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§ 18
Provtagning kommunala badplatser (FN 2021.012)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden gav fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma med information till 
fritidsnämnden om eventuellt behov av tätare provtagningar av vattenkvalitén vid Gustafs 
Udde under badsäsongen på sammanträdet 2021-02-11 (§9).
Det är tidigare beslutat att kommunens strandbad, som inte klassas som EU-bad, ska följa 
provtagningsreglerna för EU-bad. Tidigare badsäsonger har ett försäsongsprov tagits under 
vecka 24 och löpande vattenprov har sedan tagits måndag eller torsdag under vecka 26, 30 
och 33. För att säkerställa vattenkvaliteten i Vallentunasjön under 2021 utökas provtagningen 
och planeras att genomföras veckorna 24, 26, 28 ,30, 32 och 34. Resultaten rapporteras från 
laboratoriet till fritidsförvaltningen och miljöavdelningen. Miljöavdelningen publicerar sedan 
resultatet på Badplats.se. Övriga strandbad har provtagning enligt tidigare intervall.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-05, Provtagning kommunala badplatser
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Tjänsteskrivelse

Provtagning kommunala badplatser

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden gav fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma med information 
till fritidsnämnden om eventuellt behov av tätare provtagningar av vattenkvalitén vid 
Gustafs Udde under badsäsongen på sammanträdet 2021-02-11 (§9).
Det är tidigare beslutat att kommunens strandbad, som inte klassas som EU-bad, ska 
följa provtagningsreglerna för EU-bad. Tidigare badsäsonger har ett försäsongsprov 
tagits under vecka 24 och löpande vattenprov har sedan tagits måndag eller torsdag 
under vecka 26, 30 och 33. För att säkerställa vattenkvaliteten i Vallentunasjön under 
2021 utökas provtagningen och planeras att genomföras veckorna 24, 26, 28 ,30, 32 
och 34. Resultaten rapporteras från laboratoriet till fritidsförvaltningen och 
miljöavdelningen. Miljöavdelningen publicerar sedan resultatet på Badplats.se. 
Övriga strandbad har provtagning enligt tidigare intervall.

Bakgrund
Miljöavdelningen ska kontaktas om provresultat visar att det finns brister i 
vattenkvalitén eller om det uppstått en händelse som gör att allmänheten bör avrådas 
från bad/uppmanas till försiktighet. Det är tjänstgörande vaktmästare som utifrån 
analysresultat och information om eventuella utsläpp och liknande bedömer behov av 
åtgärd i samråd med miljöavdelningen (tex uppmaning om försiktighet, avrådan från 
bad, kompletterande provtagning). Vid avrådan från bad eller uppmaning om 
försiktighet vid bad hjälper miljöavdelningen till att ta fram skyltar att sätta upp på 
baden.

Ekonomiska konsekvenser
Tätare provtagnings intervall vid Gustavs udde medför ökade analyskostnader för 
förvaltningen.

Petri Peltonen Ola Nilsson
Förvaltningschef Enhetschef

Expedieras till:
Akten
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