."
Nämnderna beslutar i nästa steg om sin egen Framtidsplan med både egna mål, där det bedöms ingå i nämndens totala
uppdrag, och bidrag till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Planen innehåller också en verksamhetsbeskrivning och
indikatorer för uppföljning av målen samt en budget per verksamhetsområde. Verksamheterna/enheterna utgår därefter
från nämndmålen och utarbetar aktiviteter för att ange hur de kan bidra till att uppfylla nämndmålen. Dessa samlas i en
ve rksamhetsplan/enhetsplan för respektive verksamhetsområde eller enhet.
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Övergripande riktlinjer
Ur Framtidsplan 2020-2022 Gnesta kommun beslutad av kommunfullmäktige 2019-12-02
Uppföljnina
För att kunna analysera om kommunen är på rätt väg att uppnå målens avsikter eller om det fordras en ändrad kurs på
den inslagna vägen görs bedömning av måluppfyllelsen och uppdrag i delårsrapporten och årsredovisningen samt i
löpande information till nämnden i ett av nämnden beslutat flöde.
Samtliga nämnder ska upprätta budgetuppföljning med prognos för helåret efter samtliga månader med undantag för
januari och juni. Uppföljning till kommunstyrelsen sker per tertial. Delårsbokslut (augusti månad) och årsredovisning
(december månad) redovisas för kommunfullmäktige. Uppföljning av investeringar till nämnderna och kommunstyrelsen
ska ske efter april, augusti och december månad.
Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnden skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina
befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarade underskottet redovisas
för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Vid större underskott ska redovisningen för åtgärder för budget i
balans göras vid nästkommande nämndsammanträde.
Intern kontroll (granskningsområde för kommunstyrelsen)
Nämnderna ska från och med 2019 i sina Framtidsplaner inrymma årliga internkontrollplaner som utgörs av 1-3
prioriterade och nämndspecifika risker/kontrollområden som framkommer utifrån väsentlighets- och riskanalyser. Den
löpande kontrollen, eller tillämpningen av den interna kontrollplanen, genomförs i verksamheterna. Utvärdering görs i
samband med att nämnderna godkänner respektive årsredovisning.

Gnesta kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020
PwC

April 2021
9

-

-

Sammanfattning
Granskningsområde

Ändamålsenlighet

Revisionell
bedömning
Gul

Baseras på revisionsfråga 5a, 6a, 7a,
8b, 8e

Ekonomiskt tillfredsställande

Styrelsen kan delvis verifiera att dess förvaltning utförts på ett
ändamålsenligt sätt under år 2020. Vi konstaterar att uppföljning
av mål och uppdrag görs men ingen samlad bedömning av
måluppfyllelsen redovisas.
Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020.
Resultat mot driftbudget: + 4 387 tkr inom skattekollektivet.

Baseras på revisionsfråga 5b

Intern kontroll

Kommentar

Gul

Baseras på revisionsfråga /a, 2a,
3a-c, 4a-d, 6b, 7b-c, 8a, 8c-d

Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har
delvis varit tillräcklig under år 2020. Vi noterar att målen saknar
tydliga målvärden vilket försvårar uppföljning av måluppfyllnad. Vi
noterar vidare att dokumenterad riskanalys till internkontrollplanen saknas och att rapportering av internkontrollplan saknar
tydlig uppföljning av resultat för respektive kontrollområde.

Rekommendationer
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:
•
•
•
•

Säkerställ att kommunstyrelsens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra uppföljning av resultat under året
och vid årets slut. En tydligare måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov.
Utveckla arbetet med riskanalyser i syfte att säkerställa att de moment som väljs ut till kontroller i
internkontrollplanen är av hög relevans.
Säkerställ att kommunstyrelsen utvecklar egna specifika kontrollområden i internkontrollplanen.
Säkerställ att uppföljning av internkontrollplanen och dess moment tydliggörs så att resultat för kontrollområdena
framgår.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor

Bedömning

Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan

a) Har styrelsen antagit en plan för sin
verksamhet?

Framtidsplan 2020-2022 kommunstyrelsen
antagen 2020-02-03 § 1.

2. Budget

a) Har styrelsen antagit en budget för sin
verksamhet?

Framtidsplanen innehåller även driftbudget.

3. Mål

a) Finns mål formulerade för styrelsens
verksamhet?

Sju av fullmäktiges nio inriktningsmål tangerar
kommunstyrelsens uppdrag. För dessa har
styrelsen angett mål och uppdrag i
framtidsplanen.

b) Finns mål formulerade för styrelsens
ekonomi?

För fullmäktiges inriktningsmål En god ekonomi
har kommunstyrelsen angett tre mål samt fyra
uppdrag.

Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Gn€ sta kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020
PM;

För samtliga inriktningsmål anges vilka indikatorer
som används för att mäta måluppfyllnad.
Indikatorerna saknar dock målvärden. Flera av
styrelsens mål och uppdrag är inte heller
formulerade så att de på ett tydligt sätt kan följas
upp som genomförda/uppfyllda.

April 2021
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
4. Rapportering och
åtgärder

Bedömning

Ev. noteringar

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ instruktion för
rapportering till nämnden?

E/T

Styrelsen följer kommungemensamma direktiv för
rapportering.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?

Gul

I delårsrapporten görs lägesbedömning av mål
och uppdrag men ingen prognostiserad
måluppfyllelse framkommer. Ekonomiskt resultat
och prognostiserad awikelse redovisas.
Månadsrapport per april innehåller ekonomisk
prognos för helåret. Övriga månadsuppföljningar
delges muntligt under punkten "Kommunchefen
informerar".

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål
för verksamheten?

Gul

Då ingen prognos av måluppfyllelse görs i
delårsrapporten framkommer inte heller tydliga
behov av åtgärder. Av delårsrapport och
årsredovisning framkommer hur arbetet med
målen bedrivits.

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål
för ekonomin?

Gnesta kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020
PwC

Delårsrapporten visar prognostiserat överskott.
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Granskningsiakttagelser
Revisionsfrågor
5. Måluppfyllelse

Bedömning

Ev. noteringar

a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten?

I Årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen,
antagen 2021-04-12 § 17, framkommer ingen
samlad bedömning för respektive inriktningsmål.
Uppföljning och lägesrapport av tillhörande mål,
indikatorer och uppdrag görs i text.

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin?

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 4
387 tkr inom skattekollektivet. De största
orsakerna till den positiva avvikelsen kommer
främst från låga aktivitetskostnader inom bland
annat mark och fastigheter, HR och
kommunikation och samverkan. Det finns också
ett antal vakanser inom förvaltningen som bidrar
till överskottet. Detta motverkas till viss del av
konsultkostnader och kostnader för avgångsvederlag, samt extra föreningsbidrag kopplat till
covid-19. Inom taxekollektivet redovisas ett
underskott på 871 tkr vilket främst kommer från
lägre intäkter på grund av bevattningsförbud.
Även högre kostnader inom renhållning som
under året fått ny skatt på brännbart avfall bidrar
till underskottet.
Det görs ingen samlad bedömning av fullmäktiges
inriktningsmål En god ekonomi i
årsredovisningen. Uppföljning av tillhörande
uppdrag och indikatorer görs i text.

Gnesta kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020
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Granskningsiakttagelser: fokus intern kontroll
Revisionsfrågor
6. Riskanalys

7. Plan för intern
kontroll

Bedömning
a) Har riskanalys utförts i enlighet med
fullmäktiges direktiv?

I kontakt med förvaltningen framkommer att
riskanalys inför internkontrollplanen 2020
genomfördes av presidiet.

b) Finns en dokumenterad riskanalys för
intern kontroll?

Nej.

a) Har plan upprättats i enlighet med
fullmäktiges direktiv?

i ----

b) Har styrelsen antagit plan för innevarande
år?

Grön

'

... .
c) Är planen heltäckande, dvs, omfattar den
förekommande risker av olika slag?

Gnesta kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020
PwC

Ev. noteringar

Gul

I Framtidsplan 2020-2022 kommunstyrelsen
framkommer att kommunstyrelsens kontrollområden
2020 kommer vara samma som de tre övergripande
riskområdena för kommunen, vilka angetts i
fullmäktiges framtidsplan: Ekonomistyrning,
Arbetsmiljö och Krisberedskap.
Internkontrollplan antagen som bilaga till
Framtidsplan 2020-2022 kommunstyrelsen
2020-02-03 § 1.
Enligt vår bedömning kan kommunstyrelsen med
fördel utveckla egna nämndspecifika kontroller,
utöver de kommunövergripande riskområdena.

April 2021
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Granskningsiakttagelser: fokus intern kontroll
Rovisionsfrågor
8. Rapportering

Bedömning
a) Har styrelsen upprättat direktiv för
rapportering till styrelsen?

ETT

b) Sker rapportering till styrelsen enligt
direktiv?

Styrelsen följer kommungemensamma direktiv för
rapportering av intern kontroll.
Ja, uppföljning av intern kontroll görs i
kommunstyrelsens årsredovisning.

c) Fokuserar rapportering på resultat och
analys?

Gul

Rapporteringen innehåller genomförda kontroller
och insatser, dock redovisas ingen sammanställning
av resultat för respektive kontrollområde. Utfallet av
kontrollerna är otydligt.

d) Vidtar styrelsen vid behov åtgärder utifrån
lämnad rapportering?

Gul

Uppföljningen av intern kontroll är inte helt tydlig i
vilka brister som kvarstår inom respektive område,
och därmed framstår inte heller åtgärder i
redovisningen på ett tydligt sätt.

e) Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i
enlighet med fullmäktiges direktiv?

GnE sta kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020
PwC

Ev. noteringar

Rapportering sker i samband med årsredovisning i
enlighet med direktiv.

April 2021
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Bilaga: Sammanställning av
revisionsfrågor för alla
revisionsobjekt

fl

Sammanställning revisionsfrågor
Revisionsfråga

KS

BUN

SBN

SN

Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?

Har nämnden antagit en budget för sin
verksamhet?
Finns mål formulerade för nämndens
verksamhet?
Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?

Är målen uppföljningsbara (mätbara)?

Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för
rapportering till nämnden?
Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och
resultat?
Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för
verksamheten?
Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för
ekonomin?
Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?
Gnesta kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020
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Sammanställning revisionsfrå gor, fokus intern kontroll
Revisionsfråga

KS

Har riskanalys utförts i enlighet med fullmäktiges
direktiv?
Finns en dokumenterad riskanalys för intern
kontroll?
Har plan upprättats i enlighet med fullmäktiges
direktiv?
Har styrelsen antagit plan för innevarande år?

Är planen heltäckande, dvs, omfattar den
förekommande risker av olika slag?
Har styrelsen upprättat direktiv för rapportering till
styrelsen?

E/T

Sker rapportering till styrelsen enligt direktiv?

Fokuserar rapportering på resultat och analys?

Vidtar styrelsen vid behov åtgärder utifrån lämnad
rapportering?
Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i enlighet
med fullmäktiges direktiv?

Gnesta kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2020
PwC
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2021-04-28

Tobias Bjäörn

Ellen Rällgärdh

Uppdragsledare

Projektledare

c.se

nna rapport har upprättats av Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) pa uppdrag av Gnesta kommun revisorer enligt de villkor och
un per de förutsättningar som framgar av beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig pa hela
ell •r delar av denna rapport.

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Tjänsteskrivelse

2021-09-14
KS.2021.199

Kommunstyrelsen

Kommentar till PWC:s revisionsrapport:
Revisionsrapport - Uppföljning utifrån
granskning 2013 av VA, samt översiktlig
granskning av nuläge
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. KS beslutar att godkänna svaret till revisionen avseende revisionsrapport
"Uppföljning utifrån granskning 2013 av VA, samt översiktlig granskning av nuläge.

Sammanfattning
Revisionen har i utifrån sin granskning med utgångspunkt i revisionsrapporten 2013
och dagens nuläge gjort bedömningen att det inte har vidtagits adekvata åtgärder för
att säkerställa en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med
VA-underhåll.
Kommunstyrelsen instämmer till stora delar i revisorernas bedömning.

Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en
uppföljning utifrån granskning 2013 av VA, samt en översiktlig granskning av nuläge.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit adekvata
åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av
arbetet med VA-underhåll.

Förvaltningens synpunkter
PWC har i den här revisionsrapporten haft en utgångspunkt i utmaningarna som var år
2013. Problembilden på VA har förändrats sen 2013, dock så belyser PWC:s rapport de
svagheter som VA fortfarande har.
VA-enheten har blivit intervjuade av PWC och fått möjlighet att läsa igenom rapporten
innan den publicerades och har inga anmärkningar på revisionsrapporten. De fakta
som PWC grundar rapporten på är det som förmedlats till PWC vid intervjutillfället.
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Kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

I PWC:s rapport är fokus på vad som inte är åtgärdat sett ur 2013 års problematik. Det
handlar främst om inventering av ledningsnätet. Problemen med att ledningsnätet inte
är helt inventerat kvarstår, men under de åtta år som har gått så har bristande
underhåll på ledningsnätet blivit ett mer akut problem. Sett till problematiken i vintras
med mer än 20 vattenläckor inom en kort tid som försatte Gnesta tätort och Stjärnhov i
en situation där samhällena riskerade att bli utan vatten så behöver fokus inom de
närmsta åren vara på förnyelse av ledningsnätet.
Den metod VA-enheten har valt för förnyelseplanering utgår från driftstörningar
istället för en ledningsanalys. Denna metod baseras på SVU-(Svenskt Vatten
utveckling) rapport nr 2011-12.
Motivering till metodvalet är att det saknas mycket data om ledningsnätet för att göra
en förnyelseplanering utifrån övriga metoder som beskrivs i handboken. För att göra en
mer systematiskt inventering kommer såväl interna som externa resurser behöva tas i
anspråk. Det bedöms dock i dagsläget inte vara möjligt utifrån att dessa behöver styras
till andra prioriterade uppdrag som exempelvis arbetet med förnyelse av ledningar,
utredning av nytt vattenverk samt att klara miljötillstånden för befintliga reningsverk.
I arbetet med förnyelsearbetet så kommer all ny ledningsdata att läggas in i
kartverktyget (VA-banken). Det innebär att det kommer att ske en uppdatering av
ledningsnätet löpande i VA-banken.
Nedan besvaras de punkter som kommunens förtroendevalda revisorer ställer utifrån
PWC:s revisionsrapport, 2021-06-09.
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Kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Följa upp de svar som dåvarande kultur- och tekniknämnd
lämnade på revisionsrapporten 2013 och upprätta en aktuell
åtgärdsplan utifrån revisionens identifierade
förbättringsområden och rekommendationer
Kartverktyg är inköpt, implementerat och används dagligen. Programmet heter VAbanken.

