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Allmänheten
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Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen

Kommunstyrelsen
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24
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25
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26
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27
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-05-16
KS.2017.114
Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning efter april 2017 –
kommungemensamma poster
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommungemensamma poster
efter april 2017.
Sammanfattning
Kommungemensamma poster uppvisare en positiv avvikelse med 3 762 tkr
efter april månad. För helår prognostiseras ett överskott med 7 mkr pga
högre skatteintäkter än budgeterat (enl. aprilprognos) samt lägre
avskrivningar än budgeterat.
Prognos: 7 mkr
Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde

Revision

Helårs-

Avvikelse

Prognos

Prognos

budget

Utfall - budget

Avvikelse

Avvikelse

April

April

Februari

-681

0

0

0

Överförmyndare

-1 127

-215

0

0

Övriga förtroendevalda

-6 042

166

0

0

Pensioner

-10 000

-326

0

0

Skatter/Statsbidrag

610 538

1 945

4 500

1 800

3 775

74

0

0

-24 740

2 118

2 500

2 500

571 723

3 762

7 000

4 300

Finansnetto
Övrigt
kommungemensamt
Totalt
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Revision
Verksamhetsområdet visar ingen avvikelse mot budget utan följer den plan
som är lagd.
Prognos: Enligt budget
Överförmyndare
Verksamhetsområdet visar en avvikelse med -215 tkr. Avvikelsen beror på
att återsökta medel från Migrationsverket för arbete med ensamkommande
barn och ungdomar kommer med eftersläpning.
Prognos: Enligt budget
Övriga förtroendevalda
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 166 tkr. Den positiva
avvikelsen beror på lägre kostnader för de flesta nämnder.
Prognos: Enligt budget
Pensioner
Verksamhetsområdet visar en negativ avvikelse med -326 tkr.
Pensionskostnader är svåra att prognostisera under löpande år, prognosen
för året är osäker. Ny pensionsprognos erhålls av KPA först i augusti.
Prognos: Enligt budget
Skatter och statsbidrag
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med +1 945 tkr. Sveriges
kommuner och landsting (SKL) gör prognos för skatteintäkterna fyra gånger
per år och per april är den fortsatt positiv. SKL:s skatteunderlagsprognos
medför cirka 4,5 mkr extra för Gnesta kommun 2017.
Prognos: +4 500 tkr
Finansnetto och borgensavgift
Verksamhetsområdet visar en avvikelse med 74 tkr, vilket i princip är enl.
budget.
Prognos: Enligt budget
Övrigt kommungemensamt
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 2 118 tkr. Inom övrigt
kommungemensamt bedöms ett totalt budgetöverskott för året beroende på
lägre avskrivningar.
Prognos: +2 500 tkr.
Checklista för jämställdhet
Checklistan för jämställdhet har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende
då ekonomiska uppföljningar inte är kopplade till skillnader mellan kvinnor
och män.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Ekonomisk uppföljning görs efter februari, april, augusti och oktober månad
i enlighet med beslut i Framtidsplanen.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-05-16
Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-05-16
KS.2017.115
Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning efter april 2017 för Kommunstyrelsen
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänner ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen efter april 2017.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november, § 2, fastställdes
budgeten för 2017. Kommunstyrelsens budget är 80 826 tkr. Nämndens
avvikelse efter april månad är för den skattefinansierade verksamheten +2 324
tkr, och för avgiftskollektiven -123 tkr. För helår prognostiseras ett överskott
för den skattefinansierade verksamheten, främst pga lägre kostnader för
lönerörelsen. För avgiftskollektiven bedöms att budgeten håller. För samtliga
förvaltningar gäller att en viss del av överskottet beror på att årets löneökningar
och semesterlöner finns i budget men belastar resultatet senare under året.
Prognos: +400 tkr
Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde
Verksamhetsområde

Kommunchef
Kansli och kommunservice
IT-enhet
Ekonomienhet
Mark och fastigheter
HR (Human resources)
Samhällsunderstödda
resor
Kommunikation och
samverkan
Vuxenutbildning och
arbetsmarknad

Helårs-

Avvikelse

Prognos

Prognos

budget

Utfall - budget

Avvikelse

2017

april

april

Avvikelse

-6 257

1 252

1 000

februari
200

-4 204

572

300

200

-6 569

139

0

0

-7 528

234

0

0

-798

224

0

0

-7 741

715

0

0

-15 644

-833

-400

-400

-24 788

147

-500

0

-7 297

-126

0

0
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80 826

2 324

400

0

Va-enheten

0

-847

0

0

Renhållningsenheten

0

724

0

0

Tot taxekollektivet

0

-123

0

0

80 826

2 201

400

0

Tot skattekollektivet

Tot Kommunstyrelsen

Kommunchef
Verksamhetsområdet har kostnader för kommunchefen, Ledarforum, kris och
säkerhetsarbete och kontorsdelen av Elektron. Hos kommunchefen ligger en
central del på 3 235 tkr av årets lönerevision. Avvikelsen efter april är +1 252 tkr,
vilket beror på att utbetalning av de nya lönerna inte är gjorda ännu. Årets
lönerörelse genererade en lägre kostnad än budgeterat.
Prognos: 1 000 tkr
Kansli- och kommunservice
Avvikelsen för april visar +572 tkr. Det beror på lägre personalkostnader pga av
tidigare vakant tjänst och tidigare sjukskrivning samt föräldraledighet. Under året
kommer satsningar att ske på utvecklad utbildning av nämndsekreterare och
teambildning för personalen.
Prognos: +300 tkr
IT-enhet
Verksamhetsområdet visar en avvikelse på +139 tkr. Vakans och sjukskrivning
gör att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Konsulttjänster kan komma i
fråga vilket gör att prognos blir enl. budget.
Prognos: Enligt budget
Ekonomienhet
Verksamhetsområdet visar en avvikelse på +234 tkr. Årets budget för utbildning,
konsulter mm har ej nyttjats ännu.
Prognos: Enligt budget
Mark och fastigheter
Verksamhetsområdet består av bl a kommunaltekniska utredningar,
översiktsplan (ÖP), Leader, miljöpris, miljövårdsprogram, mark och
fastighetsskatt. Området visar en avvikelse på +224 tkr, vilket beror på att
kostnaderna kommer senare under året.
Prognos: Enligt budget
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HR (Human resources)
Området visar en avvikelse på +715 tkr, vilket beror på att kostnaderna för
feriearbete kommer till sommaren. Fakturor för lönehantering saknas i april.
Prognos: Enligt budget
Samhällsunderstödda resor
Verksamhetsområdet visar en avvikelse -833 tkr. I samhällsunderstödda resor
ingår kostnader för busstrafik samt subventionen för pendeltåget. Efter en
avtalsändring kommer inte Gnesta kommun att få de intäkter av
biljettförsäljning som budgeterats (-400 tkr).
Prognos: -400 tkr
Kommunikation och samverkan
Verksamhetsområdet visar en avvikelse med +147 tkr. Viss osäkerhet finns i
prognosen i och med den kommunala driften av Klämmingsbergsbadet med
anställning av säsongspersonal mm.
Prognos: -500 tkr
Vuxenutbildning och arbetsmarknad
Avvikelsen efter april är -126 tkr och beror på att bidragen från
Arbetsförmedlingen kommer retroaktivt. I övrigt följer enheten den budget som
är lagd.
Prognos: Enligt budget
VA-enheten
Verksamhetsområdet visar en negativ avvikelse på -847 tkr. Detta beror på akuta
driftstörningar på Gnesta och Stjärnhovs reningsverk och att
personalkostnaderna varit något högre än budgeterat. Kostnader för tömning av
slamplatta har gjorts under våren vilket påverkar utfallet. Justeringar av personaloch materialkostnader kommer att göras mot investeringsbudget.
Prognos: Enligt budget
Renhållningsenheten
Verksamhetsområdet visar en avvikelse på +724 tkr. Fakturor saknas från
FORIA, SITA och Telge Återvinning. Debitering av hushållsavfall är gjord tom
juni för vissa abonnenter.
Prognos: Enligt budget
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Checklista för jämställdhet
Checklistan för jämställdhet har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende då
ekonomiska uppföljningar inte är kopplade till skillnader mellan kvinnor och
män.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Ekonomisk uppföljning görs efter februari, april, augusti och oktober månad i
enlighet med beslut i Framtidsplanen.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-05-16
Beslutet ska skickas till:
- Ekonomichefen

Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef

Bilaga till Tjänsteskrivelse diarienr KS.2017.195 Investeringsuppföljning efter april 2017

Kommunstyrelsen
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-05-22
KS.2017.195
Kommunstyrelsen

Investeringsuppföljning efter april 2017
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Godkänna investeringsuppföljning efter april.
Godkänner investeringsuppföljning efter april 2017.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens investeringar för skattekollektivet uppgår till 18,9 mkr.
Under 2017 fram till och med 30 april har 0,3 mkr upparbetats.
Den största investeringen ur ett investeringsbudgetperspektiv avser allmän
upprustning av badplatser, idrottsplatser samt friluftsområden där 1 mkr är
beräknat att ha upparbetats per 2017-12-31.
Avgiftskollektivets investeringsbudget uppgår till 90,1 mkr varav VA-enhetens
investeringsbudget uppgår till 89,3 mkr. VA-enhetens upparbetade utgift under
2017 fram till och med 30 april är 5,6 mkr vilket även utgör totalt upparbetad
utgift för avgiftskollektivet under 2017 års första tertial. För
renhållningsenheten är investeringsbudgeten totalt 0,8 mkr.
Den största investeringen för VA-enheten ur ett investeringsbudgetperspektiv
är avloppsledning Gnesta-Laxne på 35 mkr varav 15 mkr är beräknat att ha
upparbetats per 2017-12-31. Renhållningsenhetens största investering avser en
ekonomibyggnad med en investeringsbudget på totalt 0,6 mkr.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta
ärende eftersom tjänsteskrivelsen avser investeringsuppföljning efter april
månad.

Kommunstyrelsen
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument
I enlighet med styrprincipen genomförs uppföljning av investeringar efter april
månad.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-05-22
2. Investeringsuppföljning skattekollektivet samt avgiftskollektivet
Beslutet skickas till:
Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef

Kommunledningskontoret
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Upprättad:
Diarienummer: KS.2017.121
Kommunstyrelsen

Remissvar avseende landstingets ansökan till regeringen om
att bilda region
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Gnesta kommun tillstyrker att Landstinget Sörmland ansöker hos regeringen
om att den 1 januari få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lag
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och därmed också att det i
Södermanlands län bildas en region med direktvalt regionfullmäktige 2019,
samt
2. Tillstyrker att den kommande regionen också blir länets regionala
kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
Sammanfattning
I dagsläget hanteras hälso- och sjukvård, allmän och särskild kollektivtrafik och
vissa utvecklingsfrågor i länet av olika aktörer i Södermanlands län. Landstinget
Sörmland har ansvar för hälso- och sjukvård, kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet (SKTM) har ansvaret för kollektivtrafiken och slutligen
har kommunalförbundet Regionförbundet Sörmland det regionala
utvecklingsansvaret.
Enligt förslaget planeras en regionbildning vilket innebär att Landstinget
Sörmland övertar hela ansvaret och får status av region i enlighet med aktuella
lagstiftningar. Regionbildningen torde innebära att de två kommunalförbunden
träder i likvidation då syftet med förbunden upphör.
Då regionbildningen planeras vara på plats från den 1 januari 2019 måste
landstinget ansöka hos regeringen senast den 30 september 2017. Detta innebär
att landstinget vill ha kommunens remissvar senast den 30 juni 2017.
Ärendebeskrivning
Landstinget skickade remisshandlingar till kommunen den 29 mars, med önskan
om svar inom perioden 1 april - 30 juni 2017. Handlingarna bifogas i ärendet.
Handlingarna från landstinget innehåller en bakgrundsbeskrivning och vad som
sker härnäst. Av dessa framkommer att kommunerna till största delen påverkas

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningskontoret

på så sätt att dagens direkta påverkan i regionförbundet och SKTM byts ut mot
en indirekt. Idag har kommunerna representation i kommunalförbundens
direktioner, men i framtiden måste de regionala frågor som kommunerna
omfattas av lösas på annat sätt. Detta beskrivs kortfattat i landstingets utskick.
Förvaltningens synpunkter
Frågan om regionbildning påverkar, utöver de direkt inblandade organisationerna,
även länets kommuner. Av denna anledning ska frågan ha diskuterats informellt i
aktuella partikonstellationer lokalt och regionalt. Vissa tjänstemän är inblandade i
arbetsgrupper för att kunna stödja organisationerna i den fortsatta processen.
Ekonomiska konsekvenser
Frågan om regionbildning kan få ekonomiska konsekvenser så tillvida att
kostnaderna för den lokala kollektivtrafiken idag bekostas av respektive kommun,
men i framtiden kan komma att hanteras av regionen. Det kan innebära en
skatteväxling, men ska i slutskedet inte vara fördyrande för kommunen.
Juridiska konsekvenser
Tillämplig lagstiftning framgår i huvudsak av landstingets skrivelser.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Frågan om regionbildning påverkas inte av kommunens styrdokument.
Bilagor
1. Missiv från landstingsdirektören
2. Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens beslut den 28 mars 2017
3. Informationsskrivelse om "Region Sörmland"
Beslutet ska skickas till:
 Landstinget Sörmland (landstinget.sormland@dll.se)
Christina Hedberg

Staffan Källström

Kommunchef

Kanslichef
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Gnesta kommun

LANDSTINGET
SÖRMLAND

Ink:
DATUM

2017-03-28

2017 -03- 29

Dnr:
För handläggning .

DI NUMMER

4LED17-0587-4

Samtliga kommuner i Södermanlands län
Regionförbundet Sörmland

Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen
om att bilda region
Landstinget Sörmland avser att ansöka hos regeringen om att den 1 januari
2019 bilda Region Sörmland med direktvalt fullmäktige 2019. Landstinget
Sörmland översänder härmed remiss till länets kommuner samt
regionförbundet för möjlighet att yttra sig i ärendet och ge besked om
kommunerna/regionförbundet tillstyrker en sådan ansökan. För att ansökan
ska kunna skickas in till Finansdepartementet senast den 30 september, och
dessförinnan behandlas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 26
september, behöver kommunernas/regionförbundets beslut utifrån denna
remiss inkomma till landstinget senast den 30 juni 2017.
Att bilda Region Sörmland innebär att Landstinget Sörmland övertar det
regionala utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län och att landstinget och Regionförbundet
Sörmland går samman. Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet föreslås även ingå i den kommande regionen.
Regionen blir därmed länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik. Att överta ansvaret för den regionala
kollektivtrafikmyndigheten kräver inte riksdagsbeslut.
Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet är två
kommunalförbund med länets nio kommuner och landstinget som
medlemmar. Kommunerna har därmed ett direkt inflytande över de
regionala utvecklingsfrågoma och länets kollektivtrafik. Kommunernas
fortsatta inflytande över dessa frågor är av stor betydelse varför denna
remiss skickas till kommunerna.

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 —24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: landstinget.sorrnland@d11.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 — 0032
SID 1(2)

'7!
LANDSTINGET
SÖRMLAND
DIARIENUMMER

" DATUM

0 7

03-28

LS,LED17-0587-4

Respektive kommuns fullmäktige samt regionstyrelsen föreslås besluta:

att tillstyrka att Landstinget Sömiland ansöker hos regeringen om att den 1
januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och därmed också att
det i Södermanlands län bildas en region med direktvalt regionfullmäktige
2019, samt

att tillstyrka att den kommande regionen också blir länets regionala
kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Beslut i ärendet skickas senast den 30 juni 2017 till Landstinget Sörmland,
Repslagaregatan 19, 611 88 Nyköping, eller till e-post
landstinget.sormland@d11.se . Vänligen ange LS-LED17-0587 i ert svar.

Vid frågor kontakta Eva Andrén, 070-554 31 08, eller Mikael Törmä, 072145 81 90.

LANDSTINGET SÖRMLAND

Landstingsdirektör

Landstinget Sörmland
Tel 0155 —24 50 00

Repslagiregatah 19
E-pöst: landStinget.somilaild@d11.se

611 881'lyköting
-Örg.fin 232100 — 0032

SID 2(2)

Gnesta kommun
PROTOKOLL

LANDSTINGET
SÖRMLAND

Ink:

2017 -03- 29

Dnr:
För handläggning.
DATUM

DIARJENUMMER

2017-03-28

LS-LED17-0002-6

Sammanträde med Iandstingsstyrelsen
Datum:

2017-03-28 kl. 10:00 - 14:55

Plats:

Sammanträdesrum 1, landstingskansliet, Nyköping

Ledamöter:

Mattias Claesson (C) tjänstgörande ordförande
Christina Södling (S)
Leif Lindström (S)
Roger Ljunggren (S)
Ann-Sofie Jacobsson (MP)
Lotta Back (V)
Helena Koch (M)
Jonas Lindeberg (VfF')
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Anton Berglund (SD)
Sven Graff (S) tjänstgör för Monica Johansson (S)
Camilla Holmgren (S) tjänstgör för Jacob Sandgren (S)
Catrin Cedv& (L) tjänstgör för Fredrik Lundgren (L)
Abslair Osman (M) tjänstgör för Magnus Leivik (M)
Christer Sundqvist (M) tjänstgör för Ingrid Jerneborg
Glimne (M)

Ersättare:

Carl Werner (MP)
Lorena Ramos Cabrera (VfP)
Bertil Malmberg (SD)

Sekreterare:

Niklas Sjöstrand

Medverkande:

Jan Grönlund, landstingsdirektör
Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef
Solveig Lampe, HR-direktör
Helena Söderquist, verksamhetsområdeschef
verksamhets och ledningsservice
Asghar Farahani, hälsovalschef
Caroline Dexfalk, chefsjurist
Maria Karlsson, kommunikationsdirektör
Asa Torvaldsson, administrativ chef
Kalle Hindrikes, politisk sekreterare (S)
Johanna Öjert, budgetchef
Eva Andrén, chef staben för regional utveckling
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Justerare:

Maffias Claesson (C) och Helena Koch (M)

Justerade
paragrafer:

§ 46

Justering:

Onsdag den 29 mars 2017

Vid protokollet:

Niklas Sjöstrand
sekreterare

lus as:

Mattas Claesson (C)
tjänstgörande ordförande
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§ 46117 Remiss till kommunerna gällande landstingets
ansökan till regeringen om att bilda region
Diarienummer:

LS-LED17-0587

Behandlat av
Landstingsstyrelsen

Mötesdatum

Ärendenr

2017-03-28

§ 46/17

Landstingsstyrelsens beslut

Remiss till länets kommuner godkänns.
Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Tjänstgörande ordföranden Mattias Claesson (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Proposition

Tjänstgörande ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och
finner att det bifalls.
Sammanfattning

Ett beslut om en ansökan om att få bilda region måste fattas av
landstingsfullmäktige senast den 30 september 2017 för att landstinget ska kunna
ansöka hos regeringen om att, den 1 januari 2019, överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län. Därmed bildas det i Södermanlands län en region med direktvalt fullmäktige
2019. Landstinget Sörmlands fråga till länets kommuner samt regionförbundet är
om de tillstyrker en sådan ansökan. I samma process föreslås även
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet gå samman med
landstinget och regionförbundet och därigenom ingå i Region Sörmland.
Regionen blir därmed länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik.
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Ett beslut om ansökan om att bilda region ska föregås av en remiss till länets
kommuner samt regionförbundet, i vilken respektive kommunfullmäktige samt
regionstyrelsen ombeds ta ställning till om man tillstyrker att landstinget ansöker
hos regeringen om att den 1 januari 2019 överta det regionala utvecklingsansvaret
och att det därmed bildas en region med direktvalt regionfullmäktige.
Frågor till remissinstanserna:
(1) Tillstyrker kommunen samt regionförbundet att Landstinget Sörmland
ansöker hos regeringen om att den 1 januari 2019 få överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län och därmed också att det i Södermanlands län bildas en region
med direktvalt regionfullmäktige 2019?
(2) Tillstyrker kommunen att den kommande regionen också blir länets
regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik?
Remisstiden sträcker sig mellan den 1 april 2017 och den 30 juni 2017.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-03-07
Remiss
Beslutet expedieras till

Landstingsdirektör Jan Grönlund
Akten
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Region Sörmland 2019 — Remiss gällande landstingets ansökan till
regeringen om att bilda region
Landstinget Sörmland avser att den 30 september 2017 ansöka hos regeringen om att, den 1
januari 2019, överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län. Därmed bildas det i Södermanlands län en region med direktvalt
fullmäktige 2019. Landstinget Sörmlands fråga till länets kommuner samt regionförbundet är
om de tillstyrker en sådan ansökan.
Att bilda Region Sörmland, enligt ovan, innebär att Landstinget Sörmland och
Regionförbundet Sörmland går samman. I samma process föreslås även Kommunalförbundet
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet gå samman med landstinget och regionförbundet och
därigenom ingå i Region Sörmland. Regionen blir därmed länets regionala
kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Att överta ansvaret för
den regionala kollektivtrafikmyndigheten kräver inte riksdagsbeslut utan är en fråga som
kommunera och landstinget i länet själva beslutar om.
Landstingsdirektör Jan Grönlund och regiondirektör Cristine Dahlbom Nygren har av sina
respektive styrelser fått uppdraget att förbereda en regionbildning i Sörmland.
Förberedelsearbetet sker i projektform och ska genomföras i samverkan mellan
Regionförbundet Sörmland, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, Landsinget Sörmland samt
länets kommuner. Den politiska processen med att bilda region leds av en politisk styrgrupp
bestående av Viking Jonsson (S), regionstyrelsens ordförande; Monica Johansson (S),
landstingsstyrelsens ordförande; och Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande
Trosa kommun.

