
Kommunstyrelsen Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från kommunstyrelsen

Tid och plats Måndagen den 12 december 2022, kl.10.00 - 14.00

Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 11:30 - 11:40, 12:30 - 12:55

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

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

Anna-Karin Lindblad Wieslander, förvaltningschef SBN, Hans

Haglund, IT-chef, Lena Karlsson Leksell, socialchef, Cecilia

Henningsson tf. HR-chef, Sandra Holmström, miljöansvarig,

Micael Emanuelsson, praktikant, Samir Sandberg, ekonomichef

Justerare Håkan Ekstrand (ordinarie) Andreas Andersson (ersättare)

Justering Tisdagen den 13 december 2022, kl. 15.00

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 166 - 176

Ordförande Linda Lundin

Justerare Håkan Ekstrand

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

Organ: Kommunstyrelsen

Datum för anslagets uppsättande: 2022-12-14

Datum för anslagets nedtagande: 2023-01-05

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 166 - 176
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Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-12-12

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 Håkan Ekstrand (C) som ordinarie och Andreas Andersson (C)

som ersättare att justera protokollet i omedelbar anslutning till sammanträdet

avseende punkterna 3 - 11, övriga punkter på dagordningen justeras tisdagen den 13

december kl. 15 .00 i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att en ny informationspunkt läggs till på punkten 1 på

dagordningen,VA-taxekonstruktion. Ordföranden föreslår att punkten 1 stängs samt att

samtliga närvarande tjänstemän i lokalen får närvara. Kommunstyrelsen beslutar enligt

ordförandens förslag.

Ordföranden föreslår att ett nytt ärende läggs till dagordningen, Extrainsatt

kommunstyrelsesammanträde. Ärendet läggs till som en ny punkt 17 på dagordningen.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-12-12

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-12-12
Diarienummer: KS.2022.10

§ 166

Information från föredragande

Sammanfattning av ärendet
Anna -Karin Lindblad Wieslander och Maria Kavcic från Structor informerar om

arbetet med förslaget om ny taxenivå för VA-taxan.

Anna-Karin Lindblad Wieslander informerar om återvinningsgården och om

kommande lagstiftning på området samt information om renhållningen.

Anna-Karin Lindblad Wieslander och Sandra Holmström, miljöansvarig, informerar

om deponier i Gnesta kommun.

Sändlista
~ Akten



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-12-12

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-12-12
Diarienummer: KS.2022.8

§ 167

Återrapportering Vatten/avlopp

Beslut
1. Tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Anders Axelsson visar tidplan för ny vattenförsörjning samt går igenom

de olika projekten.

Sändlista
~ Akten



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-12-12

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-12-12
Diarienummer: KS.2022.393

§ 168

Energiplan

Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans

med Mälardalens Energikontor ta fram energiplan enligt alternativ 1 nedan med

lydelsen; " Bas-plan. Avser att uppfylla lagen samt vara underlag för kommande

revideringar till mer ambitiösa planer. Tar ca 3 månader att genomföra och

kostar ca 75 tkr exkl. intern tid. Energikontoret behöver ha tillgång till interna

strateger med energifokus om det finns sådana i kommunen".

2. Kostnad för framtagande av energiplan finansieras inom arbetet med

framtidsplan 2023-2025.

Sammanfattning av ärendet
I Framtidsplan för kommunstyrelsen 2021-2023 framgår att kommunstyrelsen fått i

uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en energiplan för Gnesta kommun. Gnesta

kommuns nu gällande energiplan och tillika klimatstrategi och miljömålsprogram

fastställdes 2008. Samhällsbyggnadsförvaltningen ses som naturlig utförare av

kommunstyrelsens uppdrag och saknar egen intern kompetens inom energifrågor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-11-17

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans

med Mälardalens Energikontor ta fram energiplan enligt alternativ 1 nedan med

lydelsen; " Bas-plan. Avser att uppfylla lagen samt vara underlag för kommande

revideringar till mer ambitiösa planer. Tar ca 3 månader att genomföra och

kostar ca 75 tkr exkl. intern tid. Energikontoret behöver ha tillgång till interna

strateger med energifokus om det finns sådana i kommunen".

2. Kostnad för framtagande av energiplan finansieras inom arbetet med

framtidsplan 2023-2025.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-12-12

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum:2022-12-12

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-12-12
Diarienummer: KS.2022.362

§ 169

Parkeringsutredning

Beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en

parkeringsutredning som ska ligga till grund för en parkeringsstrategi för Gnesta

tätort.

2. Kostnad för parkeringsutredning hanteras inom ram för pågående beredning av

Framtidsplan 2023-2025.

Sammanfattning av ärendet
I kommunstyrelsens framtidsplan 2022–2024 finns målet Ett attraktivt centrum med

ett gott och varierat utbud. Ett av uppdragen för att nå målet är att genomföra en

strategisk parkeringsutredning. Förvaltningen föreslår nu att arbetet med

parkeringsutredningen påbörjas och att det mynnar ut i en parkeringsstrategi för

Gnesta tätort.

Parkeringsstrategin ska fungera som ett planeringsunderlag för exploatörer,

tjänstepersoner och politiker vid stadsutveckling och nybyggnation.

Parkeringsstrategin bör bland annat visa hur befintliga parkeringsplatser kan användas

mer effektivt, behov av nya parkeringar för bilar och cyklar samt hur

laddinfrastrukturen kan byggas ut. I uppdraget bör även ingå ett resonemang om

flexibla parkeringstal. Vidare framhålls vikten av att parkeringar är viktiga för att den

totala omsättningen inom handeln inte ska minska; hushållens köpkraft är

fundamental för fortsatt konsumtion och ekonomisk tillväxt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-28

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en

parkeringsutredning som ska ligga till grund för en parkeringsstrategi för Gnesta

tätort.

2. Kostnad för parkeringsutredning hanteras inom ram för pågående beredning av

Framtidsplan 2023-2025.
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Sammanträdesdatum:2022-12-12

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samhällsplanerare

~ Ekonomichef

~ Förvaltningschef samhällsbyggnad
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Sammanträdesdatum:2022-12-12

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-12-12
Diarienummer: KS.2022.358

§ 170

Semesterväxling

Beslut
1. Ärendet återremitteras.

Sammanfattning av ärendet
Semesterväxling innebär att medarbetare som önskar ytterligare ledig tid utöver

ordinarie semesterdagar, har möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga

dagar.

Flertalet fackförbund har under en längre tid lyft önskemålet om att införa

semesterväxling i Gnesta kommun. Enligt förbundens representanter finns det ett

utbrett intresse bland deras medlemmar för förmånen. Majoriteten av kommunerna i

Sörmland har denna förmån och erfarenheter från dessa kommuner har inhämtats.

Diskussioner har förts i kommunledningsgruppen och utifrån perspektivet attraktiv

arbetsgivare föreslås införande av semesterväxling i Gnesta kommun från den 1 januari

2023 i enlighet med bilagd rutin.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-11-02

2. Rutin semesterväxling

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa semesterväxling i Gnesta kommun

från och med 1 januari 2023, enligt bilagd rutin.

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Lundin (S) lämnar återremissförslag med lydelsen, Återremiss för att 1) belysa

hur införande av semesterväxling i Gnesta kan påverka verksamheten/

produktionsutfallet, 2) tydliggöra hur kostnadsneutralitet föreligger i förslaget om

semesterväxling 3)se över rutinen för avseende möjligheter till växling. Dels genom att

se över någon form av tak gällande maximalt tillgängliga semesterdagar, dels att se över

hur de personer som arbetar inom personintensiv verksamhet som löper året om också

ska kunna ta del av en semesterväxling.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-12-12

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Ingrid Jerneborg Glimne (M) bifaller Linda Lundins (S) återremissförslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag eller senare och

finner att ärendet ska avgöras senare. Ärendet har återremitterats.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ HR-enheten

~ Kommunikation



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-12-12

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-12-12
Diarienummer: KS.2022.378

§ 171

Avsiktsförklaring - Digifysiskt Science Center i
Sörmland

Beslut
1. Gnesta kommun ställer sig bakom framtagen avsiktsförklaring.

2. Uppdra åt kommunchef att underteckna bilagd avsiktsförklaring.

3. Kostnad för Digifysiskt Science Center Sörmland (DSCS) hanteras inom ram för

pågående beredning av Framtidsplan 2023-2025.

Sammanfattning av ärendet
Regionala utvecklingsnämnden gav 2021-04-30, § 19, i uppdrag att bygga ett DSCS.

Därefter har projektet arbetat fram en förvaltnings- och finansieringsmodell samt ett

koncept för DSCS. Detta har sedan förankrats i samtliga av kommuner i länet. Utifrån

detta har en avsiktsförklaring tagits fram, som respektive kommun ska ta ställning till.

Avsiktsförklaringen stadgar att parterna är överens om att ingå samverkansavtal

avseende medfinansiering av DSCS samt de grundläggande principerna för samverkan.

Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär förslag till beslut att Gnesta kommun förbinder

sig att årligen medfinansiera projektet med 100 000 kronor fram till 2027-12-31.

Eftersom medfinansiering avser perioden 2023-2027 föreslås att kostnaden hanteras

inom ram för pågående beredning av Framtidsplan 2023-2025.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-12-06

2. Avsiktsförklaring - Region Sörmland och Gnesta kommun

3. Protokollsutdrag från den regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2022-

10-21, § 59.

Tjänsteförslag
1. Gnesta kommun ställer sig bakom framtagen avsiktsförklaring.

2. Uppdra åt kommunchef att underteckna bilagd avsiktsförklaring.

3. Kostnad för Digifysiskt Science Center Sörmland (DSCS) hanteras inom ram för

pågående beredning av Framtidsplan 2023-2025.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-12-12

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Glimne (M) bifaller det det framskrivna förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Region Sörmland

~ Barn- och utbildningsnämnden

~ Anders Axelsson, kommunchef

~ Johan Skeppstedt, t.f. skolchef

~ Hans Haglund, IT-chef

~ Mikaela Fog, digitaliseringsstrateg



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-12-12

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-12-12
Diarienummer: KS.2022.279

§ 172

Marköverföring genom fastighetsreglering

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till överenskommelse om

marköverföring genom fastighetsreglering till 4 bostadsfastigheter vid Övre

Marviken, Laxne.

2. Uppdra åt samhällsbyggnadschef att underteckna överenskommelse genom

marköverföring.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har kontaktas av fyra fastigheters ägare om att de vill förvärva angränsande

mark och vattenområde från Laxnestugan 1:1 vid Övre Marviken. Det sker lämpligast

med avtal om marköverföring genom fastighetsreglering. Området är inte berört av

detaljplan men är berört av bestämmelserna om strandskydd. Genom avtal om

fastighetsreglering behöver ersättningen för marken först erläggas i samband med att

Lantmäteriet fattar sitt fastighetsbildningsbeslut. Förvaltningens preliminära

bedömning är att området föreslaget för marköverföringen är sedan mycket lång tid

tillbaka som 1959 ianspråktaget av beslutade servitut för bad- och båtplats och

utfartsväg samt brukas av de boende som tomtmark, kanske redan då området kom att

bebyggas. Den slutliga bedömningen av föreslagen fastighetsbildning kommer att ske i

samband med lantmäteriförrättningen som fastighetsägarna ansöker om och bekostar

själva. Vid att förrättningsbeslutet har vunnit laga kraft betalar köparna av marken

ersättningen till säljaren Gnesta kommun och blir därmed ägare till överförd mark.

Inga lagfartskostnader behöver utges.

Gnesta kommun som markägare har ingen nytta av marken ifråga, varken på kort eller

lång sikt vilket i beredningen av ärendet är av central betydelse.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-17

2. Förslag till överenskommelse om marköverföring genom fastighetsreglering
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Sammanträdesdatum:2022-12-12

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till överenskommelse om

marköverföring genom fastighetsreglering till 4 bostadsfastigheter vid Övre

Marviken, Laxne.

2. Uppdra åt samhällsbyggnadschef att underteckna överenskommelse genom

marköverföring.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Lagfarna ägare

~ Kommunchef

~ Samhällsbyggnadschef

~ Planeringschef

~ Handläggare planeringsenheten



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-12-12

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-12-12
Diarienummer: KS.2022.206

§ 173

Extrainsatt sammanträde

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde, måndagen den 19

december 2022, kl. 08.00 i Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15 Gnesta

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett behov av att kommunstyrelsen sammanträder vid ett extra tillfälle i

december, därför föreslås kommunstyrelsen besluta om ett extrainsatt sammanträde

måndagen den 19 december klockan 08.00 i Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15 i

Gnesta.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden lämnar förslaget att kommunstyrelsen sammanträder måndagen den 19

december kl 08.00 i lokal Frösjön/Lockvattnet.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Hemsidan

~ Akten
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Sammanträdesdatum:2022-12-12

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-12-12
Diarienummer: KS.2022.6

§ 174

Redovisning delegationsbeslut

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av

kommunstyrelsens antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till

kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller

fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla

lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden

för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att

kommunstyrelsens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens

anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det

datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter

om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare

(namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med

skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2022-10-19 – 2022-11-30

~ Anställningar 2022-09-01 -2022-10-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum:2022-12-12

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-12-12
Diarienummer: KS.2022.5

§ 175

Anmälningsärenden

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

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

~ Protokoll Personalutskott 2022-05-02

~ Protokoll Personalutskott 2022-05-30

~ Protokoll Personalutskott 2022-06-13

~ Protokoll Personalutskott 2022-08-22

~ Protokoll Personalutskott 2022-09-12

~ Protokoll Personalutskott 2022-09-19

~ Protokoll Personalutskott 2022-10-11

~ Protokoll Personalutskott 2022-10-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Akten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-12-12
Diarienummer: KS.2022.7

§ 176

Kommunchefen informerar

Sammanfattning av ärendet
Rekrytering barn-och utbildningschef pågår

Påbörja rekrytering av ordinarie HR-chef

Kommunikation och samverkan vakant - översyn pågår av förvaltningen.

Träff med SKR:s nya VD

Workshop med MDU om utvecklas samverkan

Möte med Länsstyrelsen angående detaljplaner kontra vattenförsörjning

Ökad smittspridning
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum:  20221212 Sida 1 

 
 

 
NÄRVARANDE 

JA NEJ 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 

NR 

ÄRENDE 
NR 

 

Linda Lundin, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M X         
Håkan Ekstrand, 2:e v ordf C X         
Johan Rocklind, Led S  X Petra Lindström       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X § 171-176 Inga-Lill Fredriksson       
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X         
Anders Oscarsson, Led S X         
Sibylle Ekengren, Led M X         
Andreas Andersson, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD  X Sven Anderson       
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 § 172-176        
Petra Lindström, Ers Ersättare    S X         
Karin Braathen Gustavsson, Ers Ersättare    M  X        
Inga-Lill Fredriksson, Ers                                 Ersättare    C X  Deltar på distans       
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 
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