
Kommunstyrelsen Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från kommunstyrelsen

Tid och plats Onsdag den 13 april 2022, kl 15:30 - 16:40 , B-salen, Västra

Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Anders Axelsson, kommunchef, Jesper Berndt Dahl, kanslichef,

Mats Öberg tf. ekonmichef.

Justerare Gustav Edman (ordinarie), Håkan Ekstrand (ersättare)

Justering I direkt anslutning till sammanträdet

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 53 - 55

Ordförande Johan Rocklind

Justerare Gustav Edman

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

Organ: Kommunstyrelsen

Datum för anslagets uppsättande: 2022-04-14

Datum för anslagets nedtagande: 2022-05-05

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 53 - 55



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-04-13

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
KS § 53 Årsredovisning Gnesta kommun 2021 3 - 4

KS § 54 Möjlighet till distansdeltagande vid politiska

sammanträden under en provperiod

5 - 6

KS § 55 Tillfällig badtaxi 7



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-04-13

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Gustav Edman (MP) som ordinarie och Håkan Ekstrand (C) som

ersättare att justera protokollet i omedelbar anslutning till sammanträdet, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordförande föreslår att ett nytt ärende läggs till dagordningen, Upphandling tillfällig

badtaxi, äredet föreslås läggas till som punkten 3 på dagordningen.

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-04-13

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-13
Diarienummer: KS.2022.45

§ 53

Årsredovisning Gnesta kommun 2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner Årsredovisning 2021

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommuns resultat för 2021 är 33,1 mkr jämfört med 8,4 mkr för 2020. Årets
resultat enligt balanskravet var 20,0 mkr. Nettokostnaderna ökade med 4,5 procent
jämfört med 3,7 procent 2020. Nettokostnaderna exklusive jämförelsestörande poster
ökade med 4,9 procent. Skatteintäkterna har ökat med 5,8 procent, att jämföra med 5,1
procent föregående år.

Gnesta kommuns verksamhetsmål är så kallade inriktningsmål som de förtroendevalda
valt att prioritera för den aktuella mandatperioden. Det innebär att bedömningen av
om kommunen uppfyllt målen bygger på i vilken grad verksamheterna uppnått resultat
och gjort tillräckliga aktiviteter varje år. Kommunfullmäktige har antagit nio mål. En
utförlig redovisning av måluppföljning finns i avsnittet Styrning och uppföljning av den
kommunala verksamheten i förvaltningsberättelsen.

Uppföljningen av mål utgår från indikatorer och lägesrapporter som varje verksamhet
lämnat. I måluppföljningen ingår också satsningar och åtgärder som bidrar till att
påverka den totala måluppfyllelsen. Under senare år har regelverket kring vad en
kommunal årsredovisning skall innehålla, samt hur den skall upprättas, förstärkts
tydligt. Det gäller bland annat investeringsredovisningen och förvaltningsberättelsen
men noterbart är också ett nytt och tydligare fokus på koncernperspektivet.

Då regelverket avseende förvaltningsberättelsen stärkts måste den numera bl.a.
innehålla ett avsnitt avseende väsentliga risker. Detta avsnitt kan med fördel få en
tydligare koppling till respektive nämnds arbete med internkontroll än vad som nu är
fallet. Området behöver därför särskilt uppmärksammas inför kommande arbete med
framtidsplan och internkontrollplaner.

Gnesta kommun har tre finansiella mål:

1. Årets resultat ska i genomsnitt vara 1,5 procent av skatter och statsbidrag under
innevarande mandatperiod. För 2021 uppgår resultatet till 4,4 procent. Exklusive
resultat för orealiserade värdepapper uppgår resultatet till 2,7 procent av skatter och
statsbidrag per december. Uppföljning: Målet är uppfyllt.

2. Verksamheternas nettokostnadsandel med avdrag för jämförelsestörande poster ska
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uppgå till max 100 procent per år. För 2021 är nettokostnadsandelen 98 procent.
Uppföljning: Målet är uppfyllt.

3. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska uppgå till minst 30
procent. För 2021 är soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen 51 procent.
Uppföljning: Målet är uppfyllt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-08
2. Bilaga: Årsredovisning för Gnesta kommun 2021

Tjänsteförslag
1. Godkänner Årsredovisning 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Oskar Sulin (V) lämnar tilläggsförslag med lydelsen "Ge förvaltningen i uppdrag att

balansera VA-enhetens underskott över 3 år samt återkomma till nästa KS med ett

förslag på hur underskottet ska finansieras via taxan för att uppnå en budget i balans".

Johan Rocklind (S) föreslår avslag till Oskar Sulins (V) tilläggsförslag.

Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller till det framskrivna förslaget.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Oskar Sulin (V) tilläggsförslag,

ordföranden finner att Oskar Sulins (V) tilläggsförslag avslås.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

och finner att så är fallet.

Reservationer
Oskar Sulin (V) reservation till förmån för eget förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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§ 54

Möjlighet till distansdeltagande vid politiska
sammanträden under en provperiod

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter,

ske på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på

distans är ett komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period

fram till 2022-12-31. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av

testperioden. Det är alltid sammanträdets ordförande som avgör om närvaro får

ske på distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och

på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på

lika villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Förslaget till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen för kommunfullmäktige

kvarstår under hela provperioden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Då det råder en osäkerhet kring smittspridningsläget och att restriktioner kan komma

att behöva införas på nytt, föreslås att provperioden för distansdeltagande vid politiska

sammanträden förlängs fram till 2022-12-31.

Även om Riksdagen, 2022-03-23, beslutat att Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla från och med 2022-04-01,

så är det fortsatt ett osäkert läge avseende eventuell utbredd smittspridning i samhället.

Därmed föreslås en förlängning av tidigare beslut i ärendet.

Efter 2022-12-31 behöver ett nytt beslut fattas om antingen en förlängning av

föreliggande beslut eller att permanenta alternativt avskaffa rätten till

distansdeltagande. Förslagsvis hanteras denna fråga inom ram för översyn av

kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-31

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15, § 15,
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3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-21, § 47,

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21, § 49,

5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-20, § 100.

Tjänsteförslag
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter,

ske på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på

distans är ett komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period

fram till 2022-12-31. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av

testperioden. Det är alltid sammanträdets ordförande som avgör om närvaro får

ske på distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och

på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på

lika villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Förslaget till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen för kommunfullmäktige

kvarstår under hela provperioden godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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§ 55

Tillfällig badtaxi

Beslut
1. Förvaltingen ges i uppdrag att genomföra en upphandling för en badtaxi som

trafikerar Gnesta centrum till Klämmingsbergsbadet för sommaren 2022 samt

återkomma till kommunstyrelsen med ytterligare information kring

Frösjöstrand.

Sammanfattning av ärendet
Vattnet vid badplatsen Frösjöstrand i Gnesta tätort har under de två senaste åren

periodvis haft förhöjda halter av E. coli-bakterier (tarmbakterier). Badplatsen är en av

sex kommunala badplatser som kommunen regelbundet kontrollerar.

Hösten 2021 fick VA-enheten ett utökat uppdrag att utreda orsaken till den periodvis

otjänliga vattenkvaliteten vid Frösjöstrands badplats.

Eftersom att det finns en risk att åtgärder inte hinner vidtas innan innan sommaren för

att säkerställa att Frösjöstrand är badbart till sommaren så väljer kommunen att föreslå

att förvaltningen får i uppdrag att upphandla badtaxi från Gnesta centrum till

Klämmingsbergsbadet för sommaren 2022 års badsäsong.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S) lämnar förslaget att förvaltingen ges i uppdrag att genomföra en

upphandling för en badtaxi som trafikerar Gnesta centrum till Klämmingsbergsbadet

för sommaren 2022 samt återkomma till kommunstyrelsen med ytterligare

information kring Frösjöstrand.

Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller ordförandens förslag.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Enhetschef kommunikation och samverkan

~ Miljöenheten
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Johan Rocklind, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M X         
Håkan Ekstrand, 2:e v ordf C X         
Linda Lundin, Led S x § 53 Petra Lindström       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M  X Sven Anderson       
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X  Deltar digitalt       
Anders Oscarsson, Led S X         
Sibylle Ekengren, Led M X         
Andreas Andersson, Led C X  Deltar digitalt       
Krister Ekberg, Led SD X         
Göran Ehrenhorn, Led SD X         
Oskar Sulin, Led V X         
Gustav Edman, Led MP X         
Harke Steenbergen, Ers Ersättare    S  X        
Sven Anderson, Ers Ersättare    M X         
Petra Lindström, Ers Ersättare    S X  Deltar digitalt       
Karin Braathen Gustavsson, Ers Ersättare    M X         
Inga-Lill Fredriksson, Ers                                 Ersättare    C X  Deltar digitalt       
Christian Tomtlund, Ers Ersättare    SD  X        
Madeleine Harju, Ers Ersättare    Fi  X        


  S = S-M-C-MP-L-Fi-V-SD 


   M = M-S-C-L-SD-MP-V-Fi 


   C = C-L-M-S-MP-V-Fi 


   SD = SD-M-C-L-S-V-MP-Fi 


   V = V-Fi-MP-C-L-S-M-SD 


   MP = MP-Fi-V-S-L-C-M-SD 


   L = L-C-M-S-MP-V-Fi 


   Fi = Fi-V-MP-S-L-C-M-SD 


 







 


 