Bakgrund
Regionfrågan handlar om vem som ska ansvara för den regionala utvecklingen,
länsstyrelserna eller politiskt valda organ. Sverige har sedan 1990-talet haft en utveckling från
ett statligt myndighetsansvar för utvecklingen inom ett län till ett utökat regionalt politiskt
ansvar. Allt fler viktiga utvecklingsfrågor har fått en regional dimension. Sveriges EUmedlemskap bidrog till att sätta de regionala frågorna på agendan. De första regionförsöken
startade i slutet av 1990-talet. De regionala samverkansorganen började bildas 2003, däribland
Regionförbundet Sörmland, som ett resultat av den så kallade Parkutredningen. Under de
senaste 25 åren har olika utredningar utrett frågan, ingen av dessa har lett till propositioner
och riksdagsbeslut. Regionbildningsprocessen har ändå fortsatt inom nuvarande geografien
Det aktuella läget
De första regionerna fastställdes i sin nuvarande form 2011 och det var Region Skåne,
Västragötalandsregionen, Region Gotland och Region Halland. För de tre förstnämnda
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handlade det om ett permanentande av en försöksverksamhet som startade 1997. Den 1
januari 2015 bildades Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg,
Region Örebro län, Region Gävleborg och Region Jämtland-Härjedalen. Den 1 januari 2017
bildades Region Uppsala, Region Norrbotten, Landstinget Västernorrland (i dagsläget saknas
formellt beslut om namnbyte) och Region Västmanland. I sex län (Sörmland, Kalmar,
Blekinge, Värmland, Dalarna och Västerbotten) ligger det regionala utvecklingsansvaret på
regionförbund och i Stockholms län ligger det på länsstyrelsen. I de sex sistnämnda länen
pågår motsvarande process som den i Sörmland.

Vad är en region?
Regionerna regleras i Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. I lagen finns
bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur
i de län som hittills bildat region. Med regionalt tillväxtarbete avses i lagen insatser för att
skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. De landsting som avses i lagen får besluta
att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen istället ska betecknas regionfullmäktige och
regionstyrelsen.
Att bilda Region Sörmland innebär att Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland
går samman. Formellt blir landstinget region genom att Södermanlands län skrivs in i lagen.
Landstinget skulle vid en ombildning behålla samtliga nuvarande uppgifter och därutöver
tillföras uppgifter i enlighet med lagen.
De uppgifter som tillförs landstinget innebär att landstinget:
—ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för
genomförandet av strategin
— ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete
—ska följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala
tillväxtarbetet
— får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
—ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur
—ska samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter
—ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet
Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts
för länets utveckling. Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina
verksamhetsområden lämna det biträde som landstinget behöver för regionalt tillväxtarbete
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och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera landstinget om
pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.
Utöver de statliga, lagstadgade, uppgifterna har staten genom åren lagt ytterligare uppgifter på
regionernairegionförbunden. Det handlar exempelvis om kompetensplattformar och jämställd
tillväxt. Regionförbundet har även uppdrag från medlemmarna, det vill säga de nio
kommunerna i länet och landstinget. Till dessa uppdrag hör bland annat näringslivsfrågor
inklusive besöksnäring, verksamhetsstöd till Almi samt EU-frågor.
Vid ett bildande av Region Sörmland föreslås även Sörmlands kollektivtrafikmyndighet att
ingå i den kommande regionen. Landstinget kommer därmed att tillföras uppgifter även från
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och blir därmed länets regionala
kollektivtrafikmyndighet. Denna del av regionbildningen kräver inte riksdagsbeslut.
Kollektivtrafiken finansieras idag av såväl länets kommuner som landstinget. Ett beslut om att
skatteväxla kräver beredning och formella beslut i samtliga kommunfullmäktige och
landstingsfullmäktige. Underlag inför beslut kommer att tas fram inom ramen för det
förberedande projektet.

Varför region?
Det finns flera skäl till att låta regionförbundet, landstinget och kollektivtrafikmyndigheten gå
samman i en region. Det viktigaste skälet är att stärka och utveckla Sörmland utifrån tydliga
politiska mål. Ett direktvalt organ stärker den demokratiska legitimiteten för de regionala
utvecklingsfrågorna. Egen beskattningsrätt ger större ekonomisk styrka än en medlemsavgift.
Ett politiskt styrt regionalt organ, istället för flera, innebär effektivisering, ett tydligare
politiskt ansvar och underlättar medborgarnas kontakter med politiker och tjänstemän. Hälsooch sjukvård som en drivkraft bland andra för regional utveckling kan bli ännu tydligare med
en koppling till ett bredare regionalt uppdrag — på så sätt stärks sambanden mellan välfärd och
tillväxt. Förutsättningarna att ta ett helhetsgrepp om regionala utvecklingsfrågor som idag
finns både i landstinget och på regionförbundet blir bättre. Det blir en uppgift i den fortsatta
processen att ta tillvara möjliga synergier mellan nuvarande landstingsuppgifter och det
regionala utvecklingsuppdraget inklusive uppdraget att ansvara för länets kollektivtrafik.
Mot denna bakgrund är det viktigt att tidigt och tydligt precisera en verksamhetsidé för den
nya regionen. Något nytt ska åstadkommas som ytterst bara har ett enda mål — att skapa
mervärde för medborgarna i Sörmland. Parallellt med regionbildning startar revideringen av
den regionala utvecklingsstrategin Sörmlandsstrategin, som ska antas av regionförbundets
styrelse senast den 30 juni 2018. Den nya strategin kommer att bli den programförklaring som
fördjupar verksamhetsidén för regionen.
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Kommunernas roll
Regionförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med länets nio kommuner och
landstinget som medlemmar. Kommunerna har därmed ett direkt inflytande över de regionala
utvecklingsfrågorna. Samtliga kommunstyrelseordförande och ledande oppositionspolitiker
sitter i regionförbundets styrelse. Kommunernas fortsatta inflytande över de regionala
utvecklingsfrågorna i den kommande regionen är av stor betydelse och en av de bärande
hörnstenarna i den fortsatta processen.
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet är också ett kommunalförbund med länets nio kommuner
och landstinget som medlemmar. Kommunerna har ett inflytande över länets kollektivtrafik.
Samtliga kommuner och landstinget är representerade i kollektivtrafikmyndighetens direktion.
Kommunernas fortsatta inflytande även över kollektivtrafiken i den kommande regionen är av
stor betydelse.
Kommunerna har involverats i processen med att bilda Region Sörmland och att komma
överens om regionens uppdrag (utöver landstingets nuvarande), organisation och
samverkansmodell med kommunerna hör till de uppgifter som ska hanteras gemensamt
mellan landstinget och kommunerna. Kommunerna har planmonopol, utformar och beslutar
om översiktsplaner, och förfogar därmed över viktiga verktyg som spelar en avgörande roll
för regionens utveckling. Det är därför av stor vikt att regionen hittar ett bra sätt att samarbeta
för att på ett effektivt sätt främja utveckling vad gäller byggnation, infrastruktur etcetera.

Den fortsatta processen '
En regionbildning innehåller två delprocesser, som genomförs delvis parallellt. I den första
delprocessen förbereds landstingets ansökan till regeringen. I den andra delprocessen
genomförs regionbildningen (under förutsättning att riksdagen fattar positivt beslut).
Förberedelser för ett genomförande av regionbildning startar i praktiken parallellt med att
ansökan till regeringen lämnas in.
Remisstiden sträcker sig mellan den 1 april 2017 och den 30 juni 2017.

Ansökan till regeringen
För att regeringskansliet ska ha möjlighet att bereda en ansökan om att bilda region 1 januari
2019 behöver en ansökan vara inkommen till Finansdepartementet senast den 30 september
2017. I vårt fall kommer ett beslut om att ansöka om att bilda region att kunna fattas den 26
september 2017 vid landstingsfullmäktiges ordinarie sammanträde. Detta beslut ska föregås
av en remiss till kommunerna samt regionförbundet, i vilken respektive kommunfullmäktige
samt regionstyrelsen ombeds ta ställning till om man tillstyrker att landstinget ansöker hos
regeringen om att den 1 januari 2019 överta det regionala utvecklingsansvaret och att det
därmed bildas en region med direktvalt regionfullmäktige. När ansökan inkommit till
regeringen utarbetas en departementsskrivelse som skickas på remiss. Därefter skrivs en
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• proposition fram som utskottsbehandlas. Ett riksdagsbeslut måste hinna fattas före
sommaruppehållet i riksdagen 2018 för att Region Sörmland ska kunna bildas den 1 januari
2019.

Frågor till remissinstanserna
(1) Tillstyrker kommunen/regionförbundet att Landstinget Sörmland ansöker hos
regeringen om att den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt
Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och därmed också att det i
Södermanlands län bildas en region med direktvalt regionfullmäktige 2019?
(2) Tillstyrker kommunen att den kommande regionen också blir länets regionala
kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik?
Svar önskas senast den 30 juni 2017 till Landstinget Sörmland, Repslagaregatan 19, 611 88
Nyköping, eller till e-post landstinget.sormland@d11.se . Vänligen ange LS-LED17-0587 i ert
svar.

LANDSTINGET SÖRMLAND

Monica Johansson

Jan Grönlund

Landstingsstyrelsens ordförande

Landstingsdirektör

Remissinstanser:
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1. Eskilstuna kommun
2. Flens kommun
3. Gnesta kommun
4. Katrineholms kommun
5. Nyköpings kommun
6. Oxelösunds kommun
7. Strängnäs kommun
8. Trosa kommun
9. Vingåkers kommun
10. Regionförbundet Sörmland
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Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-04-11
Diarienummer: KS.2017.142
Kommunstyrelsen

Ombudsinstruktion för Gnesta kommunkoncerns
bolagsstämma
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för Gnesta
kommunkoncern AB beviljar styrelsen ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens
förslag till disponeringar av vinstmedel, överlämnar fullmäktiges ägardirektiv och
meddelar att arvodena ska vara oförändrade.

2.

Ägarrepresentanten uppmanar Gnesta kommunkoncern AB att bevilja styrelse
och VD i dess dotterbolag ansvarsfrihet och förslag till disponering av
vinstmedel samt att överlämna fullmäktiges ägardirektiv och meddela att
arvodena ska vara oförändrade.

3.

Ärendet justeras omedelbart
Sammanfattning
Sven Anderson (M) är kommunens representant och uppdras agera efter
ombudsinstruktionen vid Gnesta kommunkoncern AB: s bolagsstämma den 21
juni 2017. Kommunfullmäktige föreslås uppmana bolagsstämman i Gnesta
kommunkoncern AB att utse Johan Rocklind (S) till röstombud i Gnestahem AB,
Gnesta Förvaltning AB och Gnesta Centrumfastigheter AB.
Bilagor
1. Tjänsteskrivelse 2017-04-11
Beslutet ska skickas till:
 Sven Anderson ~ Johan Rocklind ~ Gnesta kommunkoncern AB
Christina Hedberg

Jenny Johansson

Kommunchef

Kommunsekreterare

Kommunledningskontoret
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-03-10
KS.2017.87
Kommunstyrelsen

Exploateringsprojekt Södra Frustuna – nya bostäder och
skola/förskola
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

Ett exploateringsprojekt påbörjas för nya bostäder och skola/förskola
inom del av fastigheten Frustuna 1:13, väster om Mariefredsvägen

2.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påbörja arbete med ny
detaljplan för området

Sammanfattning
Ett exploateringsprojekt föreslås påbörjas för ett nytt bostadsområde
omfattande ca 200-300 bostäder i blandad bebyggelse med flerbostadshus och
radhus samt en ny skola och förskola. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag
att påbörja detaljplaneläggning av området.
Ärendebeskrivning
Det är högt tryck på bostadsmarknaden i Gnesta och efterfrågan på lägenheter
och radhus är stor. För att möta den ökade efterfrågan föreslås att ett nytt
exploateringsprojekt initieras för området Södra Frustuna.
Området, som är beläget söder om det nyligen planlagda villaområdet Norra
Frustuna och väster om Mariefredsvägen, kan omfatta ca 200-300 bostäder
samt en ny skola och förskola. Det tilltänkta exploateringsområdet är i
kommunens ägo och arrenderas idag ut som åkermark.
Förvaltningens synpunkter
Exploateringen bedöms ge möjlighet till cirka 200-300 bostäder i ett attraktivt
läge cirka 15 minuters promenadväg från Gnesta centrum.
Området lämpar sig för byggnation av flerbostadshus i 2-4 våningar och skapa
stadsmässighet vid Gnestas norra entré.
Den norra delen av området utreds för skola och förskola. En analys
genomförs i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen för att säkerställa
area och utformningskrav.
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I samband med exploateringen ska möjligheterna att omvandla
Mariefredsvägen från landsväg till stadsgata studeras.
Eftersom området är relativt låglänt med dåliga grundläggningsförhållanden
inleds arbetet med en förstudie avseende dagvattenhantering samt geoteknik.
I det fortsatta arbetet ska bl a följande frågor utredas:


Gestaltningsprogram och strukturplan för ny bebyggelse



Ytor för skola/förskola



Läge för infarter samt gatustruktur i området



Omvandling av Mariefredsvägen från landsväg till stadsgata



Trafikbuller från Mariefredsvägen



Gång- och cykelförbindelser genom området



VA- och dagvattenhantering



Geotekniska förutsättningar

Ekonomiska konsekvenser
En exploateringskalkyl kommer att tas fram inom ramen för det fortsatta
arbetet. Kommunen står för kostnaden att ta fram detaljplan,
fastighetsbildning, utbyggnad av gator och VA mm. Kostnaderna täckas av
kommande försäljning av byggrätter och anslutningsavgifter. Initiala kostnader
för olika utredningar samt planläggning bedöms uppgå till cirka 1,3 mnkr
fördelat enligt följande:
Geoteknik och dagvattenutredning

300 tkr

Planskisser, gestaltning inkl. Mariefredsvägen

300 tkr

Trafikutredning

150 tkr

VA-utredning

150 tkr

Bullerutredning
Detaljplan
Summa

50 tkr
350 tkr
1300 tkr

Juridiska konsekvenser
Kommunen äger marken. Marken ska planläggas enligt plan- och bygglagen.
Arrende ska sägas upp innan exploateringen.
Checklista för jämställdhet
Frågan om jämställdhet belyses i kommande planarbete och vid
genomförandet.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Området redovisas i fördjupade översiktsplanen liksom i planprogram Norra
Gnesta som utbyggnadsområde.
Bilagor
1.

Denna tjänsteskrivelse (2017-03-10)

2.

Översiktskarta

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef
Tomas Enqvist
Planeringschef
Carl Johan Ekström
Projektledare mark och exploatering

Utredningsområde
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-04-27
KS.2015.348
Kommunstyrelsen

Villatomter i Norra Frustuna
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

Köpeavtal tecknas med Kiladalenhus AB avseende 17 villatomter i
Norra Frustuna.

2.

Utbyggnad av gator och VA-anläggningar inom exploateringsområdet
upphandlas och genomförs.

3.

Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att teckna erforderliga köpeavtal
och entreprenadkontrakt för genomförandet av exploateringen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2015-10-26 gett i uppdrag åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja ett exploateringsprojekt för
villatomter i Norra Frustuna. En detaljplan har nu tagits fram för 17
villatomter. Ett samarbetsavtal har tecknats med Kiladalenhus avseende
exploatering av området. Förvaltningen föreslår nu att exploateringen
genomförs och att köpeavtal tecknas med Kiladalenhus för de 17 villtomterna.
Exploateringen förväntas ge ett överskott till kommunen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2015-10-26 i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen
att påbörja ett exploateringsprojekt för villatomter i Norra Frustuna. Ett
samarbetsavtal tecknades med Kiladalenhus AB i april 2016. En detaljplan har
nu utarbetats som möjliggör 17 villatomter på i snitt 900 kvm med byggrätter i
1-2 våningar. Kiladalenhus har vidareutvecklat sitt byggnadskoncept och har
tagit fram ett förslag med en- och tvåplanshus med röd, mörkgrå och gul kulör
av slamfärg som ska ansluta till miljön kring Frustuna kyrka.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen föreslår nu att exploateringen genomförs och att köpeavtal
tecknas med Kiladalenhus för de 17 villatomterna.
Projektering av gata/VA pågår. Upphandling beräknas kunna ske i augusti och
genomförande skulle därmed kunna påbörjas under hösten med ett
färdigställande av gata/VA preliminärt våren 2018 varpå byggnationen av
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villorna kan påbörjas.
Köpeavtalen innebär att Kiladalenhus får möjlighet att under två år genomföra
marknadsföring och försäljning av villatomterna. Därefter upphör avtalet att
gälla och nytt avtal måste tecknas.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen står för kostnaden att ta fram detaljplan, fastighetsbildning,
utbyggnad av gator och VA mm. Kostnaderna täcks av kommande
tomtförsäljning. Tomtpriset sätts utifrån rådande marknadsläge.
Exploateringsprojektet förväntas ge ett överskott till kommunen.
Juridiska konsekvenser
Samarbetsavtal har tecknats med Kiladalenhus. I avtalet regleras
ansvarsfördelning mellan kommunen och Kiladalenhus. Köpeavtal tecknas
med Kiladalenhus som innebär att tillträde ska ske senast två år från avtalets
tecknande, annars upphör avtalet att gälla. När kontrakt tecknats med slutkund
om husköp får Kiladalenhus köpa tomten och kan via transportköp föra
tomten vidare till slutkund.
Checklista för jämställdhet
Har gjorts i samband med planarbetet.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Området redovisas i fördjupade översiktsplanen liksom i planprogram Norra
Gnesta som utbyggnadsområde för bostäder.
Bilagor
1.

Tjänsteskrivelse (2017-04-27)

2.

Illustrationskarta

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef
Tomas Enqvist
Planeringschef

.5
11

Antagandehandling

Dnr PLAN.2015.5

16.5

17.5

.5
15 4.5
1 3.5
1 .5
12

Scoutstugan

Teckenförklaring
planområdesgräns
.5

18
Användningsgräns

.5
19

22,54

illustrerad
möjlig
fastighetsgräns för ny bostadsfastighet
Administrativ- och
egenskapsgräns

23,03

Användning av allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)
illustrerat möjligt läge för ny huvudbyggnad

22,88

2:4

5

20.

I

ÅLSTA
26,84

nt
slä
g
vä

rå k
sst

som

lls
hå
e
b

II

22,39

II

t ig
möjlig s

II
(I)

II
(I)

1149

stig

1:65

II
(I)

19,46

Natur

d2

19,5

II
(I)

I

ny infar
t
17,52

I

ch cyke
lväg

585202

I

Park / dagvatten

1:85

10

20

30

40

50

punkt 1)

ny infart

Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm (PBL 4 kap 18 § första stycket)

illustrationstext
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 m från angränsande bostadsfastighet.

p2

Byggnad ska placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f1

Huvudbyggnad ska utformas med sadeltak. Takmaterial ska vara röda takpannor.
Fasadmaterial ska vara träpanel som målas i jordfärger såsom röd, rödbrun, gul eller svart
slamfärg. Komplementbyggnader ska anpassas till huvudbyggnadens utseende. (PBL 4 kap
16 § punkt 1)
Korsmark - på marken får endast komplementbyggnad för avfallshantering placeras (PBL 4
kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)
Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser
17,13

1:11

a

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft (PBL 4 kap 21 §)

u

Underjordiska ledningar - Område eller utrymme som ska vara tillgänglig för allmännyttiga
underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6 §)

g

Gemensamhetsanläggning - Område som reserveras för att ge utrymme för en
gemensamhetsanläggning (PBL 4 kap 18 § första stycket)

Illustrationsplan
Detaljplan för del av

Övriga antagandehandlingar

Frustuna 1:13 m.fl.

