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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Anna Ekström (M) som ordinarie och Inga-Lill Fredriksson (C)

som ersättare att i omedelbar anslutning till sammanträdet på kommunhuset, Västra

Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att punkten 9 på dagordningen, Kommunchefen informerar,

utgår från dagordningen.

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum:2022-06-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-07
Diarienummer: KS.2021.287

§ 86

Ny taxekonstruktion för VA

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag på ny konstruktion för VA-taxa

enligt svenskt vattens normalförslag beskrivet i publikation 120.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda kundsystem

för ny taxekonstruktion och under hösten presentera nivå på taxehöjning under

en femårsplan för att balansera underskottet inom taxekollektivet.

Sammanfattning av ärendet
VA-taxan föreslås anpassas till Svenskt vattens publikation P120.

Taxehöjningar och nyttjande av skattemedel ska utredas under hösten år 2022.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-24

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag på ny konstruktion för VA-taxa

enligt svenskt vattens normalförslag beskrivet i publikation 120.

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda kundsystem

för ny taxekonstruktion och under hösten presentera nivå på taxehöjning under

en femårsplan för att balansera underskottet inom taxekollektivet.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
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~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-06-07
Diarienummer: KS.2022.208

§ 87

Ekonomisk uppföljning efter april - kommunen
totalt

Förslag till beslu i kommunfullmäktige
1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunen totalt per april 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens resultat efter april uppgår till 5 500 tkr (budgetavvikelse med -2 580 tkr)

och prognosen för 2022 är 8 736 tkr (budgetavvikelse med -6 826 tkr). Nedan följer en

specifikation av avvikelser per nämnd.

Avvikelser per april samt årsprognos för 2022 per nämnd

Nämnd

Budget

helår

Avvikelse

mot budget

efter april

månad

Prognosticerat

resultat

Prognosticerad

avvikelse mot

budget, helår

Kommunfullmäktige -661 8 -661 0

Kommunstyrelsen, skattekoll. -79 530 -45 -83 930 -4 400

Kommungemensamma poster -25 616 -6 141 -27 616 -2 000

Finans 746 713 2 881 762 063 15 350

Revision -753 217 -753 0

Valnämnd -500 496 -160 340

Överförmyndarnämnd -1 018 35 -1 018 0

Övriga nämnder -124 5 -124 0

Samhällsbyggnadsnämnd -32 557 -1 269 -35 557 -3 000

Barn- och utbildningsnämnd -327 298 411 -329 198 -1 900
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Sammanträdesdatum:2022-06-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Socialnämnd -263 094 2 971 -263 810 -716

Totalt exkl. VA och renhållning 15 562 -497 19 236 3 674

VA och renhållning 0 -2 149 -10 500 -10 500

Totalt inkl. VA och renhållning 15 562 -2 580 8 736 -6 826

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-31

Tjänsteförslag
1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunen totalt per april 2022.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Ekonomichef
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-07
Diarienummer: KS.2022.145

§ 88

Fördjupat inriktningsbeslut Gnesta centrum

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Att den nya byggnationen blir flexibel avseende omfattningen av

verksamhetslokaler med hänsyn till de stora osäkerheter som finns avseende

kommande behov

2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att finna annan lokalisering för den befintliga

livsmedelshallen och upplåta mark i närheten av Centrumkvarteret via tomträtt

alternativt arrende samt att denna tomt inkluderas i det påbörjade

detaljplanearbetet

3. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda framtida lokalbehov för

biblioteket. I uppdraget ska både kvalitativa och ekonomiska aspekter beaktas,

däribland möjligheten för Gnestas kultur- och föreningsliv att nyttja lokalerna

4. Att ge GCFAB i uppdrag att förtydliga finansiella aspekter efter ett uppdaterat

inriktningsbeslut med fokus på byggrätter och beräknade hyresnivåer

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Gnesta beslutade 2012 att det behövdes en plan för att utveckla och

vitalisera Gnesta centrum. Syftet var att utreda och belysa olika åtgärder som kan göra

centrum mer attraktivt.

Flera åtgärder och aktiviteter har sedan dess genomförts exempelvis en arkitekttävling,

medborgardialoger mm. Detta arbete ledde fram till Planen för Centrumutveckling

antogs av kommunfullmäktige år 2018.

År 2011 bildades det av Gnesta kommunkoncern ägda bolaget Gnesta

Centrumfastigheter AB, GCFAB. Året därpå förvärvade GCFAB av Gnesta

kommunkoncern fastigheten Gnesta 36:11. Fastigheten innehåller byggnaderna

postenhuset, biblioteket, Coop och guldsmedens samt Strömmentorget och

Marieströmsgatan, vilket framöver kallas ”centrumkvarteret”.

Syftet med bolagsbildningen och fastighetsförvärvet var att ”på affärsmässiga principer

bygga och förvalta bostäder och verksamhetslokaler” samt ”eftersträva en utveckling av

centrumkvarteret för fler verksamhetslokaler och bostäder”, enligt ägardirektiv GCFAB,

antaget av KF 2019-06-17.
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Styrelsen för GCFAB har arbetat med att ta fram förslag till en utveckling av området

och har utgått ifrån de grundläggande tankar som återfinns i Centrumplanen.

År 2020 presenterades ett första förslag till bebyggelse och disposition som var ett

relativt djärvt angreppssätt då denna sträckte sig utanför bolagets fastighet.

Bearbetning och till viss del omarbetning efterfrågades.

Ett antal tekniska utredningar har gjorts efter detta, bland annat avseende den genom

kvarteret dragna kulverten för Marieströmsån.

GCFAB har hos samhällsbyggnadsnämnden begärt planbesked vilket beviljades i mars i

år. Därmed inleds detaljplaneskedet. Ett gemensamt startmöte mellan

samhällsbyggnadskontorets planeringsenhet, GCFAB och bolagets anlitade

arkitektkontor, har genomförts.

GCFAB har också presenterat sin uppdaterade inriktning för delar av GKK samt

representant från Kommunstyrelsen (KSO) och kommunchef. Bolaget har också tagit

fram en översiktlig skiss på hur området skulle kunna planeras, se nedan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-30

2. PM Centrumkvarterens utveckling och relation till 2018 års centrumplan
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Sammanträdesdatum:2022-06-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Att den nya byggnationen blir flexibel avseende omfattningen av

verksamhetslokaler med hänsyn till de stora osäkerheter som finns avseende

kommande behov

2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att finna annan lokalisering för den befintliga

livsmedelshallen och upplåta mark i närheten av Centrumkvarteret via tomträtt

alternativt arrende samt att denna tomt inkluderas i det påbörjade

detaljplanearbetet

3. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda framtida lokalbehov för biblioteket

där både kvalitativa och ekonomiska aspekter beaktas

4. Att ge GCFAB i uppdrag att förtydliga finansiella aspekter efter ett uppdaterat

inriktningsbeslut med fokus på byggrätter och beräknade hyresnivåer

Förslag till beslut på sammanträdet
Gustav Edman (MP) lämnar ändringsförslag till ny punkt 3 med lydelsen, "Att ge

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda framtida lokalbehov för biblioteket. I uppdraget

ska både kvalitativa och ekonomiska aspekter beaktas, däribland möjligheten för

Gnestas kultur- och föreningsliv att nyttja lokalerna".

Anna Ekström (M), Ingrid Jerneborg Glimne (M), Håkan Ekstrand (C), Ingalill

Fredriksson (C) och Sibylle Ekengren (M) bifaller Gustav Edmans (MP)

ändringsförslag.

Oskar Sulin (V) lämnar ändringsförslag till ny punkt 3 med lydelsen "Att ge

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att skapa ett allaktivitetshus eller

kulturhus där lokalbehoven för olika verksamheter som fritidsgård, bibliotek,

kulturskola och annat föreningsliv kan samordnas. I utredningen ska kvalitativa och

ekonomiska aspekter beaktas."

Anna Ekström (M), Ingrid Jerneborg Glimne (M), Ingalill Fredriksson (C) och Sibylle

Ekengren (M) yrkar avslag till Oskar Sulins (V) ändringsförslag.

Gustav Edman (MP) föreslår till ny beslutspunkt 5, Att ge kommunstyrelsen i uppdrag

att utreda möjligheten att skapa ett allaktivitetshus eller kulturhus där lokalbehoven för

olika verksamheter som fritidsgård, bibliotek, kulturskola och annat föreningsliv kan

samordnas. I utredningen ska kvalitativa och ekonomiska aspekter beaktas.

Ingrid Jerneborg Glimne (M), Anna Ekström (M) Sibylle Ekengren (M) och Ingalill

Fredriksson föreslår avslag till en ny punkt 5.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta punkt för punkt. Ordföranden

finner att kommunstyrelsen godkänner ordförandes förslag till beslutsgång.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt punkten 1 i det

framskrivna förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det framskrivna

förslaget på punkt 1.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt punkten 2 i det

framskrivna förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det framskrivna

förslaget på punkt 2.

Ordföranden redogör för beslutsgången för punkten 3. Ordföranden ställer Gustav

Edmans (MP) ändringsförslag mot Oskar Sulins (V) ändringsförslag och finner att

kommunstyrelsen bifaller Gustav Edmans (MP) ändringsförslag . Ordföranden frågar

om kommunstyrelsen bifaller det framskrivna förslaget på punkten 3 eller Gustav

Edmans (MP) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det

senare.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt punkten 4 i det

framskrivna förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det framskrivna

förslaget på punkt 4.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget eller

enligt det framskrivna förslaget med Gustav Edmans förslag om en ny beslutspunkt nr

5. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Sändlista

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-06-07
Diarienummer: KS.2022.193

§ 89

Planering av Stora Torget, Storgatan och
bussterminalen

Beslut
1. Planering av Stora Torget och angränsande gator påbörjas.

2. Investeringsmedel om 300.000 kr avseende oförutsedda investeringar i

framtidsplan 2022-2024 får ianspråktas.

Sammanfattning av ärendet
I framtidsplanen för kommunstyrelsen 2022-2024 finns ett uppdrag att utformning av

Stora Torget, centrala delen av Storgatan och bussterminalen ska planeras samordnat

med centrumkvarteret. Planarbetet för centrumkvarteret har inletts och

samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu att planeringen av de offentliga miljöerna

påbörjas så att det kan samordnas med utvecklingen av Centrumkvarteret.

Centrala delar av Storgatan är ombyggd sedan tidigare. Bussterminalen föreslås

hanteras separat då platsen är en kommunikationsknutpunkt av trafikteknisk karaktär

som mer hör hop med användning av ytorna kring tågstationen. Detta projekt omfattar

således endast Stora torget och anslutande gatumiljöer.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-05

Tjänsteförslag
1. Planering av Stora Torget och angränsande gator påbörjas.

2. Investeringsmedel om 300.000 kr avseende oförutsedda investeringar i

framtidsplan 2022-2024 får ianspråktas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschef
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Sammanträdesdatum: 2022-06-07
Diarienummer: KS.2022.194

§ 90

Finansiering av kulturmiljöanalys Gnesta
centrum

Beslut
1. Kulturmiljöanalys för Gnesta centrum genomförs.

2. Arbetet finansieras genom ianspråktagande av anslagna medel för oförutsedda

investeringar i framtidsplan 2022-2024.

Sammanfattning av ärendet
I framtidsplanen för kommunstyrelsen 2022-2024 finns ett uppdrag att genomföra en

kulturmiljöanalys för Gnesta centrum. Kulturmiljöanalys är ett verktyg att använda i

tidiga skeden när ett bebyggelseområde ska genomgå förändringar. Dokumentet syftar

till att beskriva hur en förändring påverkar ett bebyggelseområdes kulturhistoriska

värden och karaktärsdrag. Analysen baseras på vilka värden och kulturhistoriska

karaktärsdrag som området besitter i dagsläget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-12

Tjänsteförslag
1. Kulturmiljöanalys för Gnesta centrum genomförs.

2. Arbetet finansieras genom ianspråktagande av anslagna medel för oförutsedda

investeringar i framtidsplan 2022-2024.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Planeringschef
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Sammanträdesdatum: 2022-06-07
Diarienummer: KS.2022.167

§ 91

Införande av visselblåsarfunkton för anställda

Beslut
1. Ärende återremitteras.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet berör införande av visselblåsarfunktion för anställda. Funktionen ska

användas om det finns misstanke om korruption, oegentligheter och/eller andra

allvarliga missförhållanden som inte är möjliga att hantera inom organisationen.

För att kunna leva upp till de krav som ställs på en sådan funktion föreslår

förvaltningen att den bör hanteras av en extern och oberoende aktör.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-03

Tjänsteförslag
1. Uppdra åt förvaltningen att upphandla extern visselblåsarfunktion

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen, "Komplettera med

en rutin som beskriver visselblåsarfunktionen". Oskar Sulin (V), Gustav Edman (MP)

och Håkan Ekstrand (C) bifaller ordförandens förslag om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller senare.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska ärendet ska avgöras

senare. Ärendet är återremitterat.

Sändlista
~ HR-enheten
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Sammanträdesdatum: 2022-06-07
Diarienummer: KS.2021.384

§ 92

Näringslivsprogrammets handlingsplan

Beslut
1. Anta förvaltningens förslag till handlingsplan för näringslivsprogrammet

inklusive beslutade ändringsförslag i handlingsplanen för

näringslivsprogrammet.

Sammanfattning av ärendet
Näringslivsprogrammet antogs i början av 2021 och förvaltningen har arbetat fram en

handlingsplan med åtgärder. Förvaltningen ämnar att ta fram en aktivitetsplan varje år

med aktiviteter kopplade till varje mål och åtgärder i programmet och handlingsplanen.

Förvaltningen informerade kommunstyrelsen på mötet i februari 2022 och tog emot

synpunkter och inspel som på olika sätt har arbetats in i denna handlingsplanen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-09

2. Handlingsplan med åtgärder, för näringslivsprogrammet 2021-2025

Tjänsteförslag
1. Anta förvaltningens förslag till handlingsplan för näringslivsprogrammet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Ekström (M) lämnar ändringsförslag i handlingsplanen med lydelsen;

"Att Gymnasieskolor läggs till som samarbetspartners under målområde 3.2

Kompetensförsörjning, ”Mål: ungdomar och inte minst pojkar bör stimuleras till

fortsatta studier” samt

Att Yrkesskolor läggs till som samarbetspartners under målområde 3.2

Kompetensförsörjning, ”Mål: Kontakter etableras med ett antal universitet och

högskolor”
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller enligt det framskrivna förslaget med Anna Ekströms (M) till ändringsförslag och

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det senare.

Sändlista
~ Näringslivs - och turismsamordnare

~ Samtliga nämnder

~ Hemsidan
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Sammanträdesdatum: 2022-06-07
Diarienummer: KS.2022.206

§ 93

Extrainsatt sammanträde

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde, måndagen den 20 juni

2022, kl. 17.00 i B-salen, Västra Storgatan 15 Gnesta

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

därför föreslås kommunstyrelsen besluta om ett extrainsatt sammanträde måndagen

den 20 juni klockan 17.00 i B-salen, Västra Storgatan 15 i Gnesta.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-06-02

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde, måndagen den 20 juni

2022, kl. 17.00 i B-salen, Västra Storgatan 15 Gnesta

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunsekreterare

~ Hemsidan
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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         
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M  X Sven Anderson       
Anders Oscarsson, Led S X         
Sibylle Ekengren, Led M X  Deltar på distans       
Andreas Andersson, Led C X  Deltar på distans       
Krister Ekberg, Led SD  X Inga-Lill Fredriksson       
Göran Ehrenhorn, Led SD X         
Oskar Sulin, Led V X  Deltar på distans       
Gustav Edman, Led MP X         
Harke Steenbergen, Ers Ersättare    S  X        
Sven Anderson, Ers Ersättare    M X         
Petra Lindström, Ers Ersättare    S X         
Karin Braathen Gustavsson, Ers Ersättare    M  X        
Inga-Lill Fredriksson, Ers                                 Ersättare    C X         
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 


 


 







 