Tydliggöra ambition och inriktning för kommunens underhållsförnyelsearbete på ledningsnätet, till exempel genom att
formulera mål för verksamheten som kan följas upp och
utvärderas regelbundet.
I ”Projektplan, Förnyelseplanering av vatten och avloppsledningar i Gnesta kommun
2018-12-05”, punkt 5.1, så ska förnyelsetakten vara 0,3% längd av ledningsnätet per år.
Detta mål kan följas upp och utvärderas årligen.

Förankra en metod för hur kunskap om ledningsnätets status
och upprustningsbehov ska inhämtas, sammanställas och
dokumenteras
Enligt Projektplan, punkt 5.2 så listas följande punkter som kan användas för att
inventera status på ledningsnätet:






Registrerade kända driftstörningar
Registrerade klagomål från abonnenter
TV-inspektioner av självfallsledningar (inte möjligt i dricksvattenledningar pga
dimensioner och hälsokrav)
Vattenprover
Tidigare utförda arbeten och utredningar

Tydliggöra hur arbetet med underhåll- förnyelseplaner ska
upprättas, återrapporteras och följas upp
I Projektplanen finns det beskrivet hur förnyelseplanering ska upprättas. En kort
sammanfattning är att driftstörningarna registreras och anläggningsdelarna
dokumenteras i en fil. Vidare prioriteras respektive anläggningsdel mot en framtagen
riskanalys som hjälper VA-enheten att prioritera reinvesteringar mot varandra.
Underlaget är också en del av budgetarbetet samt eventuella justeringar mot VA-taxa.
Gällande återrapportering ska varje projekt avslutas med en slutrapport. Dessa
slutrapporter ska en gång om året redovisas för kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Tillse en ändamålsenlig budgetprocess och budgetuppföljning
som efter bästa förmåga tar hänsyn till kommande
reinvesteringar- och investeringsbehov
Dagens budgetprocess behöver kompletteras med en mer detaljerad
komponentavskrivning. En detaljerad komponentavskrivning kommer att synliggöra
när komponenter behöver ersättas. Detta arbete bör ske i samarbete med
ekonomienheten. Metod för komponentavskrivning finns i SVU-rapport nr: 2015-15

Skyndsamt utreda om investeringsmedel har använts till
driftåtgärder och hanterats felaktigt i den ekonomiska
redovisningen. Utifrån utredningens resultat bör
kommunstyrelsen eventuellt vidta åtgärder för rättelse av
tidigare fel. Inom ramen för utredningen kan kommunstyrelsen
med fördel upprätta en ekonomisk risk- och konsekvensanalys
gentemot VA-kollektivet.
Inför budgetprocessen för 2022 har VA-enheten gjort en kort analys av vad som har
varit investerings- kontra driftkostnader i projektet ledningsförnyelse IV20034. Syftet
med projektet var att förnya ledningsnätet.
IV20034 hade en budget på 11 000 000 kr och var aktivt under perioden juni 2019 till
juni 2020. När projektet avslutades i juni 2020 så hade 10 800 000 kr förbrukats.
Utifrån den korta analysen har följande använts till investeringar:



Ledningsarbeten vid idrottsplatsen i Gnesta, kostnad 410 000 kr
Byte av 15 servisventiler, kostnad 270 000 kr

Resterande medel på 10 200 000 kr har dock inte kunnat säkerställas att det rört sig
om investeringar. Den bedömning som har gjorts efter att ha tittat på fakturorna som
har belastat IV20034 så är det högst troligt att merparten av har gått till driftkostnader.

Stärka uppföljningen av genomförda underhåll- och
förnyelseinsatser för att utvärdera om arbetet är tillräckligt i
förhållande till bedömt behov.
Möjlig förbättringspotential är att registrera alla nya anläggningsdelar i VA-banken.
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Kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Överväga att genomföra en översyn av nuvarande VAorganisation i förhållande till VA-huvudmannens uppdrag.
Översynen kan med fördel omfatta analyser av ekonomisk
påverkan av en eventuellt ökad förnyelsetakt av befintligt
ledningsnät såväl som nya investeringar i ledningsnät vid
planerad nybyggnation.
Branschorganisationen Svenskt Vatten har utifrån de fakta som finns idag gjort
bedömningen att det krävs en befolkning på minst 50 000 invånare för att en VAorganisation ska klara av sitt uppdrag på ett hållbart sätt. Sett utifrån Svenskt Vattens
bedömning så kan det vara svårt för Gnesta kommun att klara de utmaningar som finns
inom VA-området såsom den är bemannad idag, inte minst att säkra tillgång på
specialistfunktioner. Med detta följer en risk att organisationen kan bli allt för beroende
av externa konsulter.
Mot bakgrund av ovanstående kan det behöva bli aktuellt att se över VA-organsiationen
och i samband med det belysa möjliga alternativ som utgår från fortsatt drift i egen regi
alternativt samarbeten med andra kommuner/kommunala bolag i någon form.
Gnesta har samtidigt redan idag en hög taxa och med de investeringar som måste göras
(vattenverk, förnyelse av ledningsnät, reningsverk) och behovet av att säkra resurser för
framtidens utmaningar så kommer sannolikt VA-taxan att behöva höjas under flera års
tid.
Kommunstyrelsen vill dock samtidigt lyfta fram att det genomförts ett antal större
åtgärder i syfte att säkra en ändamålsenlig verksamhet:







Byggt en ny infiltrationsanläggning för dricksvatten i Gnesta
Renoverat Björnlunda reningsverk
Renoverat Björnlunda vattenverk
Förnyat Laxne vattenverk
Byggt Laxnelänken och lagt ned Laxne reningsverk
Byggt ett övervakningssystem som är ett av de bättre i Sverige

Genomföra en översyn av befintliga styrdokument och utifrån
resultatet av översynen vidta åtgärder om väsentliga
styrdokument samlas eller behöver kompletteras
Flera viktiga styrdokument såsom VA-plan, nödvattenplan, saneringsplan etc. saknas,
men kommunstyrelsen vill samtidig framhålla att det i Framtidsplanen för 2021 har
formulerats ett uppdrag till förvaltningen att ta fram en VA-plan.
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Kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av rapporten är att drift- och investeringsbudget kan
behöva utvidgas. Detta för att säkra resurser för att planera, upphandla samt bekosta
entreprenörer som utför förnyelsearbetet av ledningsnätet.
För att bekosta detta är det sannolikt att VA-taxan kan behöva höjas i flera steg under
en flerårsperiod.

Juridiska konsekvenser
Arbetet är förenligt med ansvaret som huvudmannen har för den allmänna VAanläggningen i Gnesta kommun enligt LAV, Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Inte tillämpligt i ärendet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-14
2. Revisionsrapport - Uppföljning utifrån granskning 2013 av VA, samt översiktlig
granskning av nuläge

Sändlista
~ Revisorerna
~ Förvaltningschef samhällsbyggnad
~ VA-chef

Anders Axelsson

Niklas Söderholm

Kommunchef

VA-chef
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Revisionsskrivelse
Kommunstyrelsen
För kännedom
Kommunfullmäktige

Revisionsrapport: Uppföljning utifrån granskning 2013 av VA, samt
översiktlig granskning av nuläge
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en uppföljning utifrån
granskning 2013 av VA, samt en översiktlig granskning av nuläge. Syftet med granskningen är
att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit adekvata åtgärder för att säkerställa en
tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med VA-underhåll.
Utifrån granskningens syfte och resultat är vår bedömning att kommunstyrelse inte har vidtagit
adekvata åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av
arbetet med VA-underhåll.
Kommunstyrelsen har inte i tillräcklig omfattning beaktat bedömningar och rekommendationer
i tidigare revisionsrapport från 2013. Uppföljningen påvisar även att kommunstyrelsen i vissa
fall inte vidtagit de åtgärder som dåvarande kultur- och tekniknämnden angav i svar på
revisionsrapporten från 2013.
Underlag i granskningen indikerar att det bedömda behovet av åtgärdsarbete inom VA är långt
större än vad både utfört arbete och planerat arbete är. Det finns därmed en risk att detta kan
leda till ett ökande ackumulerat förnyelsebehov, vilket på sikt kan innebära en kapitalförstöring.
Vår bedömning är att arbetssätt för riskbedömningar med fördel bör formaliseras ytterligare i
syfte att minska den händelsestyrda planeringen och öka den strategiska styrningen inom VAplanering.
Denna granskning har varit avgränsad till kommunstyrelsens arbete med underhåll och
förnyelse av den kommunala VA-nätet och har inte omfattat övergripande styrning av den
långsiktiga VA-försörjningen. Iakttagelser under granskningen indikerar dock risker att
väsentliga styrdokument för långsiktig VA-försörjning saknas eller behöver kompletteras.
I granskningen har vi identifierat ett antal förbättringsområden och vi rekommenderar
kommunstyrelsen att:
• Följa upp de svar som dåvarande kultur- och tekniknämnden lämnade på
revisionsrapporten 2013 och upprätta en aktuell åtgärdsplan utifrån revisionens
identifierade förbättringsområden och rekommendationer.
• Tydliggöra ambition och inriktning för kommunens underhålls- och förnyelsearbete på
ledningsnätet, till exempel genom att formulera mål för verksamheten som kan följas
upp och utvärderas regelbundet.
• Förankra en metod för hur kunskap om ledningsnätets status och upprustningsbehov
ska inhämtas, sammanställas och dokumenteras.
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•
•
•
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•

•

Tydliggöra hur arbete med underhåll- och förnyelseplaner ska upprättas, återrapporteras
och följas upp.
Tillse en ändamålsenlig budgetprocess och budgetuppföljning som efter bästa förmåga
tar hänsyn till kommande reinvesterings- och investeringsbehov.
Skyndsamt utreda om investeringsmedel har använts till driftåtgärder och hanterats
felaktigt i den ekonomiska redovisningen. Utifrån utredningens resultat bör
kommunstyrelsen eventuellt vidta åtgärder för rättelse av tidigare fel. Inom ramen för
utredningen kan kommunstyrelsen med fördel upprätta en ekonomisk risk- och
konsekvensanalys gentemot VA-kollektivet.
Stärka uppföljningen av genomförda underhåll- och förnyelseinsatser för att utvärdera
om arbetet är tillräckligt i förhållande till bedömt behov.
Överväga att genomföra en översyn av nuvarande VA-organisation i förhållande till VAhuvudmannens uppdrag. Översynen kan med fördel även omfatta analyser av ekonomisk
påverkan av en eventuellt ökad förnyelsetakt av befintligt ledningsnät såväl som nya
investering i ledningsnät vid planerad nybyggnation.
Genomföra en översyn av befintliga styrdokument och utifrån resultatet av översynen
vidta åtgärder om väsentliga styrdokument samlas eller behöver kompletteras.

Gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bifogad rapport, som härmed överlämnas till
kommunstyrelsen för svar och till fullmäktige för kännedom. Rapporten har behandlats och
godkänts vid revisorernas möte 2021-06-09. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen
senast 20 oktober 2021.
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Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en uppföljning utifrån granskning 2013 av VA, samt en översiktlig granskning av nuläge.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit adekvata åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med VA-underhåll.
Utifrån granskningens syfte och resultat är vår bedömning att kommunstyrelse inte
har vidtagit adekvata åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med VA-underhåll.
Kommunstyrelsen har inte i tillräcklig omfattning beaktat bedömningar och rekommendationer i tidigare revisionsrapport från 2013. Uppföljningen påvisar även att
kommunstyrelsen i vissa fall inte vidtagit de åtgärder som dåvarande kultur- och
tekniknämnden angav i svar på revisionsrapporten från 2013.
Underlag i granskningen indikerar att det bedömda behovet av åtgärdsarbete inom
VA är långt större än vad både utfört arbete och planerat arbete är. Det finns därmed en risk att detta kan leda till ett ökande ackumulerat förnyelsebehov, vilket på
sikt kan innebära en kapitalförstöring.
Vår bedömning är att arbetssätt för riskbedömningar med fördel bör formaliseras
ytterligare i syfte att minska den händelsestyrda planeringen och öka den strategiska styrningen inom VA-planering.
Denna granskning har varit avgränsad till kommunstyrelsens arbete med underhåll
och förnyelse av den kommunala VA-nätet och har inte omfattat övergripande styrning av den långsiktiga VA-försörjningen. Iakttagelser under granskningen indikerar dock risker att väsentliga styrdokument för långsiktig VA-försörjning saknas
eller behöver kompletteras.
Bedömningen grundas på avstämning mot revisionsfrågor nedan:
Revisionsfråga 1: Har bedömningar och rekommendationer lämnande i tidigare revisionsrapport från 2013 beaktats?
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.
Kommunstyrelsen har inte i tillräcklig omfattning beaktat bedömningar och rekommendationer i tidigare revisionsrapport från 2013. Uppföljningen påvisar även att
kommunstyrelsen i vissa fall inte vidtagit de åtgärder som dåvarande kultur- och
tekniknämnden angav i svar på revisionsrapporten från 2013.
Revisionsfråga 2: Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs
och samordnas på ett effektivt sätt?
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.
Kommunstyrelsen har inte utformat mål eller strategier för hur kommunens underhåll- och förnyelsearbete ska styras, genomföras och följas upp. Utöver avsaknad
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av mål för förnyelse- och underhållsarbete finns det vid granskningstillfället inte
några beslutade planer för strategiskt underhålls- och förnyelsearbete på ledningsnätet. Uppföljningen visar därtill, till skillnad från kultur- och tekniknämndens svar
på revisionsrapporten från 2013, att den genomsnittliga förnyelsetakten av ledningsnätet har minskat och enligt uppgifter har det inte genomförts något större
förnyelsearbete de senaste åren.
Revisionsfråga 3: Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.
1 kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 finns det en budgetpost på 10 miljoner kronor benämnd Utbyte/renovering av vatten- och avloppsverk. Utifrån vad
som framkommit i granskningen har den budgetpost historiskt i huvudsak använts
till driftåtgärder på ledningsnätet. Inför budgetprocessen 2021 finns det inte några
underlag som grundas på tillgångarnas status och underhållsbehov kopplade till
budgetposten.
Revisionsfråga 4: Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och fattar styrelsen vid behov beslut om åtgärder?
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.
Kommunstyrelsens uppföljning av underhållskostnader sker i huvudsak inom ramen för ordinarie ekonomisk budgetuppföljning, vilket sker vid fyra tillfällen per år.
Eftersom det inte har funnits några underlag om tillgångarnas status och underhållsbehov kopplade till budgetposten som avser reinvesteringar på ledningsnätet
har uppföljning endast skett genom utfall i förhållande till budget. Utifrån denna
uppföljning följer utmaningar för kommunstyrelsen att avväga om åtgärder är tillräckliga i förhållande till behov och möjligheten till att fatta välavvägda beslut om
åtgärder.
Rekommendationer
I granskningen har vi identifierat ett antal förbättringsområden och vi rekommenderar kommunstyrelsen att:
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•

Följa upp de svar som dåvarande kultur- och tekniknämnden lämnade
på revisionsrapporten 2013 och upprätta en aktuell åtgärdsplan utifrån
revisionens identifierade förbättringsområden och rekommendationer.

•

Tydliggöra ambition och inriktning för kommunens underhålls- och förnyelsearbete på ledningsnätet, till exempel genom att formulera mål för
verksamheten som kan följas upp och utvärderas regelbundet.

•

Förankra en metod för hur kunskap om ledningsnätets status och upprustningsbehov ska inhämtas, sammanställas och dokumenteras.

•

Tydliggöra hur arbete med underhåll- och förnyelseplaner ska upprättas, återrapporteras och följas upp.

2
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•

Tillse en ändamålsenlig budgetprocess och budgetuppföljning som efter
bästa förmåga tar hänsyn till kommande reinvesterings- och investeringsbehov.

•

Skyndsamt utreda om investeringsmedel har använts till driftåtgärder
och hanterats felaktigt i den ekonomiska redovisningen. Utifrån utredningens resultat bör kommunstyrelsen eventuellt vidta åtgärder för rättelse av tidigare fel. Inom ramen för utredningen kan kommunstyrelsen
med fördel upprätta en ekonomisk risk- och konsekvensanalys gentemot VA-kollektivet.

•

Stärka uppföljningen av genomförda underhåll- och förnyelseinsatser
för att utvärdera om arbetet är tillräckligt i förhållande till bedömt behov.

•

överväga att genomföra en översyn av nuvarande VA-organisation i
förhållande till VA-huvudmannens uppdrag, översynen kan med fördel
även omfatta analyser av ekonomisk påverkan av en eventuellt ökad
förnyelsetakt av befintligt ledningsnät såväl som nya investering i ledningsnät vid planerad nybyggnation.

•

Genomföra en översyn av befintliga styrdokument och utifrån resultatet
av översynen vidta åtgärder om väsentliga styrdokument samlas eller
behöver kompletteras.
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Inledning
Bakgrund
Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningarna i Sverige startade på 1800-talet som ett
hälsoarbete för att förbättra tillgången till vatten och minska sanitära problem genom avloppsavledning. Därefter har utbyggnaden följt samhällsutbyggnaden i övrigt. Det betyder
att under de år samhället expanderade byggdes många ledningar. Miljonprogramsutbyggnaden under 1960- och 1970-talen är det tydligaste exemplet. Stora delar av Sveriges
ledningar är från den tiden. Från början var det hälsa och hygien som var anledning till
utbyggnaden av VA, men med tiden har miljöfrågorna fått allt större betydelse, samtidigt
som hälsoaspekterna är fortsatt viktiga. En stor andel av de ledningar som lagts under
första delen av 1900-talet ligger kvar, och andelen som är ersatt utgör en grund för att
bedöma hur länge materialen håller. För nyare material, även ledningar som är 20-40 år,
är det svårare att bedöma hur länge de håller eftersom så liten andel hittills har bytts ut.
Under 2013 granskade revisorerna området och gjorde bedömningen att kommunens planering och genomförande av underhåll/förnyelse av VA-ledningssystemet inte var ändamålsenlig eller var ändamålsenligt ur ett långsiktigt perspektiv. 1 rapporten identifieras ett
flertal angelägna utvecklingsområden, bland annat avsaknad av systematiskt ordnad inventering av ledningsnätets standard, mindre god vattenkvalitet i Gnesta tätort samt onormalt högt svinn i ledningsnätet. Kommunstyrelsen har numera det övergripande ansvaret
för och ska samordna kommunens arbete med den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Styrelsen ansvarar för frågor som ankommer på kommunen avseende vattenförsörjning. I denna uppgift ingår bland annat att - underhålla och
förvalta kommunens fasta och lösa egendom.
Utifrån genomförd riskanalys har revisionen funnit skäl att granska kommunens styrning
och uppföljning av underhållsarbetet med utgångspunkt i en uppföljning av ovan nämnda
granskning från 2013.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit adekvata åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med
VA-underhåll.
Revisionsfrågor:
•
•
•
•
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Har bedömningar och rekommendationer lämnade i tidigare revisionsrapport
från 2013 beaktats?
Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs och samordnas på ett
effektivt och tillräckligt sätt?
Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?
Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och fattar styrelsen vid behov beslut om åtgärder?

5

Revisionskriterier
•
•
•

Kommunallagen 6 kap 6 §
God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen (11 kap)
Tillämpbara interna regelverk och policy

Avgränsning
Det görs ingen granskning av redovisningen av underhåll och regler för komponentredovisning. Avgränsning görs utifrån revisionsfrågorna ovan.
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen.
Metod
Granskningen genomförs genom dokumentanalys, de bilaga 1 för förteckning
samt genom gruppintervju med VA-chef, VA-tekniker och VA-ingenjör. De intervjuade har beretts tillfälle att faktaavstämma rapporten.
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Iakttagelser och bedömningar
Revisionsfråga 1: Har bedömningar och rekommendationer lämnande i tidigare revisionsrapport från 2013 beaktats?
Revisionens iakttagelser och rekommendationer från 2013 års granskning presenteras i separata punkter nedan. Därefter redogörs kultur- och tekniknämndens svar
till revisionen samt iakttagelser som framkommit i samband med uppföljningen.
Sedan lämnas vår bedömning av vidtagna åtgärder som framkommit i den uppföljande granskningen. Slutligen sammanfattas bedömningen av de vidtagna åtgärderna i sammanfattande bedömning av revisionsfrågan.
Inventering av VA-nätet och dess standard
I granskningen 2013 framkom att det saknades en inventering av ledningsnätet
avseende material, dimensioner läge och ålder. Därtill visade granskningen att det
inte fanns en systematik i förvaringen av information om ledningsnätets standard.
Revisionen påpekade att detta var en brist och lämnade följande rekommendationer:
•

En tidplan för inventering bör tas fram

•

Sanering av gemensamma system bör prioriteras och intensifieras

Uppföljande iakttagelser
Av kultur- och tekniknämndens svar på revisionsrapporten från 2013 kan utläsas
att förvaltningens ges i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för att eliminera de
brister som revisionen påvisar. Åtgärdsplanen ska innehålla prioritering, kostnad
för åtgärder och i vilken regi åtgärderna vidtas. I åtgärdsplanen anges
"Arbete pågår med upphandling av ett IT-baserat underhållsverktyg/dokumentationsstöd för ledningsnätet. Upphandling beräknas kunna ske i augusti 2014. Verktyget är framtaget för att hantera information som rör VA-ledningsnätet från planeringsarbetet till arbetet i fält (och tvärtom). Funktioner finns för att hantera såväl
kortsiktig som långsiktig planering. 11.1 I ett initialt skede kommer stora resurser
behövas för att mata in faktauppgifter och data för det befintliga ledningsnätet. En
personell förstärkning behövs för att så snabbt som möjligt klara av inmatningsprocessen för att sedan växla över i ett driftläge.
För upprustning av ledningsnätet finns cirka 10 mkr beslutat. Parallellt med uppbyggnaden av en databas för ledningsnätet tas underhålls och förnyelseplaner
fram. Underhållsplaner för pumpstationer, vattentorn och tryckstegringsstationer
tas fram för närvarande. [..] Befintlig saneringsplan för Gnesta tätort finns framtagen, daterad 1999- 08-26. Målsättningen i planen är att ovidkommande vatten
uppgår till maximalt 50 % av distribuerad renvattenmängd. Under 2013 uppgick
andelen ovidkommande vatten till 100%. Den höga andelen kan delvis förklaras
av att ledningsnätet till att ca 20 % består av kombinerade system. (Kombinerat
system: Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning.)
Saneringsplanen är ett översiktligt planeringsdokument som prioriterar ett stort
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antal åtgärder. Exempelvis föreslås ca 4 400 m nyanläggning av dagvattenledningar för att separera ledningsnätet, detta arbete är endast delvis utfört. Uj En
uppdaterad prioriteringslista över aktuella arbeten för att minska mängden ovidkommande vatten har upprättats. En högre förnyelsetakt på ledningsnätet påbörjades under 2013 och kommer att öka ytterligare de närmaste åren"
I enlighet med vad som framgår av åtgärdsplanen svar har ett nytt IT-system för
ledningsnätet varit i drift sedan 2014. Under intervju uppmärksammas emellertid
ett fortsatt utvecklingsområde för att mata in och uppdatera information om VAledningsnätet. Till exempel om totala ledningslängd för dricksvattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar, materialval, ledningslag och ålder.
En fullständig och systematisk inventering av ledningsnätets status har enligt uppgift inte utförts. Intervjuade anger att viss statusbedömning har genomförts i samband med exempelvis analys av driftstörningar genom bland annat TV-inspektioner, men data från genomförda punktinsatser har inte systematisk införts i den
centrala databasen. Vid intervju påtalas vidare att det är först nu som frågan blir
prioriterad.
Under 2018 påbörjade VA-ingenjör ett arbete med att ta fram en projektplan för
förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Gnesta kommun. Projektplanen är inte
politiskt beslutad. Av projektplanen framgår att Gnesta kommun sedan länge haft
ett eftersatt underhåll på ledningsnätet och att underhållet som är utfört till större
delen har varit akut. Vidare framgår att information om ledningssystemet till större
delen saknas samt att allt ledningsnät inte är inmätt och att det saknas attribut
gällande ålder och material. Med en ej inmätt ledningsnät ökar dels risken för grävskador, dels uteblir förutsättningar för att skapa ett effektivt åtgärds- och förvaltningsarbete.
Projektplanen syftar till att beskriva förutsättningar för ett långsiktigt förnyelsearbete, skapa underlag för budgetarbete, få "kontroll" på driftstörningar på ledningsnätet och bidra till ökad samordning. I projektplanen anges fem målsättningar med
olika prioritet:
Tabell 1: Mål i projektplan för förnyelseplanering av vatten- och avloppsledningar
i Gnesta kommun, daterad 2018-12-05
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Mål

Prioritet

Identifiera ledningssträckor som är i störst behov av förnyelse de kommande fem åren.

1

Identifiera ledningssträckor som uppskattas ha behov av förnyelse de
kommande tio åren.

2

Kostnadsberäkna åtgärder (i vilken utsträckning?)

2

Skapa rutiner för dokumentering och uppföljning av driftstörningar.

2

Bjud in andra ledningsägare och väghållare till samordning av projekt

3
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Vald metod enligt projektplanen är att arbeta med det övergripande och långsiktiga förnyelsebehovet utifrån driftstörningar. Val av metod grundas på att det saknas för mycket data om ledningsnätet för att göra en förnyelseplanering enligt
andra metoder rekommenderade av branschorganisationen Svenskt Vatten utan
en omfattande inventeringen. En sådan inventering bedöms, enligt projektplanen, vara mycket tidskrävande och kostnadsdrivande.
Bedömning
Utifrån vad som har framkommit i uppföljningen bedömer vi att rekommendationerna kopplade till ledningsnätet och dess standard inte har beaktats i tillräcklig
utsträckning av kommunstyrelsen. Vi kan även konstatera arbete med att mata in
data över det befintliga ledningsnätet och bygga upp en strukturerad databas inte
har utförts i den omfattning som kultur- och tekniknämnden angav i svaret på revisionsrapporten från 2013.
Vi ser positivt på att det togs fram en projektplan för förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Gnesta kommun som omfattar en metod och bedömning av hur
status på VA-nätet ska undersökas. Vi anser att det är av vikt att arbete enligt
denna projektplan påbörjas samt att rutiner utvecklas för att sammanställa ledningsdata i den centrala databasen.
Indikerar vattenkvaliteten brister i nätet
Tidigare granskning konstaterade att vattenkvalitet är mindre god i Gnesta tätort.
Anledningen var till del råvattnets kvalitet. Med anledning av ovan rekommenderas
att en ny vattentäkt lokaliseras eller ett en bredare lösning på hela kommunens
vattenförsörjning arbetas fram.
Uppföljande iakttagelser
Kultur- och tekniknämndens svar: I åtgärdsplanen utifrån revisionens granskning
av VA-nätets underhåll och förnyelse anges att utredning pågår för att finna ett
nytt råvatten för att säkerställa den framtida vattenförsörjningen i Gnesta kommun. Åtgärdsplanen redogör för att en översiktlig förstudie har utförts och visat
att det är fullt möjligt att tekniskt producera dricksvatten av råvattnet i Klämmingen.
Utredningsarbete för att säkra vattenförsörjningen i Gnesta kommun har enligt
uppgift fortsatt. Vid sammanträde 3 juni 2019 ger kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie avseende nytt
vattenverk i Gnesta tätort. I ärendets sammanfattning beskrivs att förstudien ska
omfatta utredningar av extern part utöver egna utredningar.
Resultatet av den fördjupade förstudien presenteras för kommunstyrelsen vid
sammanträde 7 december 2020. Utifrån förstudiens resultat och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag beslutar kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att:
•
•
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Kommunstyrelsen ges i uppdrag att starta undersökningar och detaljprojektering av ett nytt vattenverk för Gnesta tätort
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att starta tillståndsprocessen för ett nytt
ytvattenverk med sjön Klämmingen som vattentäkt
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•
•

Investeringsmedel om 20 Mkr får användas för uppdragen enligt punkterna
1 och 2. 10 Mkr får användas 2021 och 10 Mkr får användas 2022
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja arbetet med vattenskyddsområde för aktuellt område

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag på sitt decembersammanträde 2020. Av intervjuer framgår att det nya vattenverket uppskattas stå klar om 4-5 år.
Bedömning
Utifrån ovan iakttagelser gör vi bedömningen att utredning och planering nytt vattenverk har genomförts utifrån revisionens iakttagelser kopplade till vattenkvalitet.

Indikerar vattenläckage brister i nätet
1 tidigare granskning uppgavs att svinn genom läckor i ledningsnätet uppskattas
till ca 20 procent av producerad volym, vilket är högre än vad som kan anses normalt i förhållande till andra anläggningar i Sverige. Enligt kommunens egen statistik hade det förekommit ca 15-16 läckor per år under en 11-årsperiod, vilket var
mer normalt i förhållande till kommunstorlek och ledningsnätets längd. I rapporten
noterades att det enligt Svenskt Vatten är relevant att mäta läckage i förhållande
till ledningslängd (läckage per km ledning och år). I rapporten noterades även att
brister i underhållet kan vara en bidragande orsak till vattenläckage och att underhållsinsatser av den anledningen borde öka.
Revisionen rekommenderade att skapa rutiner för undersökning/mätning av var
på ledningsnätet läckage sker och anledning till det svinn som förekommer i ledningsnätet.
Uppföljande iakttagelser
Kultur- och tekniknämndens svar: "Mängden utläckage i vattenledningsnätet i
Gnesta kan vid ett första påseende uppfattas som hög (20 %). Den höga andelen
kan delvis förklaras av att volymen av vatten för olika driftåtgärder inte är känd. En
mer detaljerad undersökning vilka mängder vatten som förbrukas i samband med
exempelvis renspolning av ledningsnätet kommer att tas fram under 2014.
Ett övergripande styr- och reglersystem för samtliga VA-anläggningar har handlats upp. Systemet, Cactus-UniView, underlättar övervakning och driftoptimering
av VA-anläggningarna. Aktuell vattenförbrukning kommer att kunna ses på ett tydligt sätt, både övergripande och mer detaljerat. Inbyggda larmfunktioner informerar
om avvikande vattenförbrukning och indikerar vattenläcka på ett tidigt stadie. Budget för detta ändamål är 2,3 mkr.
Systemet kommer att förbättra/förenkla egenkontrollen och nuvarande drift och
underhållsarbeten."
Av intervju framkommer att det finns systematiska metoder för att undersöka och
analysera driftstörningar. En driftstörning kan till exempel handla om en vattenläcka. Under första delen av 2021 har det förekommit flera vattenläckor, framför
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allt i Gnesta tätort. VA-enheten tar bland annat hjälp av extern professionell läcksökning för att lokalisera läckage och utreda orsak för att sedan kunna åtgärda
felet. Driftstörningar och insatser registreras i den centrala databasen, VA-banken.
Bedömning
Utifrån vad som har framkommit i uppföljningen finns det arbetsrutiner för undersökning/mätning av var på ledningsnätet som läckage sker och orsaker till svinn
som förekommer. Vår bedömning är att kommunstyrelsen har beaktat revisionens
rekommendation kopplad till vattenläckage.
Underhålls- och förnyelseplaner samt saneringsplan
1 tidigare granskning noterades att det finns en saneringsplan för gemensamma
avlopps- och dagvattenledningar från 1999, men att saknades en tidplan för det
fortsatta saneringsarbetet. Därtill noterades att det inte fanns några underhållseller förnyelseplaner för ledningsnätet och att åtgärder i ledningsnätet var beroende på vad som ansågs hanteras redovisningsmässigt i drift- och investeringsbudgeten. Vidare noterades att det inte fanns någon uppdelning på akut eller mer
långsiktigt underhåll samt att kommunen saknade ett IT-baserat stöd för framtida
planering/dokumentation av drift, underhåll och förnyelse av ledningsnätet. Mot
bakgrund av ovan rekommenderade revisionen att:
•
•

Kommunen bör ta fram en underhåll- och förnyelseplaner för ledningsnätet vid sidan av saneringsplanen
Ett databaserat planerings-/dokumentationsstöd bör upphandlas

Uppföljande iakttagelser
Av kultur- och tekniknämndens svar på revisionsrapporten som redogjordes för
under punkten Inventering av VA-nätet och dess standard angavs att underhålloch förnyelseplaner ska tas fram parallellt med uppbyggnaden för en databas av
ledningsnätet.
Utifrån vad som har framkommit i uppföljningen finns det inte en aktuell databas
för ledningsnätet. Enligt uppgift har det inte tagits fram några förnyelse- och underhållsplaner för ledningsnätet. VA-enheten har under våren 2021 påbörjat ett
arbete med en förnyelseplanering för särskilt riskfyllda dricksvattenledningar som
uppmärksammats genom återkommande driftstörningar. Arbetet med förnyelseplanering av ledningssträckorna är vid granskningstillfället inte tidsatt eller kostnadsberäknat.
Vid intervju framförs vidare att, när arbete enligt projektplan för förnyelsearbete
intensifieras, kommer planer för förnyelsearbete successivt utformas. Enligt projektplanen är ambitionen att förnyelsearbete framöver ska utgå från en så kallas
basnivå. Denna basnivå utgår från rekommendationer från Svenskt Vatten som
föreskriver att 0,3 procent av ledningsnätet bör förnyas årligen. Det motsvarar en
genomsnittlig omsättningstakt på 333 år för utbyte av hela ledningsnätet. Åtgärdsplaner utifrån basnivån ska planeras under en femårsperiod och kopplas till utvecklingen av driftstörningar. I det fall antalet driftstörningar ökar föreslås en ökning med 0,2 procentenheter utöver basnivån till en ny basnivå på 0,5 procent.
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Bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har beaktat revisionen rekommendationer
kopplat till underhålls- och förnyelseplaner samt saneringsplan i tillräcklig omfattning. Vi ser positivt på att det finns en projektplan för förnyelsearbete av VA-nätet
i Gnesta kommun och det är av vikt att arbete enligt projektplanen intensifieras.
Nuvarande underhåll/förnyelse av VA-ledningssystem i förhållande till kartläggning av nät, underhåll, verksamhetens egen bedömning och andra indikatorer
Tidigare granskning uppmärksammade en långsam förnyelsetakt i ledningsnätet
och att förnyelsetakten i Gnesta kommuns ledningsnätet år 2012 motsvarande ca
650 år, vilket var ungefär hälften av den rekommenderade förnyelsetakten enligt
rapport från Svenskt Vatten. Revisionen konstaterade att genomförda insatser inte
heller var tillräckligt utifrån befintligt förnyelsebehov. Verksamheten saknade uppgifter om hur många meter ledning som hade repareras eller byts ut per år. I
granskningen uppskattade tjänstemän att de årliga utgifterna för underhåll och förnyelse bör uppgå till mellan 5 till 10 miljoner kronor per år.
I granskningen noterades vidare att det investeringskostnader som avsåg egenregiarbeten vid sidan av maskiner och material inte tillfördes investeringens anskaffningsvärde.
En ytterligare iakttagelse var att VA-kollektivet årligen påfördes en kostnadsbelastning i form av ränta på bokförda restvärden, men att räntan var satt till dåvarande
SKL:s rekommendation om internränta.
Utifrån ovan iakttagelser lämnade revisionen rekommendationer enligt följande:
•
•
•
•

Omfattning av underhåll och förnyelse av ledningsnätet bör öka
Kommunen bör systematisk registrera ledningsbyten
Utgifter för eget arbete vid investeringar bör inkluderas i beräkningar
och redovisning
Ränteberäkningen bör ses över för att säkerställa att VA-kollektivets
taxa baseras på verksamhetens faktiska kostnadsnivå

Uppföljande iakttagelser
Kultur- och tekniknämndens svar: "Nuvarande organisation är inte helt renodlad
från övrig verksamhet inom den tekniska enheten. En organisatorisk förändring
som innebär att all personal inom VA-enheten verkar enbart inom verksamhetsområdet VA har påbörjats. Likaså förs en mer noggrann ekonomisk redovisning
av kostnader och uppföljning av investeringar. Fortlöpande tidsredovisning av berörd personal vid investeringsprojekt och mer differentierade avskrivningstider har
införts sedan årsskiftet 2013/14. Detta innebär en bättre fördelning mellan driftoch investeringsarbeten.
När det IT-baserade underhållsverktyg /dokumentationsstöd för ledningsnätet installerats kommer även ledningsbyten att systematiskt registreras och kontinuerliga uppföljningar kan enkelt ske."
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Enligt intervjuuppgifter har omfattning av förnyelse och planerat underhåll på ledningsnätet inte ökat och vidare påtalas att det i princip inte skett någon förnyelse
eller planerat underhåll de senaste två åren. Med anledning av att utbyte av ledningsnätet till stor del inte utförts har systematisk registrering av ledningsarbeten
inte varit aktuellt.
Vad gäller redovisning av investeringsutgifter och underhållskostnader uppmärksammas under intervju att det varit en felaktig hantering. Kostnader för akut underhåll som, enligt redovisningsregler, bör redovisas som en driftkostnad direkt i
resultaträkningen har istället aktiverats som en investeringsutgift med olika avskrivningstider. Enligt en preliminär uppskattning av VA-chefen rör det sig om ungefär 10 miljoner kronor i felaktigt redovisade investeringsutgifter de två senaste
åren. I kölvattnet av denna problematik kommer det framöver krävas en redovisningsmässig justering, vilket i sin tur kommer få konsekvenser för såväl kommunstyrelsens ekonomiska utfall på kort sikt men även kapitalkostnader som påverkar
taxekollektivet.
Gällande internränta utgår denna från kommunens interna riktlinjer. Intervjuade
upplyser dock om att de behovet av ökade investeringar, såväl nödvändig förnyelse på ledningsnätet som ett nytt vattenverk och behov av ett nytt avloppsverk på
sikt kommer medföra stora kapitalkostnader som ska bäras av taxekollektivet under en längre period. I samband med detta bör VA-taxan ses över och enligt uppgift pågår därtill diskussioner om en del investeringar i det eftersatta underhållsarbetet inom kommunalt VA kan behöva skattefinansieras.
Bedömning
Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte i tillräcklig omfattning har beaktat revisionens rekommendationer och vi kan samtidigt konstatera att åtgärder enligt
kultur- och tekniknämndens svar inte har utförts enligt angivet. I granskningen
2013 noterades ett eftersatt underhåll och av ledningsnätet. Vår uppföljning visar
att ett systematiskt arbete med planerat underhåll inte har utförts och att förnyelsetakt istället har minskat sedan granskningens genomförande, vilket vi bedömer
vara otillfredsställande.
Sammanfattande bedömning av revisionsfråga 1:
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld. Bedömningen baserar sig i huvudsak på följande iakttagelser:
•
•
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Kommunstyrelsen har inte i tillräcklig omfattning beaktat bedömningar
och rekommendationer i tidigare revisionsrapport från 2013.
Uppföljningen påvisar även att kommunstyrelsen i vissa fall inte vidtagit
de åtgärder som dåvarande kultur- och tekniknämnden angav i svar på
revisionsrapporten från 2013.
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Revisionsfråga 2: Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet
styrs och samordnas på ett effektivt sätt?
Iakttagelser
Kommunstyrelsen har enligt reglemente ansvar för frågor som ankommer på kommunen avseende vattenförsörjning och avloppshantering. Kommunstyrelsen har
två underordnade förvaltningar; Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen organiseras VA-enheten
som leds av sedan årsskiftet ny VA-chef. VA-enheten omfattar därtill åtta medarbetare, varav en projektledare, en arbetsledare, en projektingenjör och fem drifttekniker. Samhällsbyggnadsnämnden har personal- och budgetansvar för VA-enheten.
I kommunstyrelsen framtidsplan för 2021 finns det inte något mål eller uppdrag
med direkt koppling till strategiskt underhållsarbete på ledningsnätet. Vi har efterfrågar andra styrdokument på området, till exempel VA-plan, men även denna innehåller inte några mål med direkt koppling till underhållsarbete. De intervjuade
anser att det är otydligt om det finns några tydliga politiska mål eller en uttalad
viljeinriktning för hur kommunens underhållsarbete ska styras och samordnas.
På VA-enheten pågår arbete för att strukturera framtida underhållsarbete utifrån
projektplan för förnyelseplanering av vatten- och avloppsledningar i Gnesta kommun. Arbetet är under uppstart och handlar i ett första skede om att identifiera
ledningssträckor med störst behov av underhåll för att sedan kunna upprätta åtgärdsplaner som enligt projektplanen ska leda till en basnivå på 0,3 procent ledningsförnyelse per år under den första femårsperioden. Samverkan kommer enligt
uppgift att ske med övriga enheter inom kommunen, till exempel gata och plan.
Representant från VA-enheten deltar på veckovisa möten med enheterna där gemensamma frågeställningar diskuteras. Till exempel upprustning av VA-nätet i anslutning till nyasfaltering av gator.
Under intervju lyfts frågeställningen om huruvida Gnesta kommun, men nuvarande
organisation, på sikt kommer lever upp till VA-huvudmannens uppdrag eller om en
alternativ organisation bör ses över. Till exempel ökad samverkan med grannkommuner och bildande av ett kommunalförbund eller liknande.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld. Bedömningen baserar i huvudsak
på följande iakttagelser:
•
•
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Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har några mål som berör
styrning och samordning för underhållsarbete.
Granskningen visar även att det vid granskningstillfället inte finns etablerade strategier för hur kommunens underhållsarbete ska styras, genomföras, utvärderas och följas upp.
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Revisionsfråga 3: Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?
Iakttagelser
Enligt intervju har det inte förekommit något strukturerat underhålls- och förnyelsearbete av ledningsnätet de senaste åren. De åtgärder som vidtagits har i allt
väsentlig syftat till att avhjälpa akuta behov.
I kommunstyrelsen investeringsbudget 2021 finns 10 Mkr avsatt till posten ledningsnät, utbyte ledningar och ventiler. Av intervjuer framgår att denna post historisk använts till akuta underhållsåtgärder som också felaktigt hanteras inom investeringsbudget istället för driftsbudget. Till exempel lagning av ledningar vid läckage. Vid granskningstillfället finns det inte några kostnadsberäknade åtgärdsplaner för förnyelsearbete som ligger till underlag för budgetposten 2021.
Intervjuade beskriver att kostnadsunderlag och budgetprocess för förnyelsearbete
bör se annorlunda ut kommande år när strukturer för förnyelsearbete finns på
plats. Ambitionen är att respektive förnyelseprojekt ska i likhet med andra investeringsprojekt skrivas fram som ett separat ärende för beslut till kommunstyrelsen. I investeringsunderlaget ska det finnas en kostnadsuppskattning som beräknas utifrån bland annat erfarenhet och prisuppgifter från leverantörer tillsammans
med en avskrivningskalkyl, vilken synliggör estimerade kapital- och avskrivningskostnader under nyttjandeperioden.
På sammanträde 10 maj 2021 beslutar kommunstyrelsen att ge samhällsbyggarnämnden i uppdrag att genomföra renoveringar av avloppsledningar i Björnlunda
och Stjärnhov. I beslutsunderlaget framgår en uppskattad totalkostnad och en avskrivningskalkyl för förväntad nyttjandeperiod.
I kommunstyrelsen driftbudget 2021 finns det inte några medel avsatta till olika
driftåtgärder på ledningsnätet.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld. Bedömningen baserar i huvudsak på
följande iakttagelse:
Vid granskningstillfället finns det inte några uppskattade kostnader för framtida förnyelse- och underhållsarbete. Vi anser att det är av särskild vikt att underlag för
såväl akut som planerat underhåll av ledningsnätet tydliggörs i kommande budgetprocesser.
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Revisionsfråga 4: Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och fattar styrelsen vid behov beslut om åtgärder?
Iakttagelser
Kommunstyrelsen uppföljning av underhållskostnader inom VA-verksamhet sker
huvudsakligen inom ramen för ordinarie ekonomisk budgetuppföljning. Kommunstyrelsen gör ekonomisk uppföljning per april, augusti och december. Vi har gjort
en översiktlig genomgång av kommunstyrelsens protokoll 2020 och tillgängliga
protokoll 2021. 1 genomgången noteras följande:
Kommunstyrelsen behandlade förslag till ny VA-taxa 2020 vid sammanträde 16
mars 2020. Av ärendets beskrivning framgår att det finns ett stort behov av förnyelse av den allmänna Va-anläggningen i Gnesta kommun.
Vid sammanträde 16 mars 2020 beslutar kommunstyrelsen att 500 000 kronor av
budget för Utbyte/renovering av vatten- och avloppsverk får ianspråktas. Vilka åtgärder som ianspråktagna medel avser framgår inte av beslutet.
Den 1 juni 2020 gör kommunstyrelsen en ekonomisk uppföljning av årets fyra
första månader. VA-enheten redovisar ett driftsunderskott på -592 000 kronor och
ett prognostiserat helårsresultat på - 600 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska redovisningen utan krav på åtgärder. Vad gäller
investeringar redogörs för i protokollet att endast ett fåtal investeringar skrivits fram
från framtidsplanen inom VA-enheten och kommunstyrelsen godkänner investeringsuppföljningen.
Den 19 oktober 2020 behandlar kommunstyrelsens delårsrapport per augusti. I
delårsrapporten redovisas ett driftsresultat från VA-enheten på 66 000 kronor. En
ny helårsprognos lämnas på 0 kronor, det vill säga inom budget. Investeringsuppföljningen visar att 10 920 000 kronor av 11 000 000 kronor i budget för posten
Ledningsnät 2019 förbrukats samt att 1 411 000 av 5 000 000 kr i budget för posten
Utbyte/renovering av vatten- och avloppsanläggningar har förbrukats. Vilka åtgärder som förbrukade medel avser, utöver "åtgärder på ledningsnätet" framgår inte.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten.
Vid sammanträde 14 december 2020 beslutar kommunstyrelsen att godkänna
uppkomna kostnader på 1 298 000 kronor för akutvattenlösning för Gnesta Tätort.
1 protokollets sammanfattning beskrivs att ärendet rör att i efterhand godkänna
nedlagda kostnader för en under sommaren 2020 akut tillskapad tillfällig anläggning för extra tillskott av dricksvatten för Gnesta Tätort.
Kommunstyrelsen behandlar årsredovisning 2020 vid sammanträde 12 april 2021.
VA-verksamheten redovisar ett driftsunderskott på - 318 000 kronor. Investeringsverksamheten visar ett utfall på 10 920 000 kronor för posten Ledningsnät 2019
samt 3 101 000 kronor för posten Utbyte/renovering av vatten- och avloppsanläggningar. Vilka åtgärder, utöver "varierande arbeten på ledningsnätet" som vidtagits
inom investeringsverksamheten inom berörda poster framgår inte av årsrapporten.
På sammanträde 10 maj 2021 beslutar kommunstyrelsen att ge samhällsbyggarnämnden i uppdrag att genomföra renoveringar av avloppsledningar i Björnlunda
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och Stjärnhov. För ändamålet uppskattas kostnader på 3 100 000 kronor samt
27 600 kr per år i kapitalkostnader med nuvarande internräntesats.
Bedömning
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld. Bedömningen baserar i huvudsak
på följande iakttagelse:
•
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Kommunstyrelsen har i sin investeringsbudget 2020 och 2021 en budgetpost
benämnd Utbyte/renovering av vatten- och avloppsanläggningar. Vad denna
budgetpost avser är inte tydliggjort och kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning har endast omfattat utfall i förhållande till budget.
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Revisionell bedömning
Utifrån granskningens syfte och resultat är vår bedömning att kommunstyrelse
inte har vidtagit adekvata åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande styrning,
uppföljning och kontroll av arbetet med VA-underhåll. Bedömningen grundas på
avstämning mot revisionsfrågor nedan:
Bedömningar mot revisionsfrågor
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Revisionsfråga

Kommentar

Revisionsfråga 1: Har bedömningar och rekommendationer lämnade i tidigare
revisionsrapport från 2013
beaktats?

Ej uppfyllt
Kommunstyrelsen har inte i tillräcklig omfattning beaktat bedömningar och rekommendationer i tidigare revisionsrapport från 2013.
Uppföljningen påvisar även att kommunstyrelsen i vissa fall inte vidtagit de åtgärder
som dåvarande kultur- och tekniknämnden
angav i svar på revisionsrapporten från 2013

Revisionsfråga 2:
Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet
styrs och samordnas på ett
effektivt och tillräckligt sätt?

Ej uppfyllt
Kommunstyrelsen har inte utformat mål eller
strategier för hur kommunens underhåll- och
förnyelsearbete ska styras, genomföras och
följas upp. Utöver avsaknad av mål för förnyelse- och underhållsarbete finns det vid
granskningstillfället inte några beslutade planer för strategiskt underhålls- och förnyelsearbete på ledningsnätet. Uppföljningen visar
därtill, till skillnad från kultur- och tekniknämndens svar på revisionsrapporten från
2013, att den genomsnittliga förnyelsetakten
av ledningsnätet har minskat och enligt uppgifter har det inte genomförts något större
förnyelsearbete de senaste åren.

Revisionsfråga 3:
Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?

Ej uppfyllt
I kommunstyrelsens investeringsbudget
2021 finns det en budgetpost på 10 miljoner
kronor benämnd Utbyte/renovering av vatten- och avloppsverk. Utifrån vad som framkommit i granskningen har den budgetpost
historiskt i huvudsak använts till driftåtgärder
på ledningsnätet. Inför budgetprocessen
2021 finns det inte några underlag som
grundas på tillgångarnas status och underhållsbehov kopplade till budgetposten.
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Revisionsfråga 4:
Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och fattar styrelsen vid behov
beslut om åtgärder?

Ej uppfyllt
Kommunstyrelsens uppföljning av underhållskostnader sker i huvudsak inom ramen
för ordinarie ekonomisk budgetuppföljning,
vilket sker vid fyra tillfällen per år. Eftersom
det inte har funnits några underlag om tillgångarnas status och underhållsbehov
kopplade till budgetposten som avser reinvesteringar på ledningsnätet har uppföljning
endast skett genom utfall i förhållande till
budget. Utifrån denna uppföljning följer utmaningar för kommunstyrelsen att avväga
om åtgärder är tillräckliga i förhållande till behov och möjligheten till att fatta välavvägda
beslut om åtgärder.

Rekommendationer
I granskningen har vi identifierat ett antal förbättringsområden och vi rekommenderar kommunstyrelsen att:
I granskningen har vi identifierat ett antal förbättringsområden och vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

a.
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•

Följa upp de svar som dåvarande kultur- och tekniknämnden lämnade
på revisionsrapporten 2013 och upprätta en aktuell åtgärdsplan utifrån
revisionens identifierade förbättringsområden och rekommendationer.

•

Tydliggöra ambition och inriktning för kommunens underhålls- och förnyelsearbete på ledningsnätet, till exempel genom att formulera mål för
verksamheten som kan följas upp och utvärderas regelbundet.

•

Förankra en metod för hur kunskap om ledningsnätets status och upprustningsbehov ska inhämtas, sammanställas och dokumenteras.

•

Tydliggöra hur arbete med underhåll- och förnyelseplaner ska upprättas, återrapporteras och följas upp.

•

Tillse en ändamålsenlig budgetprocess och budgetuppföljning som efter
bästa förmåga tar hänsyn till kommande reinvesterings- och investeringsbehov.

•

Skyndsamt utreda om investeringsmedel har använts till driftåtgärder
och hanterats felaktigt i den ekonomiska redovisningen. Utifrån utredningens resultat bör kommunstyrelsen eventuellt vidta åtgärder för rättelse av tidigare fel. Inom ramen för utredningen kan kommunstyrelsen
med fördel upprätta en ekonomisk risk- och konsekvensanalys gentemot VA-kollektivet.

•

Stärka uppföljningen av genomförda underhåll- och förnyelseinsatser
för att utvärdera om arbetet är tillräckligt i förhållande till bedömt behov.
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•

överväga att genomföra en översyn av nuvarande VA-organisation i
förhållande till VA-huvudmannens uppdrag. översynen kan med fördel
även omfatta analyser av ekonomisk påverkan av en eventuellt ökad
förnyelsetakt av befintligt ledningsnät såväl som nya investering i ledningsnät vid planerad nybyggnation.

•

Genomföra en översyn av befintliga styrdokument och utifrån resultatet
av översynen vidta åtgärder om väsentliga styrdokument samlas eller
behöver kompletteras.

2021-06-09

Tobias Bjöörn

Said Ashrafi

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på
uppdrag av Gnesta kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 8 mars 2021]. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar
del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

ile i

pwc
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Bilaga 1 - Granskad dokumentation

_ILi
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•

Projektplan - Förnyelseplanering av vatten- och avloppsledningar i
Gnesta kommun [arbetsdokument] daterad 2018-12-05.

•

Protokollsutdrag från kultur- och tekniknämnden sammanträde 201403-26 § 12 Svar på revisionsskrivelse - Granskning av VA-underhåll
och förnyelse

•

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-21 §
46 Fördjupad förstudie avseende nytt vattenverk Gnesta tätort

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-03 §
63 Fördjupad förstudie avseende nytt vattenverk Gnesta tätort

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16 § 9
Revidering VA-taxa 2020

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16 §
10 Ianspråktagande av investeringsmedel VA-enheten

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-01 §
41 Ekonomisk uppföljning 2020 - Kommunstyrelsen

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-19 §
90 Delårsrapport kommunstyrelsen 2020

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-14§ 94
Akutvattenlösning för Gnesta Tätort

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-14 §
95 Fördjupad förstudie avseende nytt vattenverk Gnesta tätort

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12 §
17 Årsredovisning 2020 kommunstyrelsen

•

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-10 §
30 Investeringsärende av avloppsledningar i Bjömlunda och Stjärnhov

•

Tjänsteskrivelse Atgärdsplaner utifrån revisionens granskning av VAnätets underhåll och förnyelse upprättad 2014-06-03
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Kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Upprättad:

2021-09-15

Diarienummer:

BOUN.2021.94

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsmedel möbler grundskola
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. 120 000 kr från 2021 års investeringsmedel gällande Grundskolan – möbler i
arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i anspråk.

Sammanfattning
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14
september 2021. Frejaskolan bedömer att nuvarande lokaler för den särskilda
undervisningsgruppen för barn med behov inom autismspektrat inte är ändamålsenliga
för det antal elever som gruppen kommer att ha.

Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringar beslutade för
barn- och utbildningsnämnden 2021. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska
beslut om att ianspråkta investeringsmedel fattas av barn- och utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen innan de får användas.
Kommunens särskilda undervisningsgrupp för elever med behov inom området
autismspektrum (ofta benämnt ”Gula Huset”) behöver byta lokaler och flytta till den
lokal som lämnades av förskolan Vattentornet. Denna lokal ger betydligt bättre
förutsättningar för gruppen.
Förskolan lämnade lokalerna då dessa inte lämpade sig för att med närmare 40 barn
arbeta i mindre barngrupper. Att minska storleken på barngrupperna har varit ett
viktigt mål för förvaltningen.

Förvaltningens synpunkter
Vi har stora behov av att få till en bättre anpassad miljö för elever och personal som
vistas i Gula Huset. De nu föreslagna lokalerna möjliggör på ett bättre sätt en
individualiserad undervisning. Något som är av stor vikt för eleverna.

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
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Gruppen har tidigare erfarenhet av att hantera elever med skilda tillsyns- och
omvårdnadsbehov. Antalet elever i gruppen har utökats från ca 7-8 till ca 12-14 elever
de senaste åren. Gruppen behöver större lokaler som är ändamålsenliga. Vattentornets
lokaler ger betydligt bättre möjligheter att arbeta enskilt med elever. Det ger också en
möjlighet att ostört kommunicera med vårdnadshavare via telefon eller på plats.
Vattentornets lokaler ger också en mycket bättre toalettsituation, då det i nuvarande
lokaler ofta blir köbildning.
Vattentornets tomt ger även goda möjligheter till undervisning utomhus.
I Gula Husets verksamhet ingår att i så stor utsträckning som möjligt inkludera
eleverna i deras ordinarie klasser.
Alla raster kommer, att i samma utsträckning som idag, ske på Frejaskolans skolgård.
Även fortsättningsvis kommer eleverna att äta i matsalen samt nyttja ett antal
specialsalar inne i Frejaskolan.
Några av eleverna i Gula Huset har en viss undervisning i sin hemklass. Med de nya
lokalerna kommer också en möjlighet till att bjuda in elever från andra klasser för att
arbeta vissa pass i Gula Huset.
Gruppens nuvarande lokaler kan med mindre justeringar fungera som en yta för
tillfälliga grupper och fritidsverksamhet.
Gruppens nuvarande möbler är nästan uteslutande hopplock av sådant som ” blivit
över” och är i stort behov av förnyelse.
Barn- och utbildningsförvaltningen har för år 2021 tilldelats investeringsmedel om 900
000 kronor för möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum, av vilka 403 000 är tagna
i anspråk.

Ekonomiska konsekvenser
Möbler enl. offert

120 000 kr

Totalt

120 000 kr

Avskrivningstiden på utrustningen kan beräknas till 10 år. Påverkan på driftsbudgeten
är 12 000 kr/år

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-15
2. Protokoll 2021-09-14 BoU
3. Tjänsteskrivelse 2021-08-16
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Sändlista
~ Planeringschefen, BoU
~ Ekonomienheten
Anders Axelsson

Julia Zetterstrand

Kommunchef

Tf. förvaltningschef

Bengt Greiff
Planeringschef
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

Protokoll

2021-09-14
BOUN.2021.94

§ 73

Ianspråktagande av investeringsmedel möbler grundskola
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att 120 000 tkr från 2021 års investeringsmedel
gällande Grundskolan – möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i
anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Frejaskolan bedömer att nuvarande lokaler för den särskilda undervisningsgruppen för
barn med behov inom autismspektrat inte är ändamålsenliga för det antal elever som
gruppen kommer att ha.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 120 000 tkr från 2021 års investeringsmedel
gällande Grundskolan – möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i
anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschefen, BoU
~ Ekonomienheten

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Tjänsteskrivelse

2021-08-16
BOUN.2021.94

Barn- och utbildningsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel möbler grundskola
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att 120 000 tkr från 2021 års investeringsmedel
gällande Grundskolan – möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i
anspråk.

Sammanfattning
Frejaskolan bedömer att nuvarande lokaler för den särskilda undervisningsgruppen för
barn med behov inom autismspektrat inte är ändamålsenliga för det antal elever som
gruppen kommer att ha.

Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringar beslutade för
barn- och utbildningsnämnden 2021. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska
beslut om att ianspråkta investeringsmedel fattas av barn- och utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen innan de får användas.
Kommunens särskilda undervisningsgrupp för elever med behov inom området
autismspektrum (ofta benämnt ”Gula Huset”) behöver byta lokaler och flytta till den
lokal som lämnades av förskolan Vattentornet. Denna lokal ger betydligt bättre
förutsättningar för gruppen.
Förskolan lämnade lokalerna då dessa inte lämpade sig för att med närmare 40 barn
arbeta i mindre barngrupper. Att minska storleken på barngrupperna har varit ett
viktigt mål för förvaltningen.
Det finns ett behov av nya möbler

Förvaltningens synpunkter
Vi har stora behov av att få till en bättre anpassad miljö för elever och personal som
vistas i Gula Huset. De nu föreslagna lokalerna möjliggör på ett bättre sätt en
individualiserad undervisning. Något som är av stor vikt för eleverna.
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Gruppen har tidigare erfarenhet av att hantera elever med skilda tillsyns- och
omvårdnadsbehov. Antalet elever i gruppen har utökats från ca 7-8 till ca 12-14 elever
de senaste åren. Gruppen behöver större lokaler som är ändamålsenliga. Vattentornets
lokaler ger betydligt bättre möjligheter att arbeta enskilt med elever. Det ger också en
möjlighet att ostört kommunicera med vårdnadshavare via telefon eller på plats.
Vattentornets lokaler ger också en mycket bättre toalettsituation, då det i nuvarande
lokaler ofta blir köbildning.
Vattentornets tomt ger även goda möjligheter till undervisning utomhus.
I Gula Husets verksamhet ingår att i så stor utsträckning som möjligt inkludera
eleverna i deras ordinarie klasser.
Alla raster kommer, att i samma utsträckning som idag, ske på Frejaskolans skolgård.
Även fortsättningsvis kommer eleverna att äta i matsalen samt nyttja ett antal
specialsalar inne i Frejaskolan.
Några av eleverna i Gula Huset har en viss undervisning i sin hemklass. Med de nya
lokalerna kommer också en möjlighet till att bjuda in elever från andra klasser för att
arbeta vissa pass i Gula Huset.
Gruppens nuvarande lokaler kan med mindre justeringar fungera som en yta för
tillfälliga grupper och fritidsverksamhet.
Gruppens nuvarande möbler är nästan uteslutande hopplock av sådant som ” blivit
över” och är i stort behov av förnyelse.
Barn- och utbildningsförvaltningen har för år 2021 tilldelats investeringsmedel om 900
000 kronor för möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum, av vilka 403 000 är
föreslagna som beviljade i BoU, varav 65 000 kr behandlats och beviljats i KS

Ekonomiska konsekvenser
Möbler enl. offert

120 000 kr

Totalt

120 000 kr

Avskrivningstiden på utrustningen kan beräknas till 10 år. Påverkan på driftsbudgeten
är 12 000 kr/år.
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

Julia Zetterstrand

Bengt Greiff

Tf. förvaltningschef

Planeringschef

Sändlista
~ Planeringschefen, BoU
~ Ekonomienheten
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Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Tjänsteskrivelse

2021-07-01
KS.2021.221

Kommunstyrelsen

Mariefredsvägen dricksvattenledning
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ersätta befintlig
dricksvattenledning i Mariefredsvägen.
2. Investeringsvolymen om 4 Mkr beslutas att ianspråktas från investeringsbudget,
"Ledningsnät, utbyte och ventiler".

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att byta ut dricksvattenledningen i
Mariefredsvägen, ca 400 m ledning. Arbetet har prioriterats upp då beläggningsarbeten
är planerade i berörd vägsträckning.
Berörd sträcka har varit hårt drabbad av vattenläckor och investeringen förväntas ha en
kostnadsbesparande effekt på VA-enhetens driftbudget.

Ärendebeskrivning
Befintlig dricksvattenledning i Mariefredsvägen har behov av förnyelse. Ledningen är
uttjänt och det har de senaste åren orsakat större driftstörningar pga. vattenläckor.
Ledningen är ca 400 m lång gjutjärnsledning.
Mariefredsvägen är en av de mer trafikerade vägarna i Gnesta tätort vilket gör åtgärder
mer komplexa och kostsamma. Det innebär också en risk för personalen, speciellt i
samband med vattenläckor där schaktet passeras av mycket trafik och schaktslänter har
bristande bärighet pga utspolat vatten.
Gnesta kommun planerar att utföra beläggningsarbeten på berörd vägsträcka. För att
slippa schaktning i en ny beläggning vid framtida störningar är det viktigt att VAenheten prioriterar berörd sträcka och utför förnyelse av vattenledningen.
Ytterligare en utmaning i detta projekt är korsningen av järnvägsövergången. Det är
svårt att få plats med maskiner etc. som krävs och samtidigt ha fordonstrafiken igång.

Förvaltningens synpunkter
För att minimera arbetets påverkan för trafik och minimera arbetsmiljörisker planeras
förnyelse ske genom hydraulisk rörspräckning. Hydraulisk rörspräckning sker med en
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utrymmessnål och effektiv utrustning. Från en dragmaskin kopplas en serie stänger
fram till bortre änden av det rör som ska spräckas. I andra änden ansluts det nya röret
och längst fram på den nya ledningen placeras ett spräckhuvud. Utrustningen dras
sedan tillbaka genom röret med stor kraft. Spräckaren klyver det gamla röret och drar
successivt in det nya röret i hålrummet som uppstår. Operationen är tyst och
vibrationsfri vilket gör att omgivningen inte på något sätt störs. För denna
ledningssträcka innebär tekniken en ekonomisk fördel då stora kostnader för
schaktning, fyll, transport, trafikanordningar minskas.
Rörspräckning är en effektiv metod för att undvika schakter dock krävs punktschakter
för avvinklingar, serviser, reparationsmuffar, ventilkors etc.
Gnesta kommun har rörspräckning upphandlad tillsammans med andra schaktfria
tekniker. Vi har därför en förhoppning att påbörja en arbetsberedning tillsammans med
ramentreprenör omgående.

Ekonomiska konsekvenser
En vattenläcka i Mariefredsvägen beräknas kosta 150 000 kr vid varje tillfälle. VAenheten bedömer att sannolikheten för ytterligare vattenläckor på sträckan är så hög
som minst 1 vattenläcka/år.
Ekonomiska konsekvenser vid genomförd investering
Investeringsvolym

4 000 000 kr

Uppskattad ökning av kapitalkostnader

90 000 kr/år

Minskade årliga driftkostnader

-150 000 kr/år

Total årlig påverkan på driftbudget

-60 000 kr/år

Hela investeringsvolymen ryms inom investeringsbudget 2021, "Ledningsnät, utbyte
och ventiler".

Juridiska konsekvenser
Arbetet är förenligt med ansvaret som huvudmannen har för den allmänna VAanläggningen i Gnesta kommun enligt LAV, Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
En jämställdhetsanalys är inte tillämplig i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument
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Förnyelse av ledningsnät är en del av framtidsplanen. Hela investeringsvolymen ryms
inom investeringsbudget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-07-01

Sändlista
Samhällsbyggnadschef
VA-chef
Ekonomichef

Anders Axelsson

Niklas Söderholm

Kommunchef

VA-chef

Mikael Tjulin
VA-ingenjör
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Upprättad:
Diarienummer:

Tjänsteskrivelse

KS.2021.99

Kommunstyrelsen

Tillfälligt höjt bidrag för pensionärsföreningar
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beviljar en tillfällig höjning av bidrag till pensionärsföreningarna
under 2021. Belopp från 30 kr/medlem till 40 kr/medlem.
2. Finansiering sker inom kommunikation och samverkans budgetram.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsutskottet har sett över en justering av bidraget till
pensionärsföreningarna under 2021. Kultur- och fritidsutskottet ser att en tillfällig
höjning av detta bidrag är önskvärt under den pandemi som råder.
Enligt kultur- och tekniknämndens Framtidsplan 2014-2016 är
pensionärsföreningarna berättigade att söka bidrag motsvarande 30 kr/medlem. I den
omvärldsanalys som gjordes då framkom följande:

Äldre befolkning som är friska och aktiva
”I takt med att genomsnittsåldern blir högre och äldre personer håller sig friskare med
hjälp bl a av utveckling av teknisk och medicinsk utveckling inom vården ställs också
större krav på aktiviteter. Inom den kommunala verksamheten märks detta t ex på
efterfrågan på datakurser, anpassad media på biblioteket (inte bara böcker) och
anpassade kulturaktiviteter. Detta gäller främst för gruppen Yngre-äldre. För gruppen
äldre-äldre finns andra krav på den kommunala verksamheten, t ex framkomlighet och
tillgänglighet på gator/vägar och anläggningar”.
Detta bidrag permanentades 2017.

Förvaltningens synpunkter
Under större delen av 2020 kunde föreningarna inte bedriva ordinarie verksamhet
under pågående pandemi. Med Folkhälsomyndighetens och regionalt beslutade
restriktioner om antal deltagare vid sammankomster har föreningarna inte kunnat
genomföra aktiviteter och då ej haft några intäkter. Kultur- och fritidsutskottet föreslår
en höjning av bidraget från 30 kr/medlem till 40 kr/medlem under 2021. Det totala
antalet medlemmar är 892, vilket motsvarar en ökad kostnad med 8 920 kr.
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Ekonomiska konsekvenser
Det utökade bidraget ryms inom befintlig budget för föreningsbidrag inom
kommunikation och samverkan då andra bidrag minskar, exempelvis publika
kulturarrangemang, till följd av restriktionerna. Antalet evenemang kommer fortsätta
att minska under 2021 under pågående pandemi och restriktioner.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Inte relevant i detta ärende då bidraget går till alla medlemmar oavsett kön.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse [Datum]

Sändlista
~ Kommunchef
~ Kultursamordnare
~ Chef för kommunikation och samverkan

Anders Axelsson

Carina Nilsson

Kommunchef

Kultursamordnare

Anna Sandklef
Chef kommunikation och samverkan
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Upprättad:
Diarienummer:

Tjänsteskrivelse

2021-09-10
KS.2021.268

Kommunstyrelsen

Målbild "Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland"
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Gnesta kommun antar målbilden "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland".

Sammanfattning
Gemensamma nämnden för socialtjänst och vård har initierat ett arbete för att
förbättra samarbetet mellan skola, socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barnens
bästa. En styrgrupp bestående av socialchefer, skolchefer, Forskning- och utveckling i
Sörmland, divisionschef psykiatri och funktionshinder samt verksamhetschef för
Regionalt stöd och projektledare för Uppdrag psykisk hälsa har arbetat fram en målbild
för utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa”.
Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god
fysisk och psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov.
Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga insatser för
barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av samverkansstrukturer för alla
aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland. Ett starkt gemensamt
ansvarstagande är avgörande.
Målbilden Tillsammans för barnens bästa i Sörmland utgår från FN:s konvention om
barnets rättigheter, barnkonventionen, och kommer att beröra samtliga verksamheter
som kommer i kontakt med barn och unga.

Nämnden för socialtjänst och vård beslutade på sitt sammanträde den 28 maj 2021 att
rekommendera länet samtliga kommuner att anta målbilden "Tillsammans för barnens
bästa i Sörmland".

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhet är inte tillämpbar i ärendet.
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Tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-10
2. Protokollsutdrag NSV 2021-05.28, § 11
3. Skrivelse "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland"

Sändlista
~ Region Sörmland
~ Nämndsekreterare, Nämnden för socialtjänst och vård
~ Socialchef
~ Tf . Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen

Anders Axelsson

Julia Zetterstrand

Kommunchef

Kanslichef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare
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PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

Dokumentnummer

2021-05-28

NSV21-0012-3

§ 11/21 Målbild "Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland"

Diarienummer:

NSV21-0012

Behandlat av
1
Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

Mötesdatum
2021-05-28

Ärendenr
§ 11/21

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
1. Målbild för utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland” antas.
2. Region Sörmland och länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om
att anta målbilden i lämplig politisk församling.
3. Målbilden ska kompletteras med: Samverkan ska ske med ett
helhetsperspektiv kring barnens bästa.
Yrkande
Jacob Sandgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förlag till beslut med tillägget
att målbilden ska kompletteras med "Samverkan ska ske med ett
helhetsperspektiv kring barnens bästa."
Proposition
Ordförande Jacob Sandgren (S), ställer förvaltningens förslag under proposition och
finner att det bifalls.
Ordföranden ställer eget tilläggsyrkande under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet
Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora. Barn och unga i Sörmland
har sämre hälsa än övriga barn i riket och har sämre skolresultat. Sörmland har
även en hög barnfattigdom och en stor andel placerade barn.
Dessa utmaningar kan inte lösas av en enskild aktör eller i rådande strukturer utan
måste ske i samverkan och samarbete. Många barn och föräldrar som behöver
stöd från samhället har idag många alltför många olika kontakter och processer
igång.

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 1(2)
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Gemensamma nämnden för socialtjänst och vård har därför initierat ett arbete för
att förbättra samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården
för barnens bästa. Eftersom detta inte enbart rör socialtjänsten och hälso- och
sjukvården har nämnden varit noggrann att se till så att även skolan har varit
inblandad i arbetet. En styrgrupp bestående av socialchefer, skolchefer,
Forskning- och utveckling i Sörmland, divisionschef psykiatri och
funktionshinder samt verksamhetschef för Regionalt stöd och projektledare för
Uppdrag psykisk hälsa har arbetat fram en målbild för utvecklingsarbetet
”Tillsammans för barnens bästa”.
Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till
god fysisk och psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns
behov. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga
insatser för barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av
samverkansstukturer för alla aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland.
Ett starkt gemensamt ansvarstagande är avgörande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-28
Målbild "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland"
Beslutet expedieras till
Länsstyrgruppen
Akten

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Bakgrund
Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora. Barn och unga i Sörmland har som grupp
sämre fysisk och psykisk hälsa än barn i andra delar av Sverige. De har också sociala svårigheter
och sämre skolresultat. Utöver det lever en högre andel i barnfattigdom och en förhållandevis
stor andel barn är placerade. Detta kan vara svårt att lösa av en enskild aktör eller i rådande
strukturer utan måste ske i samverkan och genom samarbete.
Det kan vara svårt för familjer med barn i behov av stöd att få en överblick av vad som sker och
veta vad som händer härnäst då man ofta har flera kontakter och processer igång. Det finns
också en risk att stöd kommer för sent och att främjande och förebyggande åtgärder inte sätts
in eller att flera professioner utför samma insatser.
Sörmlands läns kommuner och Region Sörmland har utifrån ovanstående beslutat att
genomföra ett utvecklingsarbete för att erbjuda bästa möjliga och jämlika förutsättningar för att
barn och unga i Sörmland ska kunna upprätthålla och utveckla sin fysiska och psykiska hälsa och
sitt välbefinnande samt hitta strukturer för samarbete genom tidiga insatser för barns bästa och
på så sätt ge barn och unga en god och trygg uppväxt.
Med barn och unga menas invånare i Sörmland som är 0-18 år.

Inriktning
Tillsammans för barnens bästa i Sörmland utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen, och kommer att beröra samtliga verksamheter som kommer i kontakt med
barn och unga. Arbetet går även i linje med mål ett, tre, fyra, fem, tio och 16 i FN:s globala mål,
Agenda 2030.
Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga insatser för barn, unga
och deras vårdnadshavare samt utveckling av samverkansstukturer för alla aktörer som arbetar
med barn och unga i Sörmland. Ett starkt gemensamt ansvarstagande är avgörande.

Gemensam målbild
Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och
psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov.
Samverkan ska ske med ett helhetsperspektiv kring barnens bästa.

FoU i Sörmland, Drottning. 16 B, 632 17 Eskilstuna, 016-541 40 30,
www.fou.sormland.se, info@fou.sormland.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse

Upprättad:
Diarienummer:

KS.2020.307

Kommunstyrelsen

Arrendeavtal för mobilmast i Björnlunda på
fastigheten Skenda 3:3
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Anläggningsarrende enligt 11 kap. Jordabalken för uppsättande av en
telekommunikationsmast på del av fastigheten Skenda 3:3 godkänns

Sammanfattning
Inom ett område av fastigheten Skenda 3:3 föreslås en upplåtelse av
anläggningsarrende för mast för telekommunikation. Masten projekteras till en höjd av
78 meter. Området är beläget på en mindre höjd sydost om Björnlunda samhälle ca 90
meter från järnvägen med hänsyn tagit till den verksamhet av avloppsreningsverk som
bedrivs på fastigheten. Arrendeperioden är 10 år med ytterligare förlängning av 5 år
om inte arrendet sägs upp 9 månader före periodens utgång. Arrendeavgiften är 9 000
kr som årligen ska räknas upp enligt konsumentprisindex, KPI.

Ärendebeskrivning
Hi3G Networks AB org.nr 559233-9914 har kontaktat kommunen för möjlighet att
sätta upp en mast för telekommunikation på fastigheten Skenda 3:3, strax sydost om
Björnlunda samhälle och invid reningsverket. Masten projekteras till en höjd av 78
meter ovan marknivå med tillhörande staglinor placerade i 120 graders vinklar, räknat
ca 50 m ut från mast med tillhörande teknikbyggnad.
Det nu föreslagna områdets lämplighet har valts utifrån hänsyn taget till planerna till
en framtida utbyggnad av Björnlunda med bostäder m m men också med ett
säkerhetsavstånd till järnvägen (stambanan) och den befintliga vägen till reningsverket
i området. Bygglov för mast och teknikbyggnad har beviljats i
samhällsbyggnadsnämnden den 1 september 2021.
Upplåtelsen av området om ca 789 kvm sker genom anläggningsarrende enligt
Jordbalkens regler med en arrendeperiod av 10 år. Om inte skriftlig uppsägning sker 9
månader innan arrendeperiodens utgång förlängs avtalet med ytterligare 5 år i taget.
Arrendatorn kan skriftligen säga upp avtalet med 9 månaders uppsägningstid om
anläggningen inte fungerar tillfredsställande ur teknisk synpunkt. Kommunen har rätt
att säga upp avtalet om marken ska användas för annat ändamål än, under
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förutsättning att kommunens intresse påtagligt överväger arrendatorns intresse av
fortsatt arrende. Arrendeavtalet kan överlåtas efter kommunens skriftliga medgivande.
Arrendatorn har, efter kommunens godkännande, rätt att förlägga jordslinga utanför
området (åskledare för mast). Arrendatorn har även rätt efter samråd med kommunen
rätt att dra fram erforderliga tele- och kraftledningar samt nyttja befintlig väg till
området samt att hålla området runt anläggningen, inklusive staglinor fria från träd
och buskar. Arrendatorn är ansvarig att återställa arrendeområdet i godtagbart skick
efter avtalets upphörande. Kommunen har ingen skyldig att inlösa anläggningen vid
arrendets upphörande.
Arrendeavgiften är 9000 kronor per år och erläggs i förskott efter faktura från
kommunen. Hela arrendeavgiften ska uppräknas och följa med konsumentprisindex,
KPI.

Förvaltningens synpunkter
Föreslaget område för telemast har valts huvudsakligen med tanke på en framtida
utbyggnad ska kunna ske av Björnlunda samhälle utan att störas av mastens läge på
Skenda 3:3. Området är redan påverkat av att avloppsreningsverket ligger strax intill.
Arrendatorn har på fråga försäkrat att det ska inte vara några problem med
nedfallande isstycken eller annat från mast eller staglinor. Det visuella intrycket av
anläggningen då framför allt masten, förväntas bli synligt genom att omgivande skog är
av mindre omfattning. Bygglov har sökts och erhållits för mast och teknikbyggnad. Det
har annonserats i tidningen och det har bjudits in till ett informationsmöte i samband
med bygglovsansökan. Inga synpunkter har framförts på projektet.
Området för telemast föreslås upplåtas genom anläggningsarrende enligt jordbalken
istället för avtalsservitut eller lantmäteriservitut. Skälen är bättre flexibilitet för de
inblandade parterna samt att det ger i ett längre perspektiv ger en bättre ersättning för
kommunen.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunen förväntas inte drabbas av några uppkomna kostnader i samband med
denna arrendeupplåtelse. Arrendeavtalet ger en årlig ersättning mot utställd faktura till
skillnad från servitutsrätten som ger engångsersättning enligt Expropriationslagens
regler. Intrångsersättningen avser då den marknadsvärdesminskning på fastigheten
som är lika med den skada som den lider av upplåtelsen. Arrendeupplåtelsen ger
därmed ett betydligt bättre ekonomiskt utfall för kommunen över tiden.

Juridiska konsekvenser
Upplåtelsen sker enligt gällande regler för arrenden i Jordabalken. Om parterna inte
kan komma överens om arrendets innehåll eller annat, kan frågan hänskjutas till
Arrendenämnden för ett avgörande. Arrenderätten är en svagare rätt jämfört med
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servitutsrätt för nyttjanderättshavaren men ändå tillräcklig för denne vilket garanteras
av arrendelagstiftningens regler i Jordabalken. Dessutom kräver en servitutsrätt också
att det finns en lämplig förmånsfastighet att knyta servitutsrätten till. Men
arrenderätten är även förmånlig ur kommunens synvinkel då den ger möjligheter till ett
återtagande av arrendestället (marken) under förutsättningen att kommunens intresse
överväger arrendatorns intresse av att kommunen avser att använda området på annat
vis än vad arrendet avser. Arrendeupplåtelsen är även att föredra ur den synvinkeln att
man vet inte hur länge dessa master kommer att vara i funktion beroende på tekniska
landvinningar inom teleområdet eller om företag går samman och behovet av master
minskar genom att en samordning sker.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Beslutet förväntas inte påverka kommunens jämställdhetsarbete.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Beslutet strider inte mot något av kommunens styrdokument.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse [datum]
2. Arrendeavtal

Anders Axelsson

Tomas Enqvist

Kommunchef

Planeringschef

Christer Hedberg
Handläggare

Sändlista

~ Planeringschef
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1

Jordägare

2 Arrendator

3 Arrendeställets
adress

Gnesta Kommun
646 80 Gnesta
0158-275 000, gnesta.kommun@gnesta.se
Hi3G Networks AB
Box 7012, 121 07 Stockholm-Globen
Kommun

Gata/nr

Gnesta

Björnlunda Reningsverk 1

Org.nr
212000-2965
Org.nr
559233-9914

Fastighetsbeteckning
Skenda 3:3

4 Arrendeställets
omfattning och
ändamål

Jordägaren upplåter till Arrendatorn ett område (Arrendestället) om 789 kvm inom fastigheten
Skenda 3:3 (Fastigheten), för uppförande av anläggning om en 78 meter hög mast med
staginfästningar, teknikbod enligt kartbilagan.
Arrendestället markerad med rosa

Kartan är ej skalenlig och kan inte användas för mätning
Ändamålet med upplåtelsen är att Arrendatorn skall kunna bedriva förvärvsverksamhet med
anknytning till radio- och telekommunikation. För detta ändamål äger Arrendatorn på Arrendestället
rätt att placera och använda den utrustning som vid var tid behövs för att bedriva sådan
förvärvsverksamhet (Anläggningen) samt i övrigt rätt att använda och disponera Arrendestället för
sådan förvärvsverksamhet. Arrendatorn har vidare rätt att på Fastigheten placera och använda teleoch kraftledningar som vid var tid behövs för drift och övervakning av anläggningen, se vidare §8.
5 Arrendetid

Arrendetiden löper från och med 2021-07-31 till och med 2031-06-30 (10 år).

6 Uppsägning/
förlängning

Uppsägning av detta Arrendeavtal skall ske skriftligen, minst nio (9) månader före Arrendetidens
utgång. I annat fall är Arrendeavtalet förlängt med fem (5) år för varje gång med en uppsägningstid
om nio (9) månader varje gång.
Oaktat vad som sagts om Arrendetidens längd har Arrendatorn när som helst under Arrendetiden
rätt att säga upp Arrendeavtalet till upphörande med iakttagande av nio (9) månaders
uppsägningstid under förutsättning att Arrendatorn inte på ett för Arrendatorn tillfredsställande sätt
kan uppföra utrustning enligt punkt 4 eller på annat sätt bedriva sin verksamhet. Detta gäller oavsett
när problemen uppstår.

7 Arrendeavgift/
betalning

Arrendeavgift utgår med 9000 kronor per år och skall erläggas mot faktura i förskott per kalenderår.
Arrendeavgift skall första gången erläggas då Arrendatorn anmäler att arbeten på Arrendestället
påbörjas. Fastighetsskatt ingår i avgiften.
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Erlagd Arrendeavgift för aktuellt kalenderår kan inte återbetalas.

Arrendeavgift skall ändras efter förändringar i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som
basår). Årshyran (bashyran) är anpassad till indextalet för oktober månad 2020. Skulle indextalet
någon påföljande oktobermånad ha förändrats i sitt förhållande till bastalet, skall 100 % av årshyran
för nästföljande kalenderår justeras i förhållande till indextalets förändring.
Faktureringsadress och frågor om arrendebetalningar kan ställas till:
Hi3G Networks AB, att: Leverantörsreskontra, Box 7012, 121 07 Stockholm-Globen.
Fakturareferens SITE ID TD0135C skall alltid anges.
8 El

Arrendatorn har rätt att själv eller via elnätsägare framdra kabel för anslutning till allmänt elnät och
ledningsdragningen ska godkännas av Jordägaren.
För det fall en egen elanslutning mot allmänt elnät inte är möjlig äger Arrendatorn rätt att ansluta
anläggningen till jordägarens elnät varpå Arrendatorn ska montera undermätare. Arrendatorn skall
efter årlig avläsning och anmodan ersätta jordägaren för förbrukningen (utan påslag).

9 Underhåll

Arrendatorn skall svara för underhåll, skötsel och tillsyn av Anläggningen och svarar för serviceoch reparationsarbeten av Anläggningen och Arrendestället.
Jordägaren skall i god tid, dock senast sex (6) veckor i förväg, underrätta Arrendatorn eller den
Arrendatorn anvisat om när och under vilken tid underhåll av Fastigheten som kan påverka
Arrendatorns nyttjande av Anläggningen, skall ske. Parterna skall därvid gemensamt vidta de
åtgärder som kan erfordras för att undvika sådan påverkan.

10 Återställande

Jordägaren garanterar att Arrendestället inte är förorenat med miljöfarliga substanser.
Vid arrendeförhållandets upphörande skall Arrendatorn, om inte annan överenskommelse träffas,
bortföra Arrendatorn tillhörig egendom och återställa Arrendestället i det skick som skäligen kan
godtas av Jordägaren

11 Tillstånd
/myndighetsåtgärder

I den mån Arrendatorns verksamhet på Fastigheten kräver myndighets eller annans tillstånd, skall
Arrendatorn inhämta erforderliga tillstånd.

12 Överlåtelse/
upplåtelse

Arrendatorn har rätt att helt eller delvis upplåta Arrendestället i andra hand. Tillkommande part äger
dock först rätt till tillträde efter att Jordägaren lämnat samtycke till sådan upplåtelse enligt ovan för
ändamål som avses i punkt 1, om inte Jordägaren har skälig anledning att motsätta sig upplåtelsen.

Det åligger Arrendatorn att svara för de åtgärder som av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd,
miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet (t.ex. SSM) kan komma att
krävas för Arrendeställets nyttjande för avsedd användning. Arrendatorn skall samråda med
Jordägaren innan åtgärder vidtas.

Arrendatorn har även rätt att överlåta detta avtal till bolag inom samma koncern som Arrendatorn,
samarbetspartner till Arrendatorn, eller annat bolag som Arrendatorn eller bolag inom Arrendatorns
koncern äger intresse i. Jordägaren skall dock lämna samtycke till sådan överlåtelse innan den sker,
om inte Jordägaren har skälig anledning att motsätta sig överlåtelsen. Jordägaren skall informeras
om en sådan vidareupplåtelse eller överlåtelse.
13 Force majeure

Vardera parten fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av arrendeavtalet och från skyldighet
att erlägga skadestånd om hans åtagande under detta Arrendeavtal inte alls eller endast till onormalt
hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda,
explosion eller ingrepp myndighet som han inte råder över och inte heller kunnat förutse.

14 Förbehåll

Detta Arrendeavtal gäller under förutsättning att Arrendatorn erhåller erforderliga
myndighetstillstånd för den verksamhet som Arrendatorn avser att använda Arrendestället till. Har
sådana tillstånd inte erhållits inom sex (6) månader från Tillträdesdagen har Arrendatorn rätt att
förklara detta Arrendeavtal i sin helhet förfallet.
Om Arrendestället ej uppfyller de nödvändiga kraven för Arrendatorns verksamhet har Arrendatorn
rätt att före Tillträdesdagen förklara Arrendeavtalet förfallet. Parternas prestationer skall därmed
återgå.

15 Särskilda
bestämmelser

Jordägaren skall inte vidta någon åtgärd, inklusive att arrendera ut till annan, som kan störa
Arrendatorns Anläggning eller den verksamhet Arrendatorn bedriver på Arrendestället. Vid
osäkerhet skall Arrendatorn rådfrågas.
Jordägaren skall tillhandahålla Arrendatorn relationsritningar avseende nät/ledningsdragningar för
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el, VVS, tele, radio, TV och IT för Fastigheten om sådana finns och om Arrendatorn så begär.

16 Övriga villkor

Arrendatorn skall ha fritt tillträde till Arrendestället. Om nyckel krävs för att exempelvis fastighet
eller skorsten, skall Jordägaren förse Arrendatorn med nyckel eller motsvarande till denna grind.
Äganderätten till Anläggningen tillkommer Arrendatorn.
För det fall Jordägaren redan upplåtit mark till annan radio- och telekommunikationsoperatör
motsätter sig inte Jordägaren att Arrendatorn samlokaliserar sin verksamhet med den andre
operatören. Jordägaren motsätter sig inte heller att Arrendatorn låter annan operatör samlokalisera
sin verksamhet med Arrendatorns på den, genom detta Arrendeavtal, upplåtna marken, se dock
förbehåll i §12, första stycket.
Arrendatorn har rätt att erbjuda annan operatör ett gemensamt användande av Anläggningen och
Arrendestället, se dock förbehåll i §12, första stycket. Arrendatorn svarar alltid för bestämmelserna
enligt detta avtal även om samlokalisering eller gemensamt användande av anläggningen sker med
annan operatör.
I det fall att träd avverkas för anläggningens uppförande skall ersättning om förtida avverkning och
ev nedlagt arbete överenskommas i samband med anläggningens byggstart.
Arrendatorn har fullgod ansvars- och allriskförsäkring.
Vid överlåtelse av Fastigheten som sker före Tillträdesdagen skall Jordägaren göra förbehåll om
detta avtal.

17 Elektromagnetisk
a fält

Arrendatorn ansvarar för att antennen monteras på ett sådant sätt att allmänheten normalt inte har
tillträde till det område kring antennen där det elektromagnetiska fältet överstiger vid var tid
gällande lägsta gränsvärdet för allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält som anges i
föreskrifter eller allmänna råd utfärdade av svensk myndighet eller, där sådana råd eller föreskrifter
saknas, i rekommendation utfärdade av organ inom Europeiska unionen (”Föreskrifterna”).
Arrendatorn skall tillhandahålla Jordägaren skyddsinstruktion i vilken det framgår hur Jordägaren
eller annan person skall agera om han behöver vistas eller passera inom det område kring antennen
där det elektromagnetiska fältet överstiger de gränsvärden som anges i Föreskrifterna.

18 Dispensklausul

Om nivån av det elektromagnetiska fältet, där allmänheten har tillträde, överstiger gränsvärden satta
i Föreskrifterna skall Anläggningen genast tas ur drift. Arrendatorn är i fall som här avses skyldig
att genast skriftligen underrätta Jordägaren om förhållandet. Arrendatorn äger inte rätt att ta
Anläggningen i drift innan felet/bristen åtgärdats och det därefter är klarlagt att nivån av det
elektromagnetiska fältet inte överskrider Föreskrifterna. Om det inte är möjligt för Arrendatorn att
bedriva verksamheten utan att gränsvärden som anges i Föreskrifterna överskrids har Jordägaren
rätt att omedelbart säga upp detta avtal till omedelbart upphörande.
Följande särskilda förbehåll skall gälla under förutsättning att de godkänns av arrendenämnden:
Jordägaren har rätt att återtaga Arrendestället eller del därav före arrendetidens utgång om det är
erforderligt för fastighetens exploatering för annat ändamål. Jordägaren skall underrätta
Arrendatorn senast ett år före återtagandet. Arrendatorn har rätt till skälig nedsättning av
arrendeavgiften samt skälig ersättning för skada som orsakas av återtagandet.
För det fall återtagande enligt föregående stycke aktualiseras skall Jordägaren i samråd med
Arrendatorn verka för att finna annat område inom det av Jordägarens övriga lagfarna fastigheter
som är lämpligt med hänsyn till Arrendatorns nätplanering.
Vardera parten har rätt att hos arrendenämnden begära godkännande av avtalsförbehåll som för sin
giltighet kräver ett sådant godkännande.

19 Tvist

På detta Arrendeavtal skall svensk lag tillämpas. Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt
avgöras vid allmän svensk domstol.

20 Kontaktperson

Kontrakt under avtalstiden

Installationsfrågor

Johan Ingels, 0735-337460

Johan Ingels, 0735-337460

Nätövervakning, 0763-337 600
Siteavtal@tre.se
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21 Underskrift

Detta Arrendeavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Arrendeavtalet är bindande för parterna från det att båda parter undertecknat nedan.

Ort/datum

Ort/datum

Gnesta 2021-

Stockholm 2021-

Jordägare

Arrendator (Hi3G Networks AB)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Bilagor:
1.

Ritning utvisande Arrendestället

Kommunstyrelsen

Ärendeblad

Upprättad:
Diarienummer:

2021-10-04
KS.2021.2

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 2021-09-02 – 2021-10-03

~

Anställningar 2021-08-01 - 2021-08-31

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

Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2021.85
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2021-09-17
Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.71
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2021-09-02
Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.76
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2021-09-08
Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.87
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2021-09-17
Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.91
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2021-09-24
Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Beslut:

2021-10-04 07:47:36
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Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2021.80
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2021-09-13
Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.84
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2021-09-17
Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.78
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2021-09-13
Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.74
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2021-09-07
Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av slam Miljöinspektör: Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.97
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2021-09-29
Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Beslut:

2021-10-04 07:47:36

Sida 2 av 5

Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2021.86
Renhållning
Ansökan om befrielse gällande hushållsavfall

Beslutsdatum:

2021-09-24
Beslut befrielse hämtning hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.93
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2021-09-29
Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.92
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2021-09-24
Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.83
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2021-09-20
Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.77
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2021-09-15
Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Beslut:

2021-10-04 07:47:36
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Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2021.79
Renhållning
Ansökan om befrielse gällande hushållsavfall

Beslutsdatum:

2021-09-15
Beslut befrielse hämtning hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.88
Renhållning
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2021-09-17
Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.89
Renhållning
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2021-09-20
Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av slam Miljöinspektör: Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.72
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2021-09-08
Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.81
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2021-09-16
Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Beslut:

2021-10-04 07:47:36
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Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2021.82
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2021-09-16
Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.73
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2021-09-08
Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Gatuchef: Beslutad

Beslut:
Ärende:

RVA.2021.90
Renhållning
Ansökan om delning av sopkärl

Beslutsdatum:

2021-09-24
Beslut gällande delning av sopkärl Gatuchef: Beslutad

Beslut:
Ärende:

KS.2021.286
Kultur och fritid
Ansökan om ledarutbildningsbidrag

Beslutsdatum:

2021-09-21
Beslut ledarutbildningsbidrag kommunikation och samverkan: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2021.285
Kultur och fritid
Ansökan om ledarutbildningsbidrag

Beslutsdatum:

2021-09-21
Beslut ledarutbildningsbidrag chef kommunikation och samverkan, Beviljad

Beslut:

2021-10-04 07:47:36

Sida 5 av 5

Kommunstyrelseförvaltningen
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade
mellan 2021-08-01 -2021-08-30

Badvärd
Organisation: Freja bad och gym
Tillsvidare, From: 2021-09-01
Heltid, Löneläge: 2022
Utfärdat av: Malin Broquist, Enhetschef

Kommunstyrelseförvaltningen
Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade
mellan 2021-08-01- 2021-08-30

Kommunvägledare
Organisation: Servicecenter
Vikariat, 2021-09-01 - 2021-12-31
Deltid (50,00%), Löneläge: 2021
Utfärdat av: Kristina Karlsson, Enhetschef
Bibliotekare
Organisation: Bibliotek
Vikariat, 2021-09-01 - 2021-12-31
Deltid (10,00%), Löneläge: 2021
Utfärdat av: Kristina Karlsson, Enhetschef

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Ärendeblad

2021-09-23
KS.2021.3

Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden
kommunstyrelsen
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.

~
~
~
~

Meddelande från Sevriges kommuner och Regioner - Förbundsavgift år 2022
Protokoll från gemensamma överförmyndarnämnden 2021-09-24
Protokoll från Central samverkansgrupp 2021-06-09

Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-09-10
Politiska sammanträden och möteshandlingar - Möten - Nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård (2021-09-10) (opengov.cloudapp.net)
~ Protokoll från gemensamma patientnämndens sammanträde 2021-09-16 Politiska
sammanträden och möteshandlingar - Möten - Gemensamma patientnämnden
(2021-09-16) (opengov.cloudapp.net)

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