15,99
17,03

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning

i Gnesta tätort,Gnesta kommun
Upprättad 2016-11-21
Samhällsbyggnadsförvaltningen

15,49

14,95
15,24

14,5

1:86
0

gång- o

1:84

illustrerad
komplementbyggnad
Minsta takvinkelmöjlig
23 grader,
största takvinkel 38 grader (PBLför
4 kapavfallshantering
11 § punkt 1 eller 16 §
Minsta fastighetsstorlek är 700 kvm (PBL 4 kap 18 § första stycket)

18,86

18,72

1:83

15,51

p1

Högsta byggnadshöjd i meter. För komplementbyggnad är högsta byggnadshöjd 3,0 m (PBL
4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Komplementbyggnad ska placeras minst 6 m från gata. Komplementbyggnader får
sammanbyggas i tomtgräns. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

18,65

15,5

d1

19,45

16,5

Skala: 1:1000 (A3)

00-00

20,45

17,59

1:82

21,36

21,07

17,5

1:81

Högst 20 % av fastigheten får bebyggas. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

0,0

(I)

II
(I)

Endast en huvudbyggnad får uppföras till en byggnadsarea om högst 150 kvm. Högst två
komplementbyggnader får uppföras till en sammanlagd byggnadsarea om högst 50 kvm.

e2
21,11

18,5

S:2

e1

20,81

II

mark för fördröjning och rening av dagvatten

vändplan
18 m
(PBL 4 kap 11med
§ punktdiameter
1)

FRUSTUNA

jlig
mö

1:66

uppföras (en våning), dock medger detaljplanen två våningar i detta läge
kommunalt huvudmannaskap

21,21

20,5

Bostäder

illustrerad dagvattendamm (ungefärligt läge och storlek)
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

I

Natur
äg
S:2
gv
n
gå

Natur

dagvatten

busshållp
lats

1:64

24,66

22,26
21,5

II
(I)

22,56

21,5

NATUR

möjligt läge ny komplementbyggnad (t.ex. garage)

i nuläget trolig bebyggelseutveckling, dvs antal våningar som f.n. planeras
(I)
Egenskapsbeer för utformning av allmän platsmark med

21,92
22,5

II

Park

B

I

Cykelväg
Gångväg
illustrerat

antal våningar som ryms för huvudbyggnad (en eller två våningar),
Användning avenligt
kvartersmark
(P föreskrivna
§ punkt 3) byggnadshöjd, i illustrerat läge
detaljplanens

II

23,5

Gata

PARK

I eller II

22,42

dsvägen

ligt

n

GÅNG

Mariefre

int
bef

atio

CYKEL

25,89

1:3

re
rek

GATA

22,28

60

70

80

90

100 meter

Tomas Enqvist
planeringschef

Erik Nordenstam,
planarkitekt

ETTELVA Arkitekter

Godkänd MoB
Antagen
Laga kraft

............
............
............

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-05-11
Diarienummer: KS.2017.181
Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal med Boklok avseende Österkärv 1:8
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal med Boklok avseende Österkärv 1:8 godkänns
2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet
Sammanfattning
Ett exploateringsavtal har upprättats som reglerar fördelning av ansvar och
kostnader mellan kommunen och exploatören Boklok i samband med
exploatering av Österkärv 1:8 med 70-80 lägenheter.
Ärendebeskrivning
Boklok ska genomföra en exploatering på fastigheten Österkärv 1:8. En detaljplan
har utarbetats som möjliggör 70-80 lägenheter. I samband med exploateringen ska
Kärvsvägen byggas om och på sikt utgöra en del av den tredje infarten till Gnesta.
Ett exploateringsavtal har upprättats med Boklok som reglerar kostnader och
ansvar mm i samband med exploateringen.
Kommunen är huvudman för allmän plats, bortsett från lokalgatan i
bostadsområdet som kommer att ha enskilt huvudmannaskap eftersom den i
huvudsak endast kommer att vara till för att nå bostäder och parkeringar i
området. Boklok överlämnar allmän platsmark till kommunen utan ersättning.
Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning som bland annat innefattar
överförande av allmän platsmark från Österkärv 1:8 till kommunal fastighet samt
ombildning av befintlig vägsamfällighet.
Kommunen bygger om Kärvsvägen så att den kan nyttjas för tillfart till området
samt på sikt tjäna som tredje infart till Gnesta tätort. Bolaget bekostar
utbyggnaden av gatan inklusive gång- och cykelväg fram till exploateringsområdet
med 25 % av kostnaderna, eller max en miljon kr. Bolaget bygger därutöver en
grusad gångväg längs Marieströmsån i samband med exploateringen.
Bolaget ska utöver gatukostnaderna även erlägga va-anslutningsavgift. Dagvatten
ska omhändertas lokalt inom exploateringsområdet där så är möjligt. Bolaget ska
därutöver genomföra åtgärder för fördröjning av dagvatten. En anslutning av den
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nya bebyggelsen till fjärrvärmenätet förordas.
Ekonomiska konsekvenser
Investeringsmedel att bygga ut del av tredje infarten finns avsatta i kommunens
investeringsbudget. Boklok står för 25% av kostnaderna för ombyggnad av
Kärvsvägen samt utbyggnad av gång- och cykelväg fram till exploateringsområdet,
dock max en miljon kr.
Juridiska konsekvenser
Exploateringsavtalet är ett juridiskt bindande dokument som reglerar bl a ansvar
och ekonomiska åtaganden i samband med en exploatering av ett område.
Checklista för jämställdhet - relevansbedömning
Checklista för jämställdhet har upprättats i samband med ärendet om detaljplan.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Exploateringsavtalet är framtaget i enlighet med kommunens riktlinjer för
markanvisningar, optioner och exploateringsavtal.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse (2017-05-11)
2. Exploateringsavtal med tillhörande bilagor

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Tomas Enqvist
Planeringschef

2(2)

Mellan Gnesta kommun, org. nr 212000-2965, nedan kallad Kommunen, och Boklok Mark
och Exploatering AB, org. nr 556569-7516, nedan kallad Bolaget, har denna dag träffats
följande

Exploateringsavtal
avseende utbyggnad av bostäder mm inom området Österkärv, Gnesta kommun.

§1

Förutsättningar

Till grund för detta avtal ligger förslag till detaljplan för del av Österkärv 1:8 m fl
(Österkärv), dnr Plan.2016.1, Gnesta kommun (antagandehandling). Enligt förslaget till
detaljplan kan området bebyggas med ca 70 - 80 lägenheter i friliggande enfamiljshus, radhus
eller som flerbostadshus. Detaljplaneområdet ska byggas ut gemensamt av Kommunen och
Bolaget.

§2

Giltighet

Detta avtal blir bindande mellan parterna endast under förutsättning att
-

Gnesta kommunfullmäktige godkänner detsamma senast 2017-12-31 genom beslut
som vinner laga kraft
Detaljplan Del av Österkärv 1:8 m fl, dnr Plan 2016.1 antas senast 2017-12-31 genom
beslut som vinner laga kraft.

Om ovanstående förutsättningar inte uppfylls är avtalet förfallet i sin helhet utan
ersättningsskyldighet för någondera parten.

§3

Exploateringsområde

Exploateringsområdet omfattar mark för ny bostadsbebyggelse, huvudgata, gång- och
cykelvägar, naturmark mm enligt ovan nämnda detaljplan. Exploateringsområdet omfattar i
stort sett hela planområdet förutom område för kvartersmark med bestämmelsen E1.
Exploateringsområdet redovisas med mörkblå heldragen begränsningslinje på bilagt utdrag
från detaljplanekartan (antagandehandling), kartbilaga 1.

§4

Marköverlåtelser

Del av Bolagets fastighet Österkärv 1:8, nedan kallat Området, i enlighet med röd streckad
begränsningslinje i kartbilaga 1, överförs till kommunens intilliggande fastighet. Området
överenstämmer med den mark inom Österkärv 1:8 som i detaljplan, Del av Österkärv 1:8 m
fl, har bestämmelserna:
- allmän plats med kommunalt huvmannaskap i form av huvudgata
- allmän plats natur
- allmän plats gång- och cykelväg

-

allmän plats gångväg
kvartersmark transformatorstation E1

Området innefattar inte lokalgata i form av allmän plats med enskilt huduvdmannskap med
planbestämmelsen a1.
Tillträde ska ske enligt § 6.
Området överlåts i befintligt skick. Parterna accepterar mindre avvikelser av Områdets
utbredning som kan bli aktuella på grund av förändringar av gränserna fram till laga kraft
vunnen detaljplan och vid framtida fastighetsbildning. Denna överenskommelse får ligga till
grund för lantmäteriförrättning.

§5

Intrångsersättning / Köpeskilling

Kommunen ska inte erlägga någon ersättning till Bolaget för Området enligt § 4.

§6

Tillträde och förtida tillträde

Slutligt tillträde till Området ska ske då fastighetsbildning enligt § 7 har vunnit laga kraft.
Bolaget medger dock att Kommunen vid uppkommet behov, ges s k förtida tillträde till
Området för att där kunna utföra arbeten i enlighet med som anges i §§ 10 och 11 innan
fastighetsbildningen har vunnit laga kraft.

§7

Fastighetsbildning

Kommunen ansöker om nödvändig fastighetsbildning som inledning och ett steg för att
genomföra gällande detaljplan som att genom fastighetsreglering överföra mark till
kommunal fastighet inom Området som ett genomförande av denna överenskommelse om
överlåtelse.
Bolaget bekostar 25 % av dessa ovan nämnda fastighetsbildningsåtgärder.
Bolaget ansvarar för ansökan och bekostar övriga eventuella fastighetsbildningsåtgärder som
kan komma att krävas för genomförande av detaljplanen.

§8

Gemensamhetsanläggningar

Bolaget ska vid behov utföra och bekosta gemensamhetsanläggningar för lokalgata, parkering
mm inom exploateringsområdet. Vissa delar av dessa anläggningar kan omfatta kör- och
gångytor med belysning samt parkering.
Områden för gemensamhetsanläggningar ska förvaltas av Bolaget fram till
samfällighetsförening har bildats och att denna har övertagit förvaltningen. Markområden

som berörs av gemensamhetsanläggning ska av Bolaget utan ersättning överlåtas vidare till
samfällighetsförening.

§9

Geoteknik och markföroreningar

En geoteknisk undersökning är utförd av Viak år 1983. Denna undersökning redovisar att
marken består av lera med siltskikt och siltlager. De största jorddjupen om ca 10 - 15 meter
uppträder längs med Marieströmsåns bäckravin. Leran är genomgående fast till halvfast i den
västra delen av området. I ett område om ca 10 – 20 meter närmast bäckravinen föreligger
enligt undersökningsrapporten en viss skredrisk. Rapporten rekommenderar pålning för större
byggnader i områdets östra delar.
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.
Planområdet är till största del jordbruksmark som utgör lågriskområde för radon. Ny
bebyggelse bör dock utföras radonsäkert om inte en undersökning visar på radonförekomst
under tillåtna riktvärden.
Bolaget genomför och bekostar eventuella ytterligare geotekniska markundersökningar som
erfordras för exploateringen.

§ 10

Kommunala anläggningar

Allmänna anläggningar inom exploateringsområdet ska ha kommunalt huvudmannaskap
bortsett ifrån lokalgatan med bestämmelsen om icke kommunalt huvudmannaskap a1.
Kommunen ansvarar för projektering och utbyggnad av allmänna anläggningar inkl. gångoch cykelvägar samt naturområde. Detta gäller dock ej område betecknat GÅNG på
plankartan redovisat med ljusblå streckad linje på kartbilaga 2, som ska projekteras och
utföras av bolaget och överlämnas till kommunen utan ersättning. Gångvägen ska byggas ut
till 1,5 meters bredd och utföras i grus.
De allmänna anläggningar som redovisas inom röd streckad begränsningslinje på kartbilaga 2
(Huvudgata, natur, GC-väg) ska bekostas av Bolaget upp till TJUGOFEM (25) % av verklig
kostnad för anläggningarna. Bolagets andel av kostnaden ska inte överstiga 1,0 mnkr.
Ersättningen erlägges mot slutfaktura när anläggningarna har utförts och slutbesiktigats.
Utbyggnad av allmänna anläggningar och betalning av ersättning kan komma att ske etappvis.

§ 11

VA-anläggningar och dagvatten

Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna vatten- och spillvattenledningar för
anslutning av fastigheter inom exploateringsområdet till det allmänna VA-systemet.
Kommunen ansvarar även för utbyggnad av nät för omhändertagande av dagvatten inom och
ifrån exploateringsområdet.

Dagvatten ska omhändertas lokalt inom exploateringsområdet där så är möjligt med
bräddning till kommunalt dagvattennät. Bolaget ska genomföra åtgärder för fördröjning av
dagvatten från fastigheten innan dagvatten ansluts till kommunens nät eller recipienten
Marieströmsån.
Bolaget ska till Kommunen erlägga va-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande
va-taxa.

§ 12

Buller

Planområdet påverkas idag inte av någon bullerkälla och områdets utbyggnad kommer i sig
inte ge upphov till trafikbullernivåer som på något sätt närmar sig nationella riktvärden för
buller i bostadsmiljö. Vid framtida utbyggnad av ny infart till Gnesta från väg 57 via
Kärvsvägen beräknas dock det innebära ökade fordonsvolymer om ca
1000fd/vardagsmedeldygn. I det som är underlag för detaljplanen upprättade,
bullerutredningen (AH Akustik 2017-02-13) konstateras att inga av tillkommande bostäders
fasader får högre ekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivåer än 55 dBA vid en
hastighetsbegränsning om 50 km/h på den utbyggda Kärvsvägen, vilket är inom den
nationella fastställda normen för trafikbuller vid bostadsfasad

§ 13

Utbyggnad inom kvartersmark och lokalgata

Samtliga anläggningar inom kvartersmark för bostadsändamål samt allmän platsmark
lokalgata, inklusive andelar i gemensamhetsanläggningar, enligt ny detaljplan utförs och
bekostas av Bolaget. Bolaget ansvarar för och bekostar även anslutning av dessa anläggningar
till allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. Bolaget ansvarar för att
kvartersmarken bebyggs i enlighet med planbestämmelser och planbeskrivning. Parkeringstal
ska vara minst 1,0 bilplatser per lägenhet inklusive besöksparkering.

§ 14

Miljöprogram mm

Bolaget ska anordna utrymme för avfallshantering och återvinning inom fastigheterna enligt
lokala renhållningsföreskrifter för Gnesta kommun.
Kommunen förordar att samtliga fastigheter inom exploateringsområdet ska anslutas till
fjärrvärme. Den planerade bebyggelsen ska utföras klimateffektiv. Detta innebär att
energianvändningen ska hållas så låg som möjlig.

§ 15

Etableringsplan mm

I god tid innan exploateringsarbeten påbörjas ska Bolaget upprätta etableringsplan. Planen ska
skriftligen godkännas av Kommunen innan exploateringsarbeten påbörjas.
Bolaget äger inte rätt att utan tillstånd nyttja Kommunens mark utanför den vid syn fastlagda

entreprenadområdet för upplag eller annat ändamål som står i samband med områdets
bebyggande. Sådan mark får inte heller utan tillstånd nyttjas som parkeringsplats av anställd
hos Bolaget eller av denne anlitad entreprenör.

§ 16

Gatukostnad, bygglovavgift mm

Har Bolaget till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal ska ägare till fastighet
inom exploateringsområdet anses ha erlagt på fastighet belöpande gatukostnad enligt
detaljplanen. Detta gäller inte ersättning för förbättring eller nyanläggning av gata och annan
allmän plats, som kan komma att krävas i framtiden.
Bolaget ska i samband med att bygglov erhålles erlägga bygglovavgift enligt Kommunens
bygglovtaxa.
Bolaget bekostar detaljplaneläggningen av exploateringsområdet och planavgift tas därför inte
ut.

§ 17

Tidplan

De allmänna anläggningarna enligt §§ 10,11 (kommunala anläggningar) som ansluter till
bostadsområdet ska vara utbyggda senast en månad före första inflyttning inom området.
Parterna ska gemensamt upprätta en detaljerad tidsplan med etappindelningar mm för
samordning av utbyggnad inom exploateringsområdet. En preliminär tidplan redovisas i
bilaga 3.

§ 18

Samordning

Bolaget ansvarar för samordning av arbeten inom exploateringsområdet. Bolaget ska delta vid
löpande samordningsmöten med Kommunen och entreprenör.

§ 19

Överlåtelse

Bolaget äger inte rätt att överlåta detta avtal utan Kommunens skriftliga godkännande.
Vid överlåtelse av fastighet som omfattas av detta avtal skall Bolaget tillförbinda den nye
ägaren att iaktta vad som åvilar Bolaget enligt detta avtal, så att detta blir gällande mot varje
kommande ägare av fastigheten.

§ 20

Tvist

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt
svensk rätt och på Kommunens hemort.
_____________________

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
Gnesta den
Gnesta kommun

Boklok Mark och exploatering AB

………………………

………………………

………………………

……………………….

Bevittnas
……………………….

………………………..

……………………….

………………………..

BILAGOR
1. Kartbilaga som redovisar exploateringsområdet samt område som överlåtes till
kommunen
2. Kartbilaga som redovisar exploateringsområdet och område inom vilket utbyggnad av
allmänna anläggningar bekostas till 25 % av Bolaget
3. Preliminär tidplan

Kartbilaga 1
Exploateringsområdet
Område som överförs till
kommunen

Kartbilaga 2
Exploateringsområdet
Allmänna anläggningar som
bekostas till 25% av Bolaget
Gångväg som byggs ut av
Bolaget

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-05-12
PLAN.2016.1
Kommunstyrelsen

Detaljplan Österkärv 1:8 m fl (Kärvsvägen)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Detaljplan för Österkärv 1:8 m fl (Kärvsvägen) antas

Ärendebeskrivning
En detaljplan för 70-80 lägenheter vid Kärvsvägen har utarbetats. Detaljplanen
innehåller också den så kallade tredje infarten till Gnesta tätort, från Nygatan
till väg 57.
Synpunkter har framförts från grannar angående bl a buller och trafiksäkerhet
längs planerad infartsväg. Länsstyrelsen och trafikverket har haft synpunkter på
anslutning mot väg 57. Sörmlands museum anser att området är olämpligt för
exploatering med hänsyn till kulturmiljön.
Aktuell bullerutredning för området visar på att en utbyggnad av området inte
kommer att innebära en bullerstörning över gällande riktvärden. Detaljplanen
har anpassats så att en trevägskorsning är möjlig vid anslutningen av den tredje
infarten till väg 57.
Ett exploateringsavtal har utarbetats och ska tecknas med exploatören, Boklok
innan detaljplanen antas.
Detaljplanen föreslås nu antas.
Bilagor
1.

Denna tjänsteskrivelse (2017-05-12)

2.

Tjänsteskrivelse SBN 2017-05-08

3.

Protokollsutdrag SBN 2017-05-17 § 39

4.

Plankarta

5.

Planbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen
6.

Illustrationsplan

7.

Samrådsredogörelse

8.

Granskningsutlåtande

9.

Checklista jämställdhet
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Beslutet ska skickas till:
~

Personer som haft synpunkter under samråd och/eller granskning enligt
särskild förteckning

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Patrik Nissen

Förvaltningschef
Tomas Enqvist
Planeringschef

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-05-17
Ärendenummer: PLAN.2016.1

§ 39

Detaljplan Österkärv 1:8
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Detaljplan för Österkärv 1:8 m.fl. (Kärvsvägen) antas.

Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för 70-80 lägenheter vid Kärvsvägen har varit ute på samråd
och granskning. Synpunkter har framförts från grannar angående bl a buller
och trafiksäkerhet längs planerad infartsväg. Länsstyrelsen och trafikverket
har haft synpunkter på anslutning mot väg 57. Sörmlands museum anser att
området är olämpligt för exploatering. Justeringar av planförslaget har
gjorts avseende bl.a. buller och strandskydd. Planen är anpassad så att
trevägskorsning vid väg 57 är möjlig. Detaljplanen föreslås nu antas
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-05-08

2.

Plankarta

3.

Planbeskrivning

4.

Illustrationsplan

5.

Samrådsredogörelse

6.

Granskningsutlåtande

7.

Checklista jämställdhet

Tjänsteförslag
1.

Detaljplan för Österkärv 1:8 m.fl. (Kärvsvägen) antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~

Ordförandes signatur

Kommunstyrelsen
Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes signatur

PROTOKOLL

~

Kommunfullmäktige

~

Personer som haft synpunkter under samråd och/eller granskning
enligt särskild förteckning

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-05-08
PLAN.2016.1
Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplan Österkärv 1:8 m fl (Kärvsvägen)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Detaljplan för Österkärv 1:8 m fl (Kärvsvägen) antas

Sammanfattning
En detaljplan för 70-80 lägenheter vid Kärvsvägen har varit ute på samråd och
granskning. Synpunkter har framförts från grannar angående bl a buller och
trafiksäkerhet längs planerad infartsväg. Länsstyrelsen och trafikverket har haft
synpunkter på anslutning mot väg 57. Sörmlands museum anser att området är
olämpligt för exploatering. Justeringar av planförslaget har gjorts avseende bl a
buller och strandskydd. Planen är anpassad så att trevägskorsning vid väg 57 är
möjlig. Detaljplanen föreslås nu antas.
Ärendebeskrivning
Ett detaljplaneförslag har upprättats för ny bostadsbebyggelse vid Kärvsvägen.
Förslaget möjliggör tvåvånings flerbostadshus med 70-80 lägenheter.
Detaljplanen omfattar även en huvudgata som till en början är tänkt att
försörja det nya bostadsområdet men på lång sikt vara möjlig att använda som
en tredje infart till Gnesta tätort.
Förslaget har varit utsänt för samråd mellan den 16 juni 2016 och 15 augusti
2016. 20 skrivelser inkom under samrådstiden, varav två utan erinran. Förslaget
har varit utsänt för granskning 2017-03-03 t o m 2017-03-20. Under
granskningen inkom nio skrivelser varav två utan erinran.
Synpunkter i samrådsskedet
Trafikverket hade i samrådsskedet synpunkter att två förskjutna
trevägskorsningar är att föredra, då framkomligheten ska prioriteras för
genomfartstrafiken.
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Länsstyrelsen delade trafikverkets yttrande och hade därutöver synpunkter att
det tydligt ska framgå vilka åtgärder som krävs för att en acceptabel ljudnivå ska
kunna nås då Kärvsvägen är fullt utbyggd. Strandskydd ska upphävas endast
inom kvartersmark.
Sörmlands museums bedömning är att området är olämpligt för exploatering
eftersom både planområdet, närområdet och närliggande bebyggelse har ett
mycket högt kulturhistoriskt värde.
Flera fastighetsägare längs Kärvsvägen anser att trottoar ska byggas längs hela
infartsvägens norra sida och har synpunkter angående buller från den nya
infartsvägen och vill att åtgärder vidtas som t ex bullerplank.
En fastighetsägare närmast den planerade gång- och cykelvägen söder om
Marieströmsån anser att den ska placeras minst 5 meter från fastighetsgräns
och att insynsskydd uppförs.
HSO, PRO och miljöpartiet anser att 1,5 meter trottoar längs gatan i området
är för smalt.
Två personer på Dagagatan har synpunkter att den tredje infarten inte ska
byggas.
Synpunkter i granskningsskedet
Trafikverket har inga erinringar. Siktkrav vid anslutningen mot väg 57 uppfylls.
Länsstyrelsen anser att strandskyddet ska bibehållas inom naturmarken i
detaljplanen för att säkerställa fri passage.
Närboende framför återigen synpunkter att tredje infarten inte ska byggas m h
t buller och luftföroreningar, kulturvärden mm.
Pensionärs- och omsorgsrådet anser att området är lämpligt för äldre och
funktionshindrade.
Förvaltningens synpunkter
Detaljplanen möjliggör byggnation av 70-80 lägenheter i ett naturskönt men
ändå centralt läge cirka 10 minuters promenad från Gnesta centrum.
Den så kallade tredje infarten till Gnesta från väg 57 tjänar syftat att öka
tillgängligheten från riksvägen från östra delarna av Gnesta. Beräknad
trafikmängd på den utbyggda Kärvsvägen beräknas till ca 1000 fordon per
vardagsmedeldygn, vilket är en relativt låg trafikvolym som kommer att ha
relativt låg omgivningspåverkan i termer av buller och barriäreffekter.
Aktuell bullerutredning för området visar på att en utbyggnad av området inte
kommer att innebära en bullerstörning över gällande riktvärden vid befintliga
bostadshusfasader norr om Kärvsvägen.
Detaljplanen utgör en förberedelse för en framtida anslutning till riksväg 57
och planförslaget har anpassats så att denna kan utföras som en
trevägskorsning.
Gångväg på den norra sidan av huvudgatan är inplanerad i upprättad förstudie i
gatans projektering. Exakt placering av gång- och cykelvägen söder om
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Marieströmsån avgörs i detaljprojekteringen.
Kulturbebyggelsen i brynet norr om vägen bibehålls intakt. Ny bebyggelse
kommer att vara relativt gles och låg, varför ingreppet i det öppna flacka
landskapet söderut som man överblickar från vägen bedöms vara relativt litet
för möjligheten att fortfarande uppfatta karaktären av den kulturhistoriska
landskapsbilden.
Efter samrådet gjordes justeringar av planförslaget så att bullerplank möjliggörs
även längs norra sidan av infartsgatan i det fall det i framtiden bedöms
nödvändigt. Beskrivningen av kulturhistoriska värden i området utvecklades.
Efter granskningen har bestämmelse avseende upphävande av strandskydd
preciserats så att det gäller del av naturmarken så att fri passage säkerställs.
Förvaltningen föreslår nu att detaljplanen antas.
Ekonomiska konsekvenser
Planarbetet finansieras av Boklok och planavtal har tecknats med bolaget. Ett
exploateringsavtal har utarbetats och ska tecknas med bolaget innan
detaljplanen antas. Avtalet reglerar bl a kostnader för bl a ombyggnad av
Kärvsvägen, överlämnande av allmän platsmark, fastighetsbildningsåtgärder
mm. Medel finns avsatta i kommunens investeringsbudget för ombyggnad av
Kärvsägen.
Juridiska konsekvenser
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Standardförfarandet kan
tillämpas om förslaget till detaljplan när förenligt med översiktsplanen och
länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och inte antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Checklista för jämställdhet
Bifogas tjänsteskrivelsen.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Området redovisas i fördjupade översiktsplanen Gnesta som
utbyggnadsområde för bostäder. I den fördjupade översiktsplanen finns
reservat för en tredje infart till Gnesta som passerar genom området.
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Bilagor
1.

Plankarta

2.

Planbeskrivning

3.

Illustrationsplan

4.

Samrådsredogörelse

5.

Granskningsutlåtande

6.

Checklista jämställdhet

Beslutet ska skickas till:
~

Personer som haft synpunkter under samråd och/eller granskning enligt
särskild förteckning

Patrik Nissen

Tomas Enqvist

Förvaltningschef

Planeringschef

PLANBESKRIVNING
2017-05-09
Antagandehandling

Sid 1(15)

Dnr PLAN.2016.1

Detaljplan för Österkärv 1:8 m fl (Kärvsvägen), i Gnesta kommun

Standardförfarande

Gnesta kommun

Sid 2(15)

HANDLINGAR
Till planförslaget hör denna planbeskrivning med genomförandefrågor, plankarta med
bestämmelser och illustrationsplan, samt en fastighetsförteckning.
Utredningar
 Utförd bullerutredning (Structor 2010-081-r01) för aktuellt område tillsammans med
tidigare planerade utbyggnadsområden berörda av kommande ny infart från väg 57.
 Översiktlig geoteknisk undersökning, 6216-1649; VBB VIAK, daterad 1983-04-15
 Dagvattenutredning, nr 16035; Marktema, daterad 2016-05-30
 Trafikbullerutredning rapport nr 16154A; AH Akustik, daterad 2017-02-13

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförandet av ny bostadsbebyggelse inom Österkärv 1:8.
Totalt möjliggörs ca 70-80 lägenheter då området är fullt utbyggt. I planen säkerställs även
vägreservat för ny huvudgata och gång- & cykelväg som förbinder väg 57 med Nygatan.

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN (MB)
Planförslaget är förenligt med 3 och 4 kap i Miljöbalken då det inte berör något riksintresse.
Planförslaget är också förenligt med 5 kap Miljöbalken då det inte innebär att någon nu gällande
miljökvalitetsnorm överskrids.
Miljökonsekvenser
Planen har att förhålla sig till miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet och luftkvalitet. Nuvarande
markanvändning för planområdet är odlingsmark för fodervall och grödor. Avrinning från området
sker mot Marieströmsån som löper längs med dess sydöstra sida. Planens genomförande kommer
att innebära att andelen hårdgjorda ytor ökar men att dagvattenflöden kan infiltreras genom
marken invid ny kvartersbebyggelse och därmed renas före recipient.
Trafiken kommer att öka lokalt på Kärvsvägen till följd av planens genomförande liksom på
angränsande gator; framförallt Nygatan och Dagagatan, men då antalet tillkommande lägenheter
är endast maximalt ca 80, så är effekten på trafikvolymerna per dygn högst begränsad på aktuella
gator.
Planens genomförande anses bidra positivt till miljömålet God bebyggd miljö, då det innebär ett
tillskott av nya bostäder i relativt centralt läge med god tillgång till service, skolor och spårbunden
kollektivtrafik, men negativt för miljömålet Ett rikt odlingslandskap då befintlig aktivt odlad
jordbruksmark läggs igen och omvandlas till bostadskvarter. Planen bedöms inte resultera i att
några miljökvalitetsnormer överskrids.

PLANDATA
Planens avgränsning
Planen innefattar hela Österkärv 1:8 samt delar av servitutsområde Österkärv 5:2 som innefattar
Kärvsvägen samt delar av Sigtuna 2:249 och Gnesta 4:1. Det avgränsas i norr av Kärvsvägen, i
söder/sydöst av Marieströmsån, i öster av Nygatan, och i väster av en samfälld grusväg.
Areal
Planområdet innefattar 35 488 kvm (3,5 Ha).
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Markägoförhållanden
Österkärv 1:8 är privatägd. Marken utgörs av jordbruksmark som upplåts med arrende. Sigtuna
2:249 och Gnesta 4:1 ägs av kommunen. Österkärv S:2 är en samfällighet som innefattar

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Gnesta kommun antogs 2003. Aktuellt planområde pekas i denna plan
specifikt ut som ett av fem tilltänkta utbyggnadsområden inom planeringshorisonten som har
målår 2015.
Gnesta kommun har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan som siktar mot hur kommunen ska
se ut år 2050.
Fördjupad översiktsplan
En fördjupad översiktsplan för Gnesta tätort antogs 2008. I denna pekas på nytt Österkärv ut som
ett aktuellt utbyggnadsområde, och ingår som en del av strategin att låta Gnesta som tätort växa
inifrån och ut. I planstrategins rekommendationer ingår bl a att planering av utbyggnadsområden
skall ske varsamt med hänsyn till befintliga miljöer och kvaliteter i tätortens omgivning samt vara
måttfulla och anpassas till topografin.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Området är idag delvis planlagt, i delen närmast Nygatan; P65-2 som anger parkmark och P87-8
som innefattar transformatorstationen invid Nygatan och del av Kärvsvägen som gata.
Program för planområdet
Ett detaljplaneförslag för området upprättades november 2005 och var ute på samråd under
december 2005 men som då syftade till att planområdet skulle planläggas för friliggande
småhusbebyggelse, men med kvartersmark i liknande utbredning som aktuellt planförslag.
Strandskydd
Söder om Kvarnbacken och vägen finns den lätt meandrande Marieströmsån som omfattas
av strandskydd om 100 meter. Grundkriterierna för upphävande av strandskydd är att 7
kapitlet 13§ miljöbalken (MB) uppfylls och att det finns särskilda skäl enligt 18c-g §§ MB.
Strandskyddet upphävs i detaljplanen bortsett från område betecknat NATUR på plankartan
med hänvisning till att området är utpekat i översiktsplanen som en del av Gnestas
tätortsutveckling. Vid upphävande av strandskydd säkerställs samtidigt fri passage som
innefattar den naturliga åkantzon som bildas av befintlig ravinkant som omger ån samt
underlättas av det utrymme som ges för anläggande av en gångväg längs med denna.
Miljökonsekvensbeskrivning
En behovsbedömning har tagits fram för rubricerad detaljplan. Den samlade bedömningen är att
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. MKB behöver därför inte
upprättas.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Planområdet består av i huvudsak öppen åkermark som är så gott som jämnt sluttande mot sydöst
och Marieströmsån, som ligger i en mindre bäckravin nedanför åkern. Området innehåller inga
kända sällsynta växtarter. I bäckravinen finns träd och buskvegetation och här kan marken antas
vara mer känslig för skredrisk. Åkermarken och Kärvsvägens vägbank skiljs av ett mindre dike.

Planområdet betraktat från dess sydvästra del.

Planområdet betraktat från Kärvsvägen och nordöst.
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Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning är gjord av Viak år 1983. Denna redovisar att marken består av lera
med siltskikt och siltlager. De största jorddjupen om ca 10-15 meter uppträder längs
Marieströmsåns bäckravin. Leran är genomgående fast till halvfast i den västra delen av området.
I ett område om ca 10-20 meter närmast bäckravinen föreligger enligt undersökningsrapporten en
viss skredrisk. Rapporten rekommenderar pålning för större byggnader i områdets östra delar.
Förorenad mark
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.
Radon
Planområdet är till största del jordbruksmark som utgör lågriskområde för radon. Ny bebyggelse
bör dock utföras radonsäkert om inte en undersökning visar på radonförekomst under tillåtna
riktvärden.
Risk för höga vattenstånd
Det kan förekomma höga vattenflöden i Marieströmsån men då dess normalvattennivå ligger på en
höjdnivå betydligt under övriga planområdet så bedöms detta inte utgöra någon risk.
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Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Väster om planområdet finns dock två
fornlämningar som klassats som övriga kulturhistoriska lämningar. Eftersom Kvarnbacken
tidigare har omfattats av den arkeologiska utredningen som genomfördes i samband med
vägbygget, bedömer Länsstyrelsen inte att genomförandet av den aktuella planen kommer
att kräva någon arkeologisk insats. Planbeskrivningen bör ändå upplysa om
anmälningsplikten enligt 2 kap 5 och 10 § § Kulturmiljölagen (KML). Om fornfynd eller
fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas vad gäller fyndplatsen eller
fornlämningen och dess närmaste omgivning. Anmälan ska omedelbart göras till
länsstyrelsen.

Utdrag ur Fornsök: blåmarkerade områden utgör lämningarna med RAÄ-nummer 257:1 respektive 257:2
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Bebyggelseområden
Bostäder
Det finns inga bostäder inom planområdet. Norr om planområdet finns tre småhusfastigheter med
enskilda trädgårdar som förhåller sig fritt orienterade till omgivningen. I områdets östra del finns
en större transformatorstation inom egen fastighet.
Detaljplanen möjliggör för ny bostadsbebyggelse om 1-2 våningars höjd. Området kan bebyggas
med såväl friliggande enfamiljshus och radhus, som flerbostadshus. Boklok Housing avser
förvärva området utifrån ambitionen att bebygga området med flerfamiljshus om två våningar och
ca 6-8 lägenheter per huskropp, där fokus ligger på att bygga yteffektiva lägenheter om 2-4 rum
och kök. Lägenheterna ges individuella uteplatser och balkonger på båda sidor om husen och
orienteras kring småskaliga trädgårdsmiljöer som omges av tillhörande uthus och förhåller sig
parallellt till en gemensam, smal lokalgata, vilket sammantaget ger en karaktär på området som
mer liknar en villastad än ett typiskt flerbostadshusområde.

Fotomontage och referensbild från Boklok Housing som visar på småskaliga gårdsbildningar av hus

Offentlig service
Planområdet ligger ca 1 km från Gnesta centrum med bibliotek mm och ca 400 meter från
vårdcentral. Närmaste skola ligger ca 1 km från området och i närområdet finns dessutom flera
förskolor.
Kommersiell service
Den kommersiella servicen ligger till största delen koncentrerad kring Gnesta centrum med ett
relativt stort utbud av dagligvaruhandel och detaljhandel.
Tillgänglighet
Planområdets markyta sluttar mellan ca 5-10% i de delar som skall bilda kvartersmark. Maximal
tillåten marklutning över längre sträckor för personer med funktionshinder är 1:20. Ny bebyggelse
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måste därför nogsamt terränganpassas och terrasseras för att klara god tillgänglighet för
rullstolsburna personer, särskilt i passagen från parkeringsplatser och angöringsplatser till
lägenhetsentréer. Området planeras för god tillgång till parkeringsplatser för rörelsehindrade och
angöringsmöjligheter nära varje bostad, liksom för gemensamma uteplatser i nära höjdnivå med
bebyggelsen.
Byggnadskultur och gestaltning
Området planeras för en bebyggelsestruktur som bär trädgårdsstadens karaktär: tydliga gaturum
med bebyggelse orienterad kring gemensam gata och med förgårdsmark om 4 meter mellan hus
och gata.
Planen reglerar en begränsning av bebyggelsens täthet och utbredning så att goda möjligheter ges
till planteringar, häckar och rekreationsytor mellan husen och till att utblickar och kontakt med
landskapet runtomkring möjliggörs. Parkeringsytorna är indelade i flera mindre utöver de som
planeras på båda sidor av och längs med gemensam lokalgata. På så vis förstärks karaktären av
småskalighet i området. Husen planeras att formas som tydliga, enkla husvolymer med träfasader
(fasadmaterial regleras ej dock i detaljplanen).

Exempelbebyggelse för områdets utformning med tvåvånings flerfamiljshus med träfasader.
Friytor och rekreation
Lek och rekreation
Exploateringsgraden som är satt för detaljplanen ger utrymme för anläggande av lekytor och
gemensamma uteplatser mellan husen. I gårdsbildningen närmast naturmarken i sydöst
möjgliggörs för en större gemensam lek- och rekreationsyta med direkt kontakt med naturområdet
längs med bäckravinen.
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Referensbilder för lek- och rekreationsytors anordnade i områden liknande Bokloks genomförda projekt.

Natur
Området närmast längs med Marieströmsån avsätts som naturmark i detaljplanen och längs med
ravinen planeras för en grusad gångväg för rekreationsändamål. Naturmarken ges ett underhåll
som bibehåller dess idag halvöppna landskapskaraktär och ger möjlighet till visuell kontakt med
vattendraget.
Kulturmiljö
Planområdet ligger inom ett historiskt jordbrukslandskap som flankeras av gårdsbildningar i högre
terräng. Platsen har brukats som jordbruksmark troligen sedan 1000-talet. Gårdsbildningen
nordväst om planområdet som utgörs av fastigheterna Österkärv 3:1 och 1:8 samt det f d
ålderdomshemmet har i kommunens bebyggelseinventering utpekats som ”kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse”. Det åkerlandskap som planområdet ingår i har i samma inventering
utpekats som ”Områden inom vilken stor restriktivitet bör gälla beträffande bebyggelse”.
Förslaget till ny bebyggelse tar tillvara den befintliga vägstrukturen i närområdet och exploaterar
den öppna marken med låg bebyggelse i sydslutning, där gott om utblickar mellan huskroppar
möjliggörs, vilket sammantaget innebär ett hänsynstagande till jordbrukslandskapet och
kulturmiljöns kärnvärden.

Gårdsbildningen Österkärv med dess lada i förgrundet betraktat från riksväg 57.
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Vattenområden
Planområdet gränsar i öster till Marieströmsåns strandskant. Ån har under sommarsäsongen låga
flöden och inget känt fiskeliv.
Gator och trafik
Gatunät, gång-,cykel- och mopedtrafik
Området kommer att anslutas till Kärvsvägen som på sikt planeras för utbyggnad till huvudgata
som förbinder en planerad ny trafikplats och infart till Gnesta från väg 57. Den planerade nya
gatusektionen för Kärvsvägen ges då en körbanebredd om ca 7 meter, till en del flankerad av en
gång- och cykelväg på södra sidan om vägen om 3 meters bredd som partivis också löper längs
med åravinkanten, samt av trottoar om cirka 1,5 meter längs den norra sidan av vägen. Total
gatuområdesbredd varierar genom planområdet då släntområden och sidområden tillkommer till
körbanebredden för både gata och gång- och cykelväg.
Den gemensamma lokalgatan genom området planeras med en gatubredd om 6,0 meter men
kommer att flankeras av gatuparkeringar på kvartersmark och rader av trädplanteringar mellan
varannan parkeringsplats, samt innanför dessa 1,5 meter breda gångbanor.
Lokalgatan ansluter till området som avsätts som naturmark i detaljplanen, och därmed säkerställs
allmänhetens tillgänglighet till detta område som ett rekreationsområde. Då projektet för ny infart
från väg 57 är genomfört kommer området att via Kärvsvägen ha säkra gång- och
cykelförbindelser med Nygatan och vidare in mot centrum.

Principsektion för planerad lokalgata genom området; lokalgatumarken utgörs av körbanan om 6 meters bredd,
medan parkeringar och gångbana ligger inom kvartersmark och utgör parkering och angöring för respektive
bostadshus.
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Ett genomförande av planen leder till att trafikflödet kommer att öka på Kärvsvägen österut med
ca 250-300 fordonsrörelser per dygn. Detta är en låg trafikvolym för en stadsmiljö och innebär
ingen nämnvärd påverkan på trafikbullernivåerna i närområdet.
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Kollektivtrafik
Gnesta har sedan 2007 regionaltågsförbindelse förutom pendeltåg. En resa till Stockholms
innerstad tar 40 till 65 minuter. Busstrafik finns även till ett stort antal orter i framförallt
Södermanland. Gnesta station med tillhörande bussterminal utgör navet i kommunens
kollektivtrafikutbud. Planområdet ligger ca 1,5 kilometer från stationen.
Parkering, utfarter
Parkeringsytorna i området fördelas mellan samlade parkeringsytor och parkeringsplatser för de
boende längs med lokalgatan genom området. Kvartersmarken ges utfartsförbud mot Kärvsvägen.
Störningar
Buller
Planområdet påverkas idag inte av någon bullerkälla och områdets utbyggnad kommer i sig inte ge
upphov till trafikbullernivåer som på något sätt närmar sig nationella riktvärden för buller i
bostadsmiljö. Den framtida utbyggnaden av ny infart till Gnesta från väg 57 via Kärvsvägen
beräknas dock att innebära fordonsvolymer om ca 1000 fd/vardagsmedeldygn. Vid
hastighetsbegränsning om 50 km/h på den utbyggda Kärvsvägen uppstår bullerstörningar som
överskrider maximala och ekvivalenta (”genomsnittliga”) bullernivåer som överskrider den av
Riksdagen fastställda riktvärden (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostäder på ca 10 respektive
20 meters avstånd från körbanekant enligt tidigare framtagen bullerutredning (Structor 2010-0827). I den för denna plan upprättade bullerutredning (AH Akustik 2017-02-13) konstateras att inga
av tillkommande bostäders fasader får högre ekvivalenta (”genonsittliga”) ljudnivåer än 55 dBA,
vilket är inom den nationellt fastställda normen för trafikbuller vid bostadssfasad. I detaljplanen
anges planbestämmelse som reglerar att boningsrum skall placeras så att de ej utsätts för
bullernivåer som riskerar att överskrida riktvärden inom utsatt närområde till Kärvsvägen.
Skyddande bullerblank tillåts genom planbestämmelse att uppföras längs med båda sidor av
Kärvsvägen till en höjd av max. 2,5 meter. Dessa dämpar den ekvivalenta bullernivån upp till ca
10 dBA vid rätt utformning.

Utdrag ur bullerutredning för byggandet av tredje infarten. Gulmarkerat området utgör
störningsvärden (högre än 55 dBA) som överskrider fastställda nationella ritkvärden.
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Riskhantering
Riksväg 57 är en primär och sekundärväg för farligt gods. Det innebär att Länsstyrelsens
rekommendationer för hänsynstagande inom angivet riskavstånd 150 meter från byggnader där
personer uppehåller sig skall beaktas vid exploatering. I detta fall skyddas ny aktuell bebyggelse
väl på ett naturligt sätt vid händelse av trafikolycka med farligt gods av topografin mellan väg och
ny kvartersmark. Riskvärdering bör ändå göras i samband med bygglovprövningen.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Bebyggelsen kring planområdet är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Anslutningspunkt finns i Kärvsvägen strax öster om planområdet. En pumpstation kan behöva
anläggas för att möjliggöra anslutningen av områdets södra delar.
Dagvatten
Dagvattenhanteringen i området har goda förutsättningar att ordnas så att lokalt omhändertagande
(LOD) tillämpas i hela planområdet genom ledning av öppna dagvattenrännor till områdets
planteringsytor, trädplanteringsgropar, häckar och gräsytor vilket därmed skapar en naturlig
infiltration, fördröjning och rening av dagvattenflödet innan recipient, vilket här utgörs av
Marieströmsån. Lokalt omhändertagande har stora miljöfördelar då det renar regnvatten från
takytor och hårdgjorda markytor som annars leds orenat vidare till recipienten. Vid höga flöden
vid exempelvis intensiva regn bör dagvatten kunna fördröjas och magasineras då marken vid
sådana tillfällen blir mättad vilket förhindrar infiltration. En dagvattenutredning har tagits fram för
den nya kvartersmarken inom planområdet, som beräknat framtida vattenflöden vid statistiskt
bedömda 2- och 10-årsregn. Dessa visar på ökade flöden om ca 70/140 liter/sekund till följd av
ökad andel hårdgjorda ytor. Med lokalt omhändertagande genom skelettjordar i gatumark och
växtbäddar i kvartersmark är dock utredningens slutsats att föreslagna riktvärden för
dagvattenutsläpp i Gnesta kommun klaras.

Exempel på i trädgårdsmiljöer integrerade och öppna dagvattensystem för infiltration och fördröjning.

Värme
Uppvärmning kan ske med kvartersgemensamma lösningar med bergvärme som energikälla.
Enligt översiktsplanen för Gnesta kommun från 2003, behöver utbyggnaden av fjärrvärme öka och
kommunen ska vara föregångare och ansluta till fjärrvärmenätet.
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El och tele
En ny transformatorstation planeras i planområdets nordöstra del för kommande
elförsörjningsbehov. Förutsättningar kan dock finnas för att försörja området från befintlig
transformatorstation längre österut längs med Kärvsvägen. I områdets närhet finns ledningsnät för
anslutning till fibernät för tele- och IT-kommunikation.
Avfall
Kommunen kommer sköta sophanteringen inom området. Avfallsrum placeras på flera platser i
området på sådant vis att varje bostad har maximalt 50 meters gångavstånd till kärl.
Hämtningsfordon kan angöra lokalgatan som har en för 12-metersbil dimensionerad vändplan
längst söderut i ändan av gatan.
Administrativa frågor
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standard förfarande enligt PBL (2010:900).
Samrådsbeslut Samhällsbyggnadsnämnden
Samråd
Granskningsbeslut Samhällsbyggnadsnämnden
Granskning
Godkännande Samhällsbyggnadsnämnden
Antagande Kommunfullmäktige
Laga kraft

15 juni 2016
augusti
Februari 2017
februari
maj
juni
Juli 2017

Markägande
Österkärv 1:8 är privatägd av tilltänkt exploatör av kvartersmarken inom planområdet; Boklok
Housing AB. Sigtuna 2:249 och Gnesta 4:1 ägs av kommunen. Österkärv S:2 är en samfällighet. I
samband med planens genomförande kommer ingående markområden att bilda ny och ändrade
fastigheter i ny fastighetsreglering efter förrättning, varvid del av mark som idag tillhör Österkärv
1:8 kommer att övergå till kommunalt ägande som gatumark för huvudgata. Även de delar som
innefattar samfälligheten S:2 och som kommer att ingå i huvudgatuområde, tillförs kommunalt
ägande och förvaltning.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för Huvudgata och VA. Lokalgatan kommer att ha enskilt
huvudmannaskap och för denna bildas en gemensamhetsanläggning med de tillkommande
bostäderna och deras kommande fastighetsbildningar som delägare.
Avtal
Ett avtal kommer att tecknas mellan kommun och tilltänkt exploatör som reglerar kostnadsansvar
för områdets utbyggnad i termer av markkostnader, gatukostnader och övriga
infrastrukturkostnader såsom utbyggnad av VA-nät. Avtal kommer även att tecknas med ingående
delägare i samfälligheten S:2, inom vilka de delar som ligger inom planområdet kommer att
överföras till kommunal förvaltning.
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EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Exploatör bekostar planarbetet genom erläggande av planavgift. Exploatör bekostar även
nödvändiga utredningar i samband med upprättande av denna plan.
El- och teleförsörjning
Exploatör ansvarar för kostnader som uppkommer till följd av eventuell flytt av el- och
teleledningar med anledning av planens genomförande inom kvartersmark.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Göran Reierstam, Reierstam arkitektur & Projektutveckling
AB. Tomas Enqvist och Bertil Karlsson från Gnesta kommun har medverkat i planarbetet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tomas Enqvist
Planeringschef
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Upprättad: 2017-03-03
Diarienummer: Dnr PLAN.2016.1

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
DETALJPLAN FÖR ÖSTERKÄRV 1:8 m fl (Kärvsvägen)
Hur samrådet bedrivits
Planförslaget, upprättat av samhällsbyggnadsförvaltningen i juni 2016, har varit
utsänt för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter m.m. enligt särskild
samrådslista under tiden fr.o.m. 16 juni t.o.m. 15 augusti 2016.
Förslaget har också varit utställt i kommunhuset på Västra Storgatan 15 och vid
Medborgarkontorets tidningsrum, Marieströmsgatan 3 och på kommunens
hemsida. 20 skrivelser inkom under samrådstiden, varav 2 utan erinran.
Följande har ingen erinran på planförslaget:
Hyresgästföreningen
Sörmlandstrafiken
Följande har inkommit med synpunkter:
Länsstyrelsen
Trafikverket
Lantmäteriet
Sörmlands museum
Miljöenheten
Polismyndigheten
Skanova
Vattenfall
HSO Gnesta
Rolf Johansson, Kärvsvägen 6
Lars Soldagg, Diana Soldagg, Kärvsvägen 4
Birgitta Andersson, Dagagatan 24
Torbjörn Gustavsson, Österkärv Solåker 1
Tommy Gustavsson, Dagagatan 26
Daniel Bendelin, Österkärvs gård 1
Caroline Grauers, Österkärvs gård 1
Mikael och Carola Nilsson, Vesslevägen 4
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Inkomna synpunkter

Länsstyrelsen
Länsstyrelsens synpunkter – ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL
Länsstyrelsen ställer sig bakom Trafikverkets yttrande huvudgata och
anslutning till riksvägen.
Hälsa eller säkerhet – Buller
Länsstyrelsen anser att det tydligt skall framgå av planförslaget vilka
åtgärder som krävs för att en acceptabel ljudnivå ska kunna nås då
Kärvsvägen är fullt utbyggd (som huvudgata). Eventuella skyddsåtgärder
bör även säkerställas i plankartan.
Strandskydd
Länsstyrelsen anser att strandskyddet skall upphävas enbart inom
kvartersmark av planområdet och inte som angivet inom hela
planområdet. Området avsatt som NATUR utgör den fria passage enligt
miljöbalkens bestämmelser inom vilken man inte kan upphäva
strandskyddet.
Bemötande: Åtgärder såsom anläggande av gångstig och gång- och
cykelväg kommer att vidtas inom naturområdet kring Marieströmsån
varför ett bibehållande av strandskyddet inte är möjligt med mindre än att
det behöver sökas dispens för dessa åtgärder i efterhand. Detaljplanen
säkerställer att strandskyddets syften tillgodoses i området kring ån genom
bestämmelsen NATUR införs. Planen kompletteras så att störningsskydd
i form av plank/skärm möjliggörs på båda sidor av huvudgatan.
Detaljplanen utgör en förberedelse för en framtida anslutning till
riksvägen, och planförslaget anpassas så att denna kan utföras som en
trevägskorsning.

Trafikverket
Ny anslutning till väg 57
Trafikverket är generellt restriktiva till nya anslutningar till riksvägar. Om
anslutning till Riksvägen ända skall göras så anser TRV att denna skall
samrådas och godkännas av verket. TRV föredrar två förskjutna
trevägskorsningar att föredra ur trafiksäkerhetssynpunkt framför en
fyrvägskorsning, då framkomligheten skall prioriteras för
genomfartstrafiken.
Övrigt
Siktlinjerna för anslutning av HUVUDGATA i detaljplanen är svåra att ta
ställning till för området närmast riksvägen.
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Bemötande: Planbeskrivningen tydliggörs i beskrivningen av siktlinjer i
anslutning av huvudgatan mot en möjlig framtida förskjuten trevägskorsning
mot riksväg 57. Gnesta kommun har i sin långsiktiga trafikplanering även utgått
från Kärvsvägens framtida trafikmängd i sin funktion av huvudgata österut mot
centrum.

Lantmäteriet
Plankarta med bestämmelser
Det bör tydligare framgå av plankartan vilka delar som har kommunalt
respektive enskilt huvudmannaskap. Lantmäteriet ifrågasätter också
bestämmelsen om byggnadsarea max 35% av fastighetsarea, då
fastighetsindelningen inte framgår av plankartan.
Planbeskrivning
Frågan om ersättning och fastighetsrättsliga frågor bör tas upp i
planbeskrivningen.
Bemötande: Plankartan tydliggör vilken del som kommer att ha enskilt
huvudmannaskap. Bestämmelsen om byggnadsarea 35% av fastighetsarea
verkar oberoende av fastighetsbildningen och syftar till att oavsett stora
eller mindre bildade fastigheter, inte möjliggöra för tät exploatering av
området. Planbeskrivningen kompletteras med avsnitt om de
fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska aspekterna av planens
genomförande.

Sörmlands museum
Beskrivning och historia
Intill planområdet ligger gården Österkärv på fastigheten Österkärv 3:1. Före
Laga skifte 1862 utgjorde gården en mindre by och bestod av tre gårdar som låg
tätt tillsammans. Efter skiftet flyttades en av gårdarna ca 300 meter bort medan
de två övriga än idag ligger kvar på platsen (Lantmäteriets historiska kartor.)
Befintliga byggnader på gården uppfördes troligen under 1800-talets andra hälft
(Sörmlands museum, 1980, s 46) men historiska kartor visar att gårdsbildnignen
redan fanns under början av 1700-atlet och sannolikt är att den är äldre än så. I
den fördjupade översiktsplanen över Gnesta tätort beskrivs Österkärv som en
viktig medeltida utpost och det stora antal fornlämningar och gravar från bronsoch järnåldern i området tyder p att det redan tidigare fanns en
bebyggelsekoncentration i närområdet. Under den yngre järnåldern och
medeltiden har landskapet utvecklats till den jordbruksbygd vi känner till i dag
och kulturlandskapet lär inte ha förändrats i någon större mening förrän under
mitten av 1800-talet, då järnvägen drogs och Gnesta stationssamhälle bildades. I
nordost intill planområdet, i korsningen Kärvsvägen-Nygatan ligger ett f d
ålderdomshem som numer används som PRO:s föreningslokal. Under slutet av
1900-talet, innan ålderdomshemmet uppfördes, fanns en fattigstuga och en
sjukstuga på samma plats.
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Kulturhistoriskt värde
Gården Österkärv omgärdad av ett historiskt jordbrukslandskap utgör en
mycket viktig komponent för området kulturhistoriska värde. Kulturlandskapets
rika historia med spår efter människors mer än 1000-åriga verksamhet på
platsen skapar avläsbarhet och samband för människor – idag och i framtiden.
Det vittnar om Gnestas historia som ålderdomlig jordbruksbygd och platsens
utseende före det blev ett stationssamhälle. Det f d ålderdomshemmet och
historien om fattig- och sjukstugorna på platsen ger området även
socialhistoriska och samhällshistoriska värden, eftersom det berättar om sjukoch äldrevårdens utveckling under 1800- och 1900-talen.
Den historiska gårdsbildningen Österkärv som utgörs av fastigheterna
Österkärv 3:1 och 1:8 samt det f d ålderdomshemmet har i kommunens
bebyggelseinventering utpekats som ”kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”. Det
åkerlandskap som planområdet ingår i har i samma inventering utpekats som
”Områden inom vilken stor restriktivitet bör gälla beträffande bebyggelse”.
Synpunkter på förslaget
Sörmlands museums bedömning är att området är olämpligt för exploatering
eftersom både planområdet, närområdet och närliggande bebyggelse har ett
mycket högt kulturhistoriskt värde. Med detta sagt avstyrker museet bestämt
förslaget om breddning och uträtning av Kärvsvägen till en huvudgata, samt
den planerade påfarten till väg 57 mitt framför gården Österkärv eftersom detta
förväntas ge ytterligare negativ påverkan på områdets kulturhistoriska värden.
Den slingrande, smala Kärvsvägen med mycket gammal dragning utgör en viktig
värdebärande komponent i kulturlandskapet som skulle utraderas om den nya
vägen dras enligt planen. Huvudgatans planerade dragning förutsätter dessutom
att byggnaderna på Österkärv 1:8 rivs. Om detta ska genomföras anser museet
att Gnesta kommun måste bedöma vilken påverkan på kulturmiljön en sådan
rivning skulle förväntas ha och redovisa resultatet i planbeskrivningen. Som
nämns ovan är byggnaderna i fråga utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i
kommunens bebyggelseinventering. Museet anser vidare att
planbestämmelserna är otillräckliga vad gäller egenskapsbestämmelser för
utformning av ny bebyggelse, med tanke på att både planområdet och
fastigheterna Österkärv 1:3, 1:8 och det f d ålderdomshemmet är utpekade av
kommunen som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Museet anser också att fornlämningar skall beskrivas under egen rubrik
”Kulturmiljö” i planbeskrivningen.
Bemötande: Den nya huvudgatans dragning följer i huvudsak befintlig vägs
sträckning och innebär endast mindre uträtning av densamma.
Kulturbebyggelsen i brynet norr om vägen bibehålls intakt. Ny bebyggelse
kommer att vara relativt gles, låg och inrymma mycket grönska mellan
huskropparna, varför ingreppet i det öppna flacka landskapet söderut som man
kan överblicka från vägen bedöms vara relativt litet för möjligheten att
fortfarande uppfatta karaktären av den kulturhistoriska landskapsbilden.
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Sträckningen av nya huvudgatan med en framtida anslutning till Rv 57 kommer
att innebära en viss negativ påverkan på det kulturhistoriska värdet av
gårdsbildningen Österkärv, men endast ett par mindre uthusbyggnader berörs.
Bedömningen är påverkan på gårdsbildningens centrala sammanhang ; mellan
huvudbyggnad och större gårdsbyggnader, inte är väsentligt negativ, och
uppvägs av den för stadsutvecklingen fördelaktiga möjligheten till en ny på- och
avfart gentemot riksvägen för Gnestas östra delar.
Planbeskrivningen kompletteras med utförligare beskrivning av påverkan på de
kulturhistoriska värdena i närområdet.

Polisen
Det är viktigt att det finns separerade gång- och cykelbanor. Polisens
utryckningsfordon skall kunna komma när de bostäder som uppförs. Det är
viktigt att beakta brottsförebyggande åtgärder såsom rätt belysning, höjd på
vegetation och att alla platser har insyn.
Bemötande: Synpunkterna beakta i kommande projektering av områdets
utbyggnad.

Skanova
Skanova vill vara med i projekteringsstadiet för det planerade området för
att säkerställa att Skanova kan lägga ner fiberkanalisation for bredband,
TV och telefoni fram till berörda nya/befintliga fastigheters gränser.
Skanova har även markförlagda ledningar i närområdet i berört
planområde och som måste tas hänsyn till enligt bifogade lägeskarta.
Skanova önskar så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som
uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i
planhandlingarna. Skanova har i övrigt inget att erinra mot detaljplanen.
Bemötande: Skanovas upplysningar, samt att ingen erinran föreligger, noteras.
Planbeskrivningen kompletteras med upplysning om teleanläggningar.

Vattenfall
Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av
samrådshandlingarna för rubricerat ärende och lämnar följande yttrande.
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket
visas av bifogad karta (i akten), grön linje = 45 kV regionnätledning, röd
linje = 10 kV högspänningsledning, blå linje = 0,4 kV
lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer
är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt.
Nätstationer visas som svart blixtförsedd kvadrat.
Ingen byggnation får ske inom 10 meter från Vattenfalls regionntledning.
Vattenfall yrkar därför att plankartan skall kompletteras med prickmark i
den södra delen av kvartersmarken som ligger inom detta avstånd, samt
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att denna och prickmarken i den norra plandelen förses med
bestämmelsen ”l”. Eventuell flytt/förändringar av befintliga
elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören.
Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls
anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Till Vattenfalls
lågspänningsluftledning gäller 2 meters avstånd och till Vattenfalls
högspänningsluftledning gäller 5 meters avstånd.
Bemötande: Plankartan i samrådshandlingen redovisa ett prickmarkområde
inom kvartersmark som motsvarar 10 meters skyddsavstånd från befintlig
kraftledning. En beteckning ”l” anses inte nödvändig då skyddsavståndet ändå
är säkerställt.

HSO i Gnesta (Handikapporganisationers Samarbetsorgan i Gnesta)
HSO anser att grusvägen (gångvägen i plankaran) som planeras längs med
Marieströmsåns ravinkant behöver ha en hårdgjord yta så att rollatorer,
rullstolar och cyklar får en god framkomlighet. De planerade trottoarerna på 1,5
meter längs lokalgatan behöver breddas till 2 m så att t ex två rullstolar eller en
rullstol och cykel kan mötas utan problem. En god och genomtänkt belysning
är viktig för trygghet och trivsel och tillgänglighet. HSO vill också betona vikten
av att fördela byggnationen av bostäder även till Björnlunda, Stjärnhov och
Laxne. Om målsättningen från kommunens sida är att öka antalet invånare med
ca 1500 personer till år 2020 är det viktigt att bostadsbyggandet inte bara
koncentreras till Gnesta tätort. Detta skulle kunna innebära att
serviceunderlaget i Björnlunda, Sjtärnhov och Laxne kan komma bli för litet för
att det ska vara lönsamt för den del företag att vara etablerade på dessa orter.
Följden kan bli att speciellt personer med funktionsnedsättning men även de
som är i avsaknad av bil kan komma känna sig tvingade att bosätta sig i Gnesta
tätort, eller alternativt flytta till någon annan kommun. Gnesta måste få vara en
kommun där hela kommunen ges möjlighet att leva.
Bemötande: Grusvägen kan utföras på sådant vis med hårt packat material att
den samtidigt ha god framkomlighet för exempelvis rullstolar. Behovet av god
gatubelysning skall beaktas i den fortsatta planeringen av områdets utbyggnad.
De utpekade orterna Björnlunda, Stjärnhov och Laxne omnämns tillsammans
med Gnesta i kommunens översiktsplan som prioriterade utbyggnadsområden
för nya bostäder. Kommunens planeringsverktyg kan dock bara till en del styra
utbyggnadsinriktningen genom planering, då efterfrågan på bostadsmarknaden
är en stark påverkansfaktor på utbyggnadsriktningarna.
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Miljöpartiet de Gröna
Mp vill poängtera vikten av att ta med jämställdhetsperspektivet i det fortsatta
planarbetet.
Av illustrationsplanen framgår inte var eller hur lättillgängliga och trygga
cykelparkeringar kommer att placeras. Det finns ingen cykelväg markerad inne i
bostadsområdet och det gör att säkerheten för cyklister inte är tillgodosedd på
ett bra sätt. Mp anser också att de föreslagna trottoarerna om 1,5 meter är för
smala för att kunna delas mellan cyklande och övriga oskyddade trafikanter.
Man anser också att en gc-bana bör utföras längs med planerad huvudgata om
den tredje infarten byggs ut. Man betonar också det värdefulla i att undersöka
om det går att planera in odlingslotter inom bostadsområdet då odlingsintresset
stadigt växer.
Bemötande: Exploatören (Boklok) kommer att planera in cykelparkeringar i
anslutning till varje bostadsentré. I huvudgatan är det planerat för separat gcbana inom gatusektionen. Då lokalgatan enbart utgör en matargata för det
aktuella utbyggnadsområdet, så är blandtrafiklösning betraktad som fullgod ur
ett trafiksäkerhetsperspektiv. Exploatören har god erfarenhet från odlingslotter i
andra bostadsprojekt och grönytorna inom denna detaljplan ger goda
möjligheter till att anlägga sådan även i detta projekt.

PRO-Gnesta
(Den planerade) Grusvägen längs Marieströmsåns ravinkant behöver en
hårdgjord yta så att rollatorer, rullstolar och cyklar får en god framkomlighet.
De planerade trottoarerna på 1,5 meter längs lokalgatan behöver bredda till 2,0
meter så att t ex två rullatorer kan mötas eller cykel och rollator. En god och
genomtänkt belysning är viktig för trygghet, trivsel och tillgänglighet i området.
Bemötande: Grusvägen kan utföras på sådant vis med hårt packat material att
den samtidigt ha god framkomlighet för exempelvis rullstolar. Lokalgatan
betjänar enbart ett fåtal bostäder i en återvändsgränd varför trängsel inte
bedöms kunna uppstå på trottoaren. Behovet av god gatubelysning skall beaktas
i den fortsatta planeringen av områdets utbyggnad.

Rolf Johansson, Kärvsvägen 6
Anser att vägen måste stabiliseras innan det kan åka tung trafik på vägen. Huset
skakar redan när lastbilar åker förbi. 30 (som hastighetsbegränsning) gäller på
vägen. Det är många barnfamiljer som går på vägen.
Bemötande: Kommande gatuprojektering skall ta i beaktande att god bärighet
och stabilitet säkerställs. Hastighetsbegränsning är en fråga för kommande
beslut i nämnd och är i sig inte någon planfråga.
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Diana Soldagg, Kärvsvägen 4
Vill ha ersättning för att uppföra bullerplank då vårt hus ligger närmre än 20 m
från infartsleden. Gångväg (behövs) på vår sida av vägen så att vi slipper kliva
rakt ut i vägen. (Syftar på planerad huvudgatas norra sida). Bygg vägen med
hastighetsreducerande hinder typ avsmalnande så slipper ni fixa till det efteråt.
Gräv ner 50 KV kraftledningar som kommer att korsa infartsvägen samt gå
jämte det nya bostadsområdet, alternativt flytta transformatorstationen till
utanför tätbebyggt område där en sådan kraftomvandlingsstation hör hemma.

Lars Soldagg, Kärvsvägen 4
Lika synpunkter som Diana Soldagg. Se ovan.
Bemötande: Eventuella bullerskärmar eller liknande längs med befintliga vägar
som bekostas av väghållaren (i detta fall Gnesta kommun) är avhängigt graden
av störning i nivå med bostäder. Aktuell bullerutredning för området visar på att
en utbyggnad av området inte kommer att innebära en bullerstörning över
gällande riktvärden vid befintliga bostadshusfasader norr om Kärvsvägen.
Bostadshus vid Kärvsvägen 6 ligger utanför 20 meter från framtida körbanekant
för planerad huvudgata, vilket är det som avses i framtagen bullerutredning.
Inga nya kraftledningar är planerade med anledning av områdets utbyggnad.
Gångväg på den norra sidan av huvudgatan är inplanerad i upprättad förstudie i
gatans projektering. Hastighetsreducerande åtgärder skall tas i beaktande i
kommande fördjupad projektering för huvudgatans utbyggnad. Planerad
transformatorstation betjänar enbart planerad ny bostadsbebyggelse i
närområdet och placeringen är vald utifrån lämpligaste frammatnings- och
angöringsläge.

Birgitta Andersson, Dagagatan 24
Tycker det är olämpligt att genomföra planen om ny infart till Gnesta från väg
57 via Kärvsvägen. Men efter att bebyggelse av Österkärvsområdet skett är det
tillräckligt att Kärvsvägen blir en lokalgatan utan förbindelse med väg 57.
Grusvägarna i området runt Österkärv, Kullen, Fruäng och Ekdla används idag
i stor utsträckning som promenadvägar av boende i centrala Gnesta. Området
är det största naturnära området i centrala Gnesta, som är lättillgängligt även för
de som saknar tillgång till bil. Redan idag påverkas området negativt av
förbifarten vilket även nämns i översiktsplanen från 2008. Att ytterligare
påverka miljön i området negativt med avgränsningar, högre bullernivåer och
ökade mängder avgaser anser jag inte vara motiverat. Tanken att leda trafiken in
genom befintliga bostadsområden bebyggda med villor och flerbostadshus samt
genom och intill parkmark skulle vid ett genomförande påverka välbefinnandet
negativt hos dem som bor och vistas i området. I planförslagen från 2003 och
2008 står att man vill värna om närhet till natur i och omkring tätorten och
skapa goda boendemiljöer. Byggandet av en ny tredje infart till Gnesta anser jag
är i konflikt med den viljan. Jag föreslår att man avstår från att bygga en ny
infart till Gnesta från väg 57 via Kärvsvägen.
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Bemötande: Den s k tredje infarten till Gnesta från väg 57 tjänar syftat att öka
tillgängligheten från Riksvägen från östra delarna av Gnesta. Beräknad
trafikmängd på den utbyggda Kärvsvägen beräknas till ca 1000 fordon per
vardagsmedeldygn, vilket är en relativt låg trafikvolym som kommer att ha låg
omgivningspåverkan i termer av buller och barriäreffekter.

Torbjörn Gustavsson, Österkärv Solåker
Emotsätter sig detaljplanen: Bygget skulle direkt hindra den utsikt jag har över
Marieströmsån och tillgång till densamma. Till grund för detta ligger den
förfrågan jag själv gjorde gällande bygge av ett attefallshus på min egen tomt
Österkärv 1:15(bilaga i akten) då jag av kommunens handläggare Lisa Wentzel
2016-06-01 upplystes om att strandskydd föreligger på aktuell del av min tomt
och att det heller inte var någon mening med att söka dispens av strandskyddet i
området. Om detaljplanen min motsättning till trots skulle vinna laga kraft och
genomföras så är minsta krav att bullerplank upprättas även på den norra sidan
av Kärvsvägen, där bostadsbyggnaderna ligger på samma avstånd från vägen
som det tänkta nya (på södra sidan). Samt även rätta bygga hus på den del av
tomten Österkärv 1:15 som idag omfattas av strandskyddet.
Bemötande: Tillgången för allmänheten till naturmarken och ravinen närmast
runt Marieströmsån säkerställs i detaljplanen genom användningsområdet
NATUR. Möjligheten till att uppföra plank även på den norra sidan av
huvudgatan kompletterar granskningsversionen av detaljplanen.
Strandskyddsdispens för byggnationer norr området norr om planområdet kan
sökas och prövas då i särskild ordning. Även om strandskyddet inte upphävs för
område utanför detaljplan, så kan hänsyn vid prövning tas till sådana faktorer
som avskiljande gata (huvudgatan) och i detaljplan fastställd naturmark närmast
strandlinjen.

Tommy Gustavsson, Dagagatan 26
Anser att Gnesta centrum inte behöver någon tredje infart: Ta bort den 7 meter
breda infartsvägen ur (Österkärvs-)planen. I den fördjupade översiktsplanen
från 2008 står att grusvägarna i området i görligaste mån ska bevaras. Förstör
inte detta populära promenadstråk med en onödig huvudväg. Att leda 1000
fordon/dygn till den förlängda Thulegatan (med bostäder, förskola, parken) där
bullerutredningen fastslår att ljudnivåerna vida kommer att överskrida flera
regelverks gränser är helt sanslöst ur alla aspekter.
Bemötande: Den s k tredje infarten till Gnesta från väg 57 tjänar syftat att öka
tillgängligheten från riksvägen till östra delarna av Gnesta. Beräknad trafikmängd
på den utbyggda Kärvsvägen beräknas till ca 1000 fordon per
vardagsmedeldygn, vilket är en relativt låg trafikvolym som kommer att ha låg
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omgivningspåverkan i termer av buller och barriäreffekter.

Daniel Bendelin, Österkärvs gård 1
Daniel vill ha en skrivelse eller utredning kring bullernivåer för befintlig
bebyggelse: Detta så det inte råder osäkerhet inför eventuell tredje infart. Det är
av yttersta vikt att det anläggs gångväg längs norra delen av nya huvudgatan.
Detta för att erbjuda barn en säker passage över vägen.
Bemötande: Upprättad bullerutredning redovisar utförligt i kartform påverkan
på befintliga bostäder i området i termer av ekvivalent (genomsnittlig) och
maxnivåer. Granskningshandlingen av planbeskrivningen kompletteras med
utdrag ur bullerkartbilagor till utredning.

Caroline Grauers, Österkärvs gård 1
Vill ha bullerplank för befintlig bebyggelse. Får ej finnas någon osäkerhet inför
en tredje infart. Viktigt att gångväg anläggs även vid norra delen av nya
huvudgatan så att barn som bor i en befintlig bebyggelse har en säker passage.
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Synd att den lantliga idyllen förstörs då det är ett populärt gångstråk.
Bemötande: Eventuella bullerskärmar eller liknande längs med befintliga vägar
som bekostas av väghållaren (i detta fall Gnesta kommun) är avhängigt graden
av störning i nivå med bostäder. Aktuell bullerutredning för området visar på att
en utbyggnad av området inte kommer att innebära en bullerstörning över
gällande riktvärden vid befintliga bostadshusfasader norr om Kärvsvägen.
Gångväg på den norra sidan av huvudgatan är inplanerad i upprättad förstudie i
gatans projektering.
Mikael och Carola Nilsson, Vesslevägen 4
Vi är boende på Vesslevägen 4, Sigtuna 2:322, och har följande synpunkter på
detaljplanen för Österkärv. Generellt ser vi positivt på att fältet ska bebyggas,
men för oss blir det viktigt att, baserat på den ökade trafiksituationen som
medföljer, åtgärder tas dels för att reducera buller från vägen samt att vår nu
nästintill privata baksida skyddas.
Baserat på ovanstående har vi två synpunkter på detaljplanen:
1. Gång och cykelväg
Samrådsplanen innehåller inga detaljer om hur nära vår tomtgräns denna nya
gång och cykelväg kommer att ligga. Idag passerar endast ett fåtal personer /
vecka förbi vår baksida, medans på Kärsvägen passerar det dagligen många fler.
Att nu få dem alldeles intill vår tomt föranleder att vi vill vidta åtgärder. För att
minimera den negativa påverkan detta skulle innebära för vårt privatliv önskar vi
att diskutera detta närmare med kommunen. Initialt ser vi som ett krav att den
placeras med minst 5 meters avstånd (vägkant till vår tomt) samt att vi
diskuterar bidrag till olika former av insynskydd (t.ex. en hög, tät häck eller ett
ribbstaket).
2. Bullerdämpande åtgärder
Då skillnaden i trafik markant kommer att öka, innebär det en förändrad
ljudbild på vår baksida. Ljuden från bilarna idag reflekteras direkt mot oss idag
via (troligen via murarna på andra sidan grusvägen) och ska belastningen på
vägen öka, kommer detta att bli än mer störande än idag. Därför önskar vi att
man vidtar bullerdämpande åtgärder (t.ex. bullerplank), särskilt med tanke på att
det i framtiden kan bli en centrumavfart med en mycket högre belastning.
Bemötande: Den sträckning för gång- och cykelvägen som redovisas på
plankartan utgår från en förstudie av tredje infarten. GC-vägen redovisas i
planen cirka 4 meter från fastigheten. Gång- och cykelvägens exakta placering
bestäms i detaljprojekteringen och huruvida det är möjligt att skjuta den
ytterligare längre från fastigheten avgörs av bärigheten kring ån. Synpunkten
noteras och frågan studeras i samband med detaljprojekteringen. Eventuella
bullerskärmar eller liknande längs med befintliga vägar som bekostas av
väghållaren (i detta fall Gnesta kommun) är avhängigt graden av störning i nivå
med bostäder. Aktuell bullerutredning för området visar på att en utbyggnad av
området inte kommer att innebära en bullerstörning över gällande riktvärden
vid befintliga bostäder.
Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se
www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid 12(12)

Följande förändringar föreslås av detaljplaneförslaget inför granskningen:
-

Plankartan har förtydligats vad gäller redovisning av enskilt
huvudmannaskap för lokalgata.

-

Plankartan kompletteras med bestämmelse som möjliggör uppförande
av plank även längs med den norra sidan huvudgatans gränslinje.

-

Planbeskrivningen har reviderats och uppdaterats och utvecklats vad
gäller redovisning av kulturhistoriska värden i området.

-

Planbeskrivningen har kompletterats med redovisning av bullerkarta
från bullerutredningens bilagedel.

-

Planbeskrivningen har kompletterats med information kring
planekonomi; avtal, kostnadsansvar och överlåtelse av samfällighetsmark
till huvudgatuområde.

Tomas Enqvist
Planeringschef
Kontakt
Telefon:0158-275173
E-post: Tomas.Enqvist@gnesta.se
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Upprättad: 2017-05-10
Diarienummer: Dnr PLAN.2016.1

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
DETALJPLAN FÖR ÖSTERKÄRV 1:8 m fl (Kärvsvägen)
Hur granskningskedet har bedrivits
Planförslaget, upprättat av samhällsbyggnadsförvaltningen i juni 2016, har varit
utsänt för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter m.m. enligt särskild
samrådslista under tiden fr.o.m. 16 juni t.o.m. 15 augusti 2016.
Förslaget har efter samrådet bearbetats och därefter varit föremål granskning
under perioden 3-20 mars, 2017, då det presenterats på kommunens websida
samt i kommunhuset och på Medborgarkontoret.
Följande har ingen erinran på planförslaget:
Lantmäteriet
Trafikverket
Följande har inkommit med synpunkter under granskningstiden:
Länsstyrelsen
Sörmlandskustens räddningstjänst
Johan Lexell, Odens Gränd 6
Birgitta Andersson, Dagagatan 24
Caroline Grauers, Österkärvs gård 1
Sörmlandskustens Räddningstjänst
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Inkomna synpunkter

Länsstyrelsen
Länsstyrelsens synpunkter – ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL
Strandskydd
Länsstyrelsen anser att strandskyddet skall upphävas enbart inom
kvartersmark och förslagsvis inom den del av planområdet som är
illustrerat som gång- och cykelväg genom område avsatt som NATUR.
Området avsatt som NATUR utgör den fria passage enligt miljöbalkens
bestämmelser inom vilken man inte kan upphäva strandskyddet. Det
område där strandskyddet skall upphävas ska anges med administrativ
bestämmelse på plankartan.
Bemötande: Plankartan ändras så att planerad gång- och cykelväg ges ett
avgränsat användningsområde om 2,5 meters bredd. Område där
strandskydd upphävs anges enligt administrativ bestämmelse som all mark
inom planområdet bortsett från område betecknat med natur på
plankartan.

Sörmlandskustens Räddningstjänst
Bostäder kommer att byggas med ett avstånd på mindre än 150 meter från väg
57. Räddningstjänsten konstaterar att det finns en naturlig barriär i form av en
kulle mellan väg och bostadsbebyggelse men ser ändå att det ska beaktas i
kommande exploatering. Vatten för brandsläckning ska finnas tillgängligt för
räddningstjänsten enligt anvisningar från VAV P 83. Om detta inte efterlevs ska
en dialog föras med räddningstjänsten.
Bemötande: Synpunkterna noteras och beaktas inför kommande
bygglovprövning av ny exploatering.

HSO i Gnesta (Handikapporganisationers Samarbetsorgan i Gnesta)
HSO anser att grusvägen (gångvägen i plankartan) som planeras längs med
Marieströmsåns ravinkant behöver ha en hårdgjord yta så att rollatorer,
rullstolar och cyklar får en god framkomlighet med hänvisning till under
samrådet lämnat yttrande.
Bemötande: Grusvägen kan utföras på sådant vis med hårt packat material att
den samtidigt ha god framkomlighet för exempelvis rullstolar. Behovet av god
gatubelysning skall beaktas i den fortsatta planeringen av områdets utbyggnad.
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PRO-Gnesta
(Den planerade) Grusvägen längs Marieströmsåns ravinkant behöver en
hårdgjord yta så att rollatorer, rullstolar och cyklar får en god framkomlighet.
De planerade trottoarerna på 1,5 meter längs lokalgatan behöver bredda till 2,0
meter så att t ex två rullatorer kan mötas eller cykel och rollator. En god och
genomtänkt belysning är viktig för trygghet, trivsel och tillgänglighet i området.
Bemötande: Grusvägen kan utföras på sådant vis med hårt packat material att
den samtidigt ha god framkomlighet för exempelvis rullstolar. Lokalgatan
betjänar enbart ett fåtal bostäder i en återvändsgränd varför 1,5 meter bedöms
som godtagbar standard. Behovet av god gatubelysning skall beaktas i den
fortsatta planeringen av områdets utbyggnad.
Johan Lexell, Odens Gränd 6
Yttrandet vill se krav på exploatören att dra el till parkeringsplatserna så att de
boende kan ladda elbilar, med hänvisning till kommunens klimatstrategi.
Detaljplanen bör också ställa krav på att byggnationen har egen produktion av
energi. Takens läge och lutning ses som lämpliga för el- och värmeproduktion.
Bemötande: Plan- och bygglagen ger inte utrymme för att genom
detaljplanebestämmelser ställa krav om uppvärmningssätt eller energitillförsel,
men kommunen ser positivt på utvecklade hållbarhetslösningar i
nybyggnadsprojekt och påverkar byggherrar genom information och rådgivning
att anlägga exempelvis solcellspaneler på tak och ladduttag på
boendeparkeringar.
Birgitta Andersson, Dagagatan 24
Yttrandet tar ställning mot bygget av en tredje infart till Gnesta från väg 57 via
Kärvsvägen med hänvisning till att detta skulle påverka miljön i närområdet
negativt i form av ökade bullernivåer och luftföroreningar. Birgitta anser att
man förutom hänsynsplanering av den nya bebyggelsen måste ta hänsyn till
befintlig bebyggelse längs med Kärvsvägen samt bostadshus i de områden där
trafiken kommer att ledas in vidare mot centrum från Nygatan. En ökad mängd
av fordonstrafik från Nygatan till Gnesta centrum skulle, förutom
bullerstörningar och ökad mängd luftföroreningar, även innebära en ökad
olycksrisk. Det bor många barnfamiljer i området och många människor visas i
och omkring Thuleparken. Yttrandet ifrågasätter motivet för att leda in trafik
från Rv 57 genom dessa befintliga grön- och bostadsområden.
Bemötande: Den s k tredje infarten till Gnesta från väg 57 syftar till att öka
tillgängligheten från Riksvägen från östra delarna av Gnesta. Beräknad
trafikmängd på den utbyggda Kärvsvägen beräknas till ca 1000 fordon per
vardagsmedeldygn, vilket är en relativt låg trafikvolym som kommer att ha låg
omgivningspåverkan i termer av buller och barriäreffekter annat än i direkt
anslutning till vägområdet.
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Caroline Grauers, Österkärvs gård 1
Caroline motsätter sig detaljplanen och instämmer med Sörmlands museums
yttrande (från samrådsskedet) angående Österkärvs kulturhistoriska värde. Hon
anser att det är otroligt tråkigt att den kulturhistoriska miljön som även är ett
populärt rekreationsområde kommer att förstöras med ny huvudgata och ny
bebyggelse. Ny huvudgata kommer att stor påverkan på Österkärvs gård och
dess boendekvaliteter då det inte är isolerat för att klara bullernivåerna av
tillkommande trafik. Yttrandet hänvisar till att kommunen tidigare pekat ut
området som kulturhistoriskt värdefullt, och ifrågasätter varför alternativ som
tidigare diskuterats om en mer sydlig placering av infart via viadukten inte
aktualiserats.
Bemötande: Eventuella bullerskärmar eller liknande längs med befintliga vägar
som bekostas av väghållaren (i detta fall Gnesta kommun) är avhängigt graden
av störning i nivå med bostäder. Aktuell bullerutredning för området visar på att
en utbyggnad av området inte kommer att innebära en bullerstörning över
gällande riktvärden vid befintliga bostadshusfasader norr om Kärvsvägen
inkluderande även Österkärvs gård. En sträckning längre söderut av infart och
huvudgata innebär en längre sträckning och en topografiskt mer komplicerad
anslutning till riksväg 57.

Följande förändringar föreslås av detaljplaneförslaget inför granskningen:
-

Plankartan ändras så att planerad gång- och cykelväg ges ett avgränsat
användningsområde om 2,5 meters bredd genom användningsområde
NATUR. Område där strandskydd upphävs anges enligt administrativ
bestämmelse som sammanfallande med användningsgränser för gångoch cykelväg samt för kvartersmark.

-

Planbeskrivningen kompletteras med avsnitt som beskriver
riskförhållanden i förhållande till transporter av farligt gods.

Tomas Enqvist
Planeringschef
Kontakt
Telefon:0158-275173
E-post: Tomas.Enqvist@gnesta.se

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se
www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

CHECKLISTA

2016-06-08
PLAN.2016.1

Checklista för jämställdhetsanalys
Ärende: Detaljplan för Österkärv 1:8 m fl (Österkärv)
Konsekvensanalys avseende jämställdhet
1. Kan ärendet få konsekvenser som gör att det är viktigt med en
jämställdhetsanalys?
Ja.
2. Bakgrundsbeskrivning
Redovisa all individbaserad statistik könsuppdelat.
Redovisa och kommentera statistiken. Vilken statistik är intressant ur ett
jämställdhetsperspektiv? Vad säger genusforskningen och praktiska
erfarenheter inom området? Vad är olika och vad är lika för kvinnor respektive
män? Hur ser det ut för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar i
fråga om till exempel ålder, födelseland, bostadsort, yrkesgrupp och
socioekonomiska förhållanden?
Komentar: Det finns ingen statistik som berör planområdet. Området är obebyggt och
kommer att bebyggas med 70 lägenheter .
3. Jämställdhetsanalys
Analysera de olika beslutsalternativen och på vilket sätt de bidrar till
kommunens jämställdhetsmål eller de nationella jämställdhetsmålen.
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv. Målet är konkretiserat i fyra delmål (prop
2005/06:155):
En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren
för beslutsfattandet.
Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk
självständighet livet ut.
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och
män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få
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omsorg på lika villkor.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar,
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
Om ojämställdhet upptäcks – föreslå åtgärder som bidrar till jämställdhet.
Makt: Påverkas kvinnor/män och flickor/pojkars rättighet att få sina behov
tillgodosedda och utöva inflytande?
Ekonomi: Påverkas kvinnor/män och flickor/pojkars möjlighet att få del av
kommunens fördelning av resurser och särskilda satsningar?
Obetalt arbete: (Utgångspunkten är att kvinnor/män ska dela lika på det
obetalda arbetet). Påverkas kvinnors/män möjlighet att kombinera
förvärvsarbete med ansvarstagande för det obetalda hem- och omsorgsarbetet?
Våld: Påverkas kvinnor/mäns upplevelse av trygghet samt risk för att utsättas
för kränkning, sexuella trakasserier och våld?
Kommentar: När det gäller makt- och inflytande inom planering och byggande finns ofta en
övervikt av män som är aktiva med synpunkter på samrådsmöten eller som lämnar skriftliga
synpunkter på förslag, Förvaltningen avser att notera könsfördelningen vid kommande
samrådsmöte samt även när synpunkter sänds in.
Planförfattare är en konsult, en man. Från förvaltningen har två män medverkat.
4. Könskonsekvensbeskrivning
Beskriv konsekvenserna av beslutet för kvinnor, män, flickor och pojkar.
Beskriv till exempel vilka konsekvenser olika beslutsalternativ får när det gäller
bemötande och service, representation och fördelning av makt och resurser.
Resurser kan vara pengar, tid, utrymme, lokaler, verktyg eller utbildning.
Beskriv behoven hos kvinnor och män, flickor och pojkar och olika krav och
förväntningar kopplade till stereotypa föreställningar om kön. Bidrar det
aktuella beslutet till att verksamhetsmålen uppfylls för kvinnor, män, flickor
och pojkar?
Om resultatet är lika för kvinnor och män – ska det vara det? Finns det någon
motivering utifrån forskning, erfarenhet eller politisk prioritering? Om
resultatet är olika för kvinnor och män – på vilka grunder är det det? Finns det
en anledning eller är det bara av hävd?
Föreslå åtgärder när omotiverade skillnader eller oreflekterade likheter
förekommer.
Kommentar: Planområdet ligger 1 km från Gnesta centrum. Vid resecentrum finns god
tillgång till kollektivtrafik. Forskningen visar att kvinnor använder kollektivtrafik i en högre
andel än män. Att gång- och cykelstråk till centrum upplevs tryggt är en viktig
jämställdhetsfråga. Det är viktigt att området utformas utifrån ett trygghets- och
brottsförebyggande perspektiv och att gång- och cykelvägnätet byggs ut.
Förskola finns i nära anslutning.
5. Gnesta kommuns jämställdhetsmål
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Kommunens verksamheter ska arbeta aktivt med jämställdhet, delaktighet och tillgänglighet
– för alla.
Beskriv kort hur beslutet uppfyller kommunens jämställdhetsmål.
Kommentar: se noteringar ovan
Patrik Nissen

Tomas Enqvist

Förvaltningschef

Planeringschef
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-05-12
PLAN.2015.4
Kommunstyrelsen

Detaljplan för Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Detaljplan för del av Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen) antas

Ärendebeskrivning
En detaljplan för ett nytt verksamhetsområde för industri och handel vid
Sigtunavägen har utarbetats. Synpunkter har framförts avseende bl a buller,
trafiksäkerhet och kulturmiljö samt ianspråktagande av jordbruksmark.
Bullerfrågan har utretts och gällande riktvärden kan klaras. Sigtunavägen ska ses
över avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Korsningen Sigtunavägen/Östra
Storgatan klarar förväntad trafikökning utan att behöva byggas om. Att förtäta
med bostäder i centrala Gnesta intill spårburen kollektivtrafik, för att istället
lokalisera utrymmeskrävande handel och småindustri i mer externa lägen har
motiverat det aktuella planområdet på jordbruksmark.
Förvaltningen föreslår nu att detaljplanen antas.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse [2017-05-12]
2. Tjänsteskrivelse SBN 2017-05-11
3. Protokollsutdrag SBN 2017-05-17 § 40
4. Plankarta
5. Planbeskrivning
6. Illustration
7. Samrådsredogörelse
8. Granskningsutlåtande
9. Checklista jämställdhet
Beslutet ska skickas till:
~ Personer som haft synpunkter under samråd och/eller granskning enligt
särskild förteckning
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Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Förvaltningschef
Tomas Enqvist
Planeringschef
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Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-05-17
Ärendenummer: PLAN.2015.4

§ 40

Detaljplan för Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Detaljplan för del av Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen) antas.

Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för ett nytt verksamhetsområde för industri och handel vid
Sigtunavägen har varit utsänt för samråd och granskning. Synpunkter har
framförts avseende buller, trafiksäkerhet och kulturmiljö. Förvaltningen
föreslår nu att detaljplanen antas.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-05-11
2. Plankarta
3. Planbeskrivning
4. Illustration
5. Samrådsredogörelse
6. Granskningsutlåtande

Tjänsteförslag
1.

Detaljplan för del av Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen) antas

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-05-11
PLAN.2015.4
Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplan för Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Detaljplan för del av Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen) antas
Sammanfattning
En detaljplan för ett nytt verksamhetsområde för industri och handel vid
Sigtunavägen har varit utsänt för samråd och granskning. Synpunkter har
framförts avseende buller, trafiksäkerhet och kulturmiljö. Förvaltningen föreslår
nu att detaljplanen antas.
Ärendebeskrivning
En detaljplan för småindustri och handel på cirka 2 hektar strax söder om
Sigtunavägen har upprättats och varit utsänt för samråd och granskning.
Under samrådstiden har bl a synpunkter framförts från en grannfastighet att
bullerskydd samt trafiksäkerhetsåtgärder krävs. Polisen undrar om korsningen
Sigtunavägen/Östra Storgatan klarar den ökande trafikmängden. Länsstyrelsen
och miljöenheten anser att bullerfrågan ska klargöras.
Under granskningstiden har grannfastigheten återigen framfört synpunkter
avseende buller, trafiksäkerhet och kulturmiljö. Södermanlands museum anser att
exploateringen är olämplig då jordbruksmark tas i anspråk och att det stör den
kulturhistoriska miljön.
Förvaltningens synpunkter
Bullerfrågan har utretts och gällande riktvärden kan klaras. Nuvarande
trafikmängd uppgår till cirka 650 fordon per dygn. Beräkningarna utgår från en
förväntad trafikmängd på max 2000 fordon per dygn. En trafiksimulering har
gjorts för korsningen Sigtunavägen/Östra Storgatan som visar att korsningen
klarar 2000 fordon per dygn utan problem. En begränsning av markanvändandet
har införts så att handel med livsmedel ej tillåts, vilket begränsar trafikökningen på
Sigtunavägen. Sigtunavägen ska ses över avseende trafiksäkerhetshöjande
åtgärder.
Att förtäta med bostäder i centrala Gnesta intill spårburen kollektivtrafik, för att
istället lokalisera utrymmeskrävande handel och småindustri i mer externa lägen
har motiverat det aktuella planområdet på jordbruksmark.
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Gällande detaljplan för området öster om aktuell detaljplan, reglerar marken som
område som kräver särskild uppmärksamhet med hänsyn till det känsliga läget vid
kulturhistorisk värdefull bebyggelse (Stora Sigtuna gård). I aktuell detaljplan
föreslås en buffertzon med prickmark om 25 meter utgöra ett tillräckligt skydd.
Förvaltningen föreslår nu att detaljplanen antas
Ekonomiska konsekvenser
Planarbetet finansieras inom ramen för ett exploateringsprojekt. Exploateringen
förväntas ge ett överskott till kommunen.
Juridiska konsekvenser
Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen då
området redovisas som område för friluftsliv och rekreation i den fördjupade
översiktsplanen.
Checklista för jämställdhet
Bifogas tjänsteskrivelsen.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Området redovisas i den fördjupade översiktsplanen för Gnesta tätort som
friluftsliv och rekreation. Det ligger i utkanten av rekreationsområdet, i anslutning
till väg 57 och en omvandling av åkermarken till industri/handel bedöms inte
påverka områdets kvalitéer för rekreation och friluftsliv.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse [2017-05-11]
2. Plankarta
3. Planbeskrivning
4. Illustration
5. Samrådsredogörelse
6. Granskningsutlåtande
Beslutet ska skickas till:
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Dnr PLAN.2015.4

Detaljplan för del av Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen), i Gnesta kommun

Streckad linje visar planområdet

Utökat planförfarande
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör denna planbeskrivning, plankarta med bestämmelser och illustration, och
fastighetsförteckning.
Utredningar
Arkeologisk utredning, SAU december 2015
Vägutredning, Ramböll Sverige AB augusti 2016
Trafikstudie för företagsetablering vid väg 57, WSP, januari 2012
Geoteknisk utredning, SWECO CIVIL AB juni 2016
Trafikbullerstudie, Åkerlöf Hallin Akustik, mars 2017

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya byggnader för industri och handel vid
Sigtunavägen.

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN, MB
Planförslaget är förenligt med 3 och 4 kap i MB då det inte berör något riksintresse.
Planförslaget är också förenligt med 5 kap MB då det inte innebär att någon nu gällande
miljökvalitetsnorm överskrids.
Miljökonsekvenser
Planen har att förhålla sig till miljökvalitetsnormer för vatten- och luftkvalitet. Platsen för
detaljplanen dräneras via täckdiken med självfall mot Marieströmsån. Tyvärr finns ingen
information om den kemiska och ekologiska statusen på ån varpå den kemiska och ekologiska
statusen på recipienten inte kan fastställas. Enligt behovsbedömningen anses inte planen innebära
förändringar på grundvattenkvaliteten.
Detaljplanen medger att ett industri- och handelsområde etableras på jordbruksmark.
Trafikmängden kommer att öka på vägar till det nya området.
Förslaget anses vara bidragande till hållbar stadsutveckling då marken ligger strategiskt bra, längs
med väg 57. Planen begränsar verksamheternas störningsgrad så att de ska kunna samlokaliseras
med bostadsbebyggelse. Det förutsätts därför att kommande verksamheter inte kräver tillstånd
eller anmälan enligt miljöbalken samt att miljökvalitetsnormer inte kommer att överskridas.
Att ianspråkta jordbruksmark strider mot det nationella och regionala miljömålet Ett rikt
odlingslandskap. Kommunen saknar lokalt antagna miljömål för Ett rikt odlingslandskap.
Påverkan bedöms vara mycket måttlig på förutsättningarna för uppsatta miljömål.
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PLANDATA
Planens avgränsning
Planområdet angränsar till väg 57 i söder. I öster avgränsas området av en bensinmack som i sin
tur gränsar till Östra storgatan. I väst och nordväst finns sluttande skogsmark. Den norra gränsen
utgörs av Sigtunavägen.
Areal
Planområdet omfattar cirka 2 ha.
Markägoförhållanden
Marken ägs av kommunen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Översiktsplanen för Gnesta kommun antogs av kommunfullmäktige 2003. Den 22 september 2008
antog komunfullmäktige en fördjupning av översiktsplanen för Gnesta tätort. Området redovisas i
den fördjupade översiktsplanen för Gnesta tätort som friluftsliv och rekreation. Planområdet ligger
i utkanten av rekreationsområdet, i anslutning till väg 57 och en omvandling av åkermarken till
industri/handel bedöms inte påverka områdets kvalitéer för rekreation och friluftsliv.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Marken används som jordbruksmark och är inte detaljplanelagd. Bensinmacken i öster är planlagd
med en detaljplan från 1992.
Program för planområdet
Planområdet ingår inte i något program.
Övriga kommunala beslut
Vägutredning
I det beslut om planuppdrag som fattades av samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2015 ingick
att belysa möjligheterna till en ny väg sydost om nuvarande idrottsplats. Kostnaden för
vägförbindelsen bedöms inte motsvara nyttan av den. Även alternativa tillfartsvägar till området
har utretts översiktligt. En direktinfart från väg 57 blir mycket kostsam i förhållande till områdets
storlek och bedöms heller ej lämplig med hänsyn till närheten till befintlig cirkulationsplats. Infart
via bensinstationsområdet är inte möjlig på grund av nedgrävda tankar i området. Slutsatsen är att
Sigtunavägen är det enda alternativet för tillfart till området.
Miljökonsekvensbeskrivning
En behovsbedömning har tagits fram för rubricerad detaljplan. Den samlade bedömningen är att
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. MKB behöver därför inte
upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Marken är plöjd och brukas. Den är relativt plan med en svag sluttning åt sydväst. Det är en
nivåskillnad på några meter från Sigtunavägen i norr ner till planområdet. Det trädbeklädda berget
i väster har ett par meters höjdskillnad som ökar till cirka 20 meters höjdskillnad längst i väster.
Förslaget att etablera industri och handel innebär att området förblir plant men till stora delar
hårdgjort. Konsekvensen av detta är att det ställer höga krav på omhändertagandet av dagvatten
inom planområdet.
Markbeskaffenhet
Marken lutar svagt från väst till öst. Nivåerna ligger mellan +23,5 och +18,5. Ytbeskaffenheten
består i huvudsak av mulljord och åkermark.
Geotekniska förhållanden, grundläggning
Hela markytan inom planområdet utgörs av lerig mulljord. Denna underlagras av en varvig silitg
lera med inslag av finsand med en mäktighet på cirka 4 meter. Efterföljande lager består av en löst
till mycket löst lagrad lerig silt. Sonderingar får stopp vid en nivå kring 15 meter under markytan.
Jordmäktigheten minskar mot öster.På grund av stora lermäktigheter kan sättningar förväntas
uppstå när marken belastas. Storleken på sättningarna beror på mängd last, lerans
kompressionsegenskaper med mera. På grund av de sättningar som förväntas uppstå krävs i stor
utsträckning att byggnader grundläggs genom pålning. Detta måste dock studeras vidare i en
objektspecifik kompletterande undersökning.
Förorenad mark
Det finns inga kända föroreningar inom planområdet.
Radon
Marken utgörs av normalradonmark. Precis norr om planområdet ligger Lilla Sigtuna som utgörs
av ett område med hög risk för radon enligt översiktsplanen för Gnesta från 2003. Noggrannare
undersökningar av radonhalten bör därför göras inför byggnation.
Risk för skred/höga vattenstånd
Området ligger inte inom högriskområde för skred och/eller höga vattenstånd. I norra delen av
området har avläsningar i grundvattenrör visat en grundvattennivå på +17,6 vilket i aktuell punkt
motsvarar 3,4 meter under markytan. Det rekommenderas att en objektspecifik geoteknisk
undersökning utförs efter det att planerad bebyggelse är fastställd. Det rekommenderas då även att
lerans sättningsegenskaper utreds vidare.
Vatten, avlopp och dagvatten
Exploatering av området enligt detaljplanen kan medföra stora hårdgjorda ytor.
Dagvattenhantering ska utredas inför byggnation.
Fornlämningar
Närområdet är rikt på fornlämningar, i första hand från järnåldern. På Länsstyrelsens begäran
genomfördes under december 2015 en arkeologisk utredning. Genom den arkeologiska
utredningen konstaterades en härd eller eldstad i planområdets västra del och rester av kulturlager
i öster. Länsstyrelsen har beslutat att ge tillstånd enligt 2 kap 12 § kulturmiljölagen (1988:950)
(KML) till markingrepp i och borttagande av, nyfunna fornlämningar som påträffades inom
planområdet. Länsstyrelsen kommer inte att begära några ytterligare arkeologiska insatser. Om
nya fornlämningar eller fornfynd påträffas, ska arbetet omedelbart avbrytas och en anmälan ska
göras till Länsstyrelsen.
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Bebyggelseområden
Bostäder
Det finns inga bostäder inom planområdet. Närmaste bostad ligger norr om Sigtunavägen,
bostadsområdet Stora Sigtuna och Sigtuna gård, cirka 50 meter bort. Det finns även några enstaka
bostadshus söder om väg 57. Planens genomförande leder troligen till att nya verksamheter blir
synliga från bostäderna. Verksamheterna inom planområdet får inte vara störande, det vill säga de
måste vara möjliga att samlokalisera med bostäder.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Drygt 600 meter norr om planområdet, längs Östra Storgatan ligger ett handels- och
verksamhetsområde med etablerade arbetsplatser. Etablering av verksamheter inom planområdet
kan komma att innebära nya arbetstillfällen i området.
Offentlig och kommersiell service
I Gnesta centrum finns det mesta av kommunens offentliga service. Närmaste kommersiella
service ligger cirka 650 meter norr om planområdet, längs Östra Storgatan. Där hittar man bland
annat service såsom en bemannad Statoilmack, Mekonomen, XL-Bygg och Järnia. Ett större och
bredare serviceutbud finns inne i Gnesta centrum, cirka 1,6 km fågelvägen, nordväst om området.
Bensinmacken direkt öster om planområdet är inte bemannad.
Nytt industri- och handelsområde
Syftet med denna detaljplan är att skapa förutsättningar för ny industri- och handelsbebyggelse
inom del av fastigheten Sigtuna 2:249. Den nya byggnaderna kan placeras på åkermarken strax
söder Sigtunavägen. Denna placering innebär att byggnaderna blir tydligt synliga i landskapet och
får ett bra annonsläge mot väg 57.

Illustrationsplan över området. Sigtunavägen högst upp och väg 57 längst ner. Planen
visar ett av många möjliga sätt att bebygga området. Möjliga tillfarter markerade med röd
pil. Bild ETTELVA Arkitekter.
Planen begränsar högsta byggnadshöjd till 8 meter. Nya byggnader underordnar sig därmed det
högre berget nordväst om planområdet. Delar av området kommer att döljas av berget och
omgivande träd. Längs den östra delen av Sigtunavägen föreslås bebyggelsen vara mer exponerad.
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Markanvändningen styrs av bestämmelsen J1H. J1 står för användningen
hantverk och industri som kan samlokaliseras med bostäder och H för handel i meningen
alla typer av detaljhandel. Handel med livsmedel tillåts ej. Exploateringsgraden styrs till 50 %
bruttoarea av fastighetens area. Markytan är sammanlagt cirka 2 ha vilket skulle ge cirka 10 000
m2 byggbar bruttoarea.
Tillgänglighet
Området nås från Östra Storgatan via Sigtunavägen. Området är relativt plant och det bedöms inte
föreligga några hinder att ordna god tillgänglighet inom området. Ny bebyggelse ska utföras
tillgängligt.
Byggnadskultur och gestaltning
Detaljplanen precis öster om planområdet reglerar marken för ”bilservice, ej motell”. På platsen
finns en bensinpump med självbetjäning och kortbetalning. Planen har dessutom en bestämmelse
som lyder ”område som kräver särskild uppmärksamhet med hänsyn till det känsliga läget vid
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Sigtuna gård)”. Det är viktigt att Sigtuna gård, ur
kulturhistorisk synpunkt får behålla sitt öppna läge utan påverkan av till exempel skymmande
bebyggelse. Tillkommande bebyggelse inom planområdet ska gestaltas med stor hänsyn till det
exponerade läget vid väg 57 samt intill den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på Sigtuna
gård. Eftersom marken inom planområdet regleras med 25 meters byggnadsförbud till
intilliggande fastighetsgräns i öster, hålls också ett buffertavstånd till Sigtuna gård.
Friytor och rekreation
Strax väster om området ligger Hagstumosse IP med tillhörande rekreationsområde och
motionsspår. I den fördjupade översiktsplanen för Gnesta är även större delen av rubricerat
planområde, som idag används som jordbruksmark utpekat som rekreationsområde.
Jordbruksmark
Ett genomförande av planen innebär att jordbruksmarken inom planområdet bebyggs med lokaler
för industri och handel. Att ianspråkta jordbruksmark strider mot det nationella och regionala
miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks." Kommunen saknar lokalt antagna miljömål för Ett rikt
odlingslandskap.
Behovet av ny mark för industri- och handelsändamål är stort då de centralt belägna
industrifastigheterna blir alltmer attraktiva för bostadsetableringar. Att placera bostäder i centrala
Gnesta ger närhet till spårbunden kollektivtrafik, handel och service och skapar därför goda
förutsättningar för en hållbar utveckling med begränsad bilanvändning, utsläpp och användning av
fossila bränslen. En flytt av industriverksamheter från centrala Gnesta bidrar i sin tur till
hållbarheten genom att begränsa störningar av verksamheter och tunga transporter i ett tätbebyggt
bostadsområde. En omlokalisering till planområdet ger verksamheterna närhet till transportleden
väg 57. Sträckan för tunga transporter minskas och störningarna koncentreras till ett redan stört
område. I avvägningen mellan värdet i att bevara och exploatera jordbruksmarken väger de många
fördelarna i att exploatera därför tyngre och bedöms ha en större betydelse för Gnesta som helhet.
Vattenområden
Det finns inget vattenområde inom, eller i direkt anslutning till området.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
För att ta sig till området gående eller med cykel från centrala Gnesta används främst gång, och
cykelvägen som löper genom bostadsområden och mynnar ut i bostadsområdet Stora Sigtuna,
strax norr om planområdet. Enligt Gnestas vision om närhet är det av stor vikt att de kommunala
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gång- och cykelbanorna byggs ut. Det föreslås att samtliga huvudgator förses med separat gångoch cykelbana. Östra Storgatan ska inom en snar framtid byggas ut med gång- och cykelväg fram
till Sigtunavägen.
Ett genomförande av planen kommer att leda till ökad fordonstrafik på del av Sigtunavägen i form
av gods- och persontransporter knutna till de nya verksamheterna. Möjligheter till
trafiksäkerhetshöjande åtgärder studeras längs Sigtunavägen. En simulering har gjorts av
förväntad trafik i korsningen Sigtunavägen/Östra Storgatan. Simuleringen visar att korsningen
klarar förväntad trafikökning utan åtgärder. Nuvarande trafikmängd är cirka 650 fordon per dygn
och trafiken förväntas öka till max 2.000 fordon per dygn med anledning av planerade
byggnationer i området såsom ny idrottshall samt föreliggande förslag till industri och handel.
Kollektivtrafik
Gnesta trafikeras av Länstrafiken i Södermanland (LT) och av Stockholms lokaltrafik (SL). SL
står för pendeltågstrafiken till och från Stockholm medan LT svarar för busstrafiken inom Gnesta
och till andra orter inom Södermanland. Sedan sommaren 2007 trafikeras Gnesta av regionaltåg,
vilket innebär kortare restid till bland annat Stockholm och möjlighet till pendelresor även
västerut.
Närmaste busshållplats, Sigtunaån, ligger cirka 225 meter sydväst om planområdet, längs väg 224.
Hållplatsen trafikeras med bussarna 759 och 514. Ytterligare en busshållplats ligger cirka 400
meter fågelvägen norr om planområdet längs Dansutvägen. Sträckan trafikeras av buss 514.
Närmaste busshållplats längs Östra Storgatan ligger cirka 550 meter fågelvägen nordost om
planområdet, Östra Storgatan/Dansutvägen. Östra Storgatan trafikeras med bussarna nr 514, 551,
759 och 786. Det passerar en buss ungefär var 10:e – var 30:e minut mot Gnesta station i
högtrafik.
Parkering, varumottagning, utfarter
Det finns ingen parkering inom planområdet före planläggningen. Kommande parkering,
tillhörande handel- och industriområdet ska ske inom kvartersmark. Parkering placeras närmast
väg 57, inom skyddsavståndet till transportleden för farligt gods. En ny anslutning till området kan
anläggas från Sigtunavägen. Varutransporter kommer att ske via denna koppling.
Störningar
De planerade verksamheterna inom planområdet ska kunna samlokaliseras med bostäder, det vill
säga, får inte ge upphov till störningar.
Genomförandet av detaljplanen förväntas öka trafikmängden i området. Närliggande befintliga
bostäder kan påverkas. En trafikbullerstudie har tagits fram som visar att närliggande, befintliga
bostäder inte kommer att påverkas av trafikbuller som överstiger riktvärden.
Farligt gods
Väg 57 är primär transportväg för farligt gods. Inom Gnesta kommun är det byggnadsförbud intill
30 meter från väg 57 och 12 meter från övriga allmänna vägar.
Länsstyrelsen rekommenderar att i området närmast denna typ av riskkälla ska en
markanvändning som uppmanar till stadigvarande vistelse undvikas. Ett minsta skyddsavstånd om
30 meter bör iakttas. Marken kan dock användas till parkeringar och motionsspår.
Inom 30 - 70 meter är det lämpligt med en markanvändning som innebär att ett fåtal vakna
personer med möjlighet att själva sätta sig i säkerhet vistas i området. Området är ur
riskhänsynspunkt lämpligt för exempelvis handel för sällanköpsvaror och mindre industrier.
Detaljplanen reglerar av denna anledning ett bebyggelsefritt område 30 meter från körbanekant
samt i väster 20 meter från släntfot på väg 57.
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Bensinförsäljning
Öster, direkt angränsande planområdet ligger en station med obemannad bensinförsäljning.
Länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderar att personintensiva verksamheter inte bör
lokaliseras närmare än 50 meter från en bensinstation om de ska inrymma människor som kan ha
svårt att snabbt genomföra en utrymning men också med hänsyn till luftföroreningarnas
långsiktiga påverkan på människor. Om försäljning av biogas sker eller kan komma att ske i
framtiden krävs oftast ett längre skyddsavstånd än för bensin. Oavsett en byggnads användning
bör med hänsyn till brand- och explosionsrisk inte ny bebyggelse uppföras inom ett avstånd av 25
meter från:
1. Tankfordonets lossningsplats.
2. Avluftningsanordningar från bensincistern.
3. Tankställe där fordon tankas (pump).
Avståndet från lossningsplats, avluftningsanordningar och pump till plangräns är cirka 55 meter.
Detaljplanen för bensinstationen har dock ingen begräsning av byggrättens orientering över
området. Med en annan orientering av funktioner för bensinstationen kan därför avståndet krympa.
Planen reglerar därför ett bebyggelsefritt avstånd om 25 meter från den östra plangränsen.
Teknisk försörjning
Ett fåtal ledningar för tele löper längs den nordliga delen av åkermarken.
Vatten och avlopp
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten och
avloppsledningar finns i Sigtunavägen och bedöms klara behoven som kommer att uppstå inom
planområdet. Vatten för brandsläckning finns i villaområdet nordväst om planområdet. Behovet av
släckvatten bör utredas inför detaljplanens genomförande.
Värme
År 2002 invigdes en ny panncentral för fjärrvärme vid Maskinvägen. Merparten av större
fastigheter inom Gnesta tätort är anslutna till fjärrvärmenätet, och anslutning pågår också för
villabebyggelse. Anslutning till fjärrvärmenätet sker i mån av intresse från distributör och
fastighetsägare. Fjärrvärme distribueras av det privata energibolaget Rindi Energi AB, som också
äger och bygger ut fjärrvärmenätet. Enligt översiktsplanen för Gnesta kommun från 2003, behöver
utbyggnaden av fjärrvärme öka och kommunen ska vara föregångare och ansluta till
fjärrvärmenätet. Det finns i nuläget inte några fjärrvärmeledningar i närheten av planområdet.
El
Elledningar finns utbyggda till området. Vattenfall Eldistribution har ledningar i närområdet.
Avfall
Sophantering ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan.

Gnesta kommun
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen avses handläggas med utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen, PBL
2010:900.
Samrådsbeslut samhällsbyggnadsnämnden
Samråd
Granskningsbeslut samhällsbyggnadsnämnden
Granskning
Godkännande samhällsbyggnadsnämnden
Antagande kommunfullmäktige
Laga kraft

nov 2016
dec 2016
kv 1 2017
kv 2 2017
kv 2 2017
kv 2 2017
kv 2 2017

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 (fem) år från den dag planen vinner laga kraft.
Markägande
Kommunen är markägare.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Planen omfattar inte allmän plats. Kommunen är huvudman för VA.
Avtal
I samband med antagande av detaljplanen kan kommunen teckna exploateringsavtal med framtida
fastighetsägare i vilket marköverlåtelse, kostnads- och genomförandeansvar m m regleras.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Del av fastigheten Sigtuna 2:249 kommer till följd av planen att kunna indelas i en eller flera nya
fastigheter för industri- och handelsändamål.
Servitut eller ledningsrätt
Inom planområdet finns ett officialservitut, akt:0461-92/35.1, i osäkert läge.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Planarbetet finansieras inom ramen för ett exploateringsprojekt.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Anna Ahlstrand och Stefan Stare, planarkitekter från
ETTELVA Arkitekter. Tomas Enqvist, Carl Johan Ekström och Bertil Karlsson från Gnesta
kommun har medverkat i planarbetet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tomas Enqvist
Planeringschef

Antagandehandling
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Upprättad:
2017-05-11
2017Diarienummer: Dnr PLAN.2015.4

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
DETALJPLAN FÖR DEL AV SIGTUNA 2:249 (Sigtunavägen), i
Gnesta kommun
Hur samrådet bedrivits
Planförslaget, upprättat av Samhällsbyggnadsförvaltningen i januari 2016, har
varit utsänt för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter mm under
tiden fr.o.m. 25 april 2017 t.o.m. 9 maj 2017. Förslaget har också varit utställt i
kommunhuset på Västra Storgatan 15 och Medborgarkontoret,
Tidningsrummet, Marieströmsgatan 3 och på kommunens hemsida.
Annonsering om samrådet har skett i Södermanlands nyheter.
6 skrivelser inkom under granskningstiden:
Sörmlands museum
Länsstyrelsen
Trafikverket
Sörmlandskustens Räddningstjänst
Rebecka Sahlman, Sigtuna 2:307
Johan Sahlman, Sigtuna 2:307
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Inkomna synpunkter

Sörmlands Museum
Sörmlands museum har ombetts yttra sig rörande granskningshandlingar för ny
detaljplan för del av Sigtuna, Plan.2015.4. Syftet med detaljplanen är möjliggöra
uppförandet av nya byggnader för industri och handel vid Sigtunavägen. Museet
var även tillfrågat i samrådsskedet men hade tyvärr ingen möjlighet att lämna
synpunkter då.
Att bebygga jordbruksmark strider mot det nationella och regionala miljömålet
Ett rikt odlingslandskap, vilket också nämns i planbeskrivningen. Enligt
Miljöbalken (1998:808) 3 kap 4 § får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i
anspråk för bebyggelse om ingen annan mark kan finns att tillgå. Vidare står i 6
§: "Mark- och vattenområde samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras natur eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön."
Antikvariska synpunkter på planförslaget
Området som detaljplanen omfattar utgörs av åkermark som ännu är i bruk.
Marken tillhörde tidigare Sigtuna gård, varav en del byggnader ännu finns kvar
strax nordost om planområdet. I den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen
från 1980 utförd av Sörmlands museum omnämns området som gammal
jordbruksmark och att gården har byggnader som härstammar från 1700-talets
början. Gårdsläget på en höjd, utan närliggande bebyggelse är viktigt för
förståelsen av områdets och gårdens tidigare funktion. De äldre
ekonomibyggnaderna som fanns kvar vid inventeringstillfället är idag rivna vilket
har försvagat förståelsen.
Jordbruksmarken som nu planeras tas i anspråk har lång hävd. I sin nuvarande
omfattning har marken brukats åtminstone sedan 1800-talets mitt, och den
östra delen ännu längre än så, enligt äldre kartor. Att bebygga den skulle vara
olyckligt ur kulturhistorisk synpunkt då den idag utgör den enda kvarvarande
jordbruksmarken med visuell kontakt till byggnaderna vid Sigtuna gård. I och
med att de äldre ekonomibyggnaderna inte finns kvar blir den närliggande
åkermarken ännu viktigare ur pedagogisk synvinkel.
Museet anser därför att marken är olämplig att bebygga med industri och
handel, och hoppas att kommunen kan hitta en alternativ placering för dessa
ändamål.
Bemötande: Resonemanget att bygga på jordbruksmark har funnits med under
hela planprocessen. Att förtäta med bostäder i centrala Gnesta intill spårburen
kollektivtrafik, för att istället lokalisera utrymmeskrävande handel och
småindustri i mer externa lägen har motiverat det aktuella planområdet på
jordbruksmark. Gällande detaljplan för området öster om aktuell detaljplan,
reglerar marken som område som kräver särskild uppmärksamhet med hänsyn
till det känsliga läget vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse (Stora Sigtuna
gård). I aktuell detaljplan föreslås en buffertzon med prickmark om 25 meter
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utgöra ett tillräckligt skydd. Någon kulturhistorisk bebyggelseinventering har
inte gjorts för den aktuella detaljplanen. I gällande detaljplan P92-3, öster om
aktuell plan, utgår bestämmelsen från en bebyggelseinventering från 1980 där
man bedömde att det öppna läget runt gården av stor vikt. Föreslagen
bestämmelse om placering av bebyggelse anses tillräcklig hänsyn till den
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har inget ytterligare att tillägga i frågan om hur det nu utställda
planförslaget tillgodoser statliga eller andra allmänna intressen och bedömer
med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu kända
förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.
Bemötande: Kommunen noterar Länsstyrelsens yttrande.

Trafikverket
Trafikverkets synpunkter från samrådet har i stort beaktats. Trafikverket
anser dock att om det visar sig att behov finns av uppsättande av vägräcke
och/eller bländningsskydd utmed väg 57 förbi planområdet, ska
kommunen/exploatören bekosta detta.
Trafikverket har inget att invända mot att detaljplanen antas.
Bemötande:
Bländningsskydd/räcke kan uppföras vid behov, dock reglerar inte detaljplanen
det. Kostnaden kommer inte belasta Trafikverket.

Sörmlandskustens räddningstjänst
Ingen erinran

Rebecka Sahlman och Johan Sahlman, Sigtuna 2:307
Beslut som överklagas: Detaljplan för Sigtuna 2:246 (Sigtunavägen)
Ändringar som begärs:
• Att bullerskydd/plank uppförs för att skydda kulturminnesområdet
kring Karl Jansgården p.g.a. den ökade trafikeringen av Sigtunavägen och
det ökande buller detta medför. Sigtunavägen är en gata bygd för till- och
frånfart till fastigheterna med adress Sigtunavägen. Den är ej
dimensionerad eller lämplig till att användas i ett stort trafikflöde eller för
tung trafik som det planerade industriområdet medför.
• Att en större buffertzon läggs kring gården så att Stora Sigtunas
historiska öppna läge kan bevaras.
• Att man med hänsyn till Stora Sigtuna gård/ Karl Jansgården lägger infarten
till industriområdet längst bort från fastighetens infart. Detta för att så långt
som möjligt kunna behålla gårdens kulturbevarande miljö och värde även för
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framtiden.
Bemötande: Bullerpåverkan från den ökade trafiken på grund av utbyggd
industri och handel har utretts efter att detaljplanen var utsänd på samråd.
Bullerutredningen visar att bullret från den planerade bebyggelsen inte kommer
att överskrida riktvärden för den omgivande bebyggelsen. Några bullerskärmar
har därför inte föreslagits med gällande detaljplan.
Den buffertzon på 25 meter som regleras med prickmark i föreslagen detaljplan
har bedömts som tillräckligt skydd sett till omgivande kulturmiljö.
Detaljplanen reglerar inte lägen för infarter eller utfartsförbud, illustrationen i
planbeskrivningen är ett förslag till hur infarter kan lösas.

Förslag till ändringar av planförslaget inför antagande
Endast redaktionella ändringar har gjorts efter granskningen.

Tomas Enqvist
Planeringschef

Kontakt
Telefon:0158-275 173
E-post: Tomas.Enqvist@gnesta.se
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Upprättad:
2017-03-24
2017Diarienummer: Dnr PLAN.2015.4

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
DETALJPLAN FÖR DEL AV SIGTUNA 2:249 (Sigtunavägen), i
Gnesta kommun
Hur samrådet bedrivits
Planförslaget, upprättat av Samhällsbyggnadsförvaltningen i januari 2016, har
varit utsänt för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter mm enligt
särskild samrådslista under tiden fr.o.m. 13 december 2016 t.o.m. 5 januari 2017.
Förslaget har också varit utställt i kommunhuset på Västra Storgatan 15 och
Medborgarkontoret, Tidningsrummet, Marieströmsgatan 3 och på kommunens
hemsida.
Annonsering om samrådet har skett i Södermanlands nyheter.
10 skrivelser inkom under samrådstiden:
Länsstyrelsen
Trafikverket
Polismyndigheten
Skanova
Sörmlandskustens Räddningstjänst
HSO Gnesta
KPOR
Miljöenheten
Rebecka Sahlman och Johan Sahlman, Sigtuna 2:307
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Inkomna synpunkter

Länsstyrelsen
Yttrande över behovsbedömning 2016-02-08
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ett genomförande av
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Samrådsyttrande 2017-01-12
Länsstyrelsens synpunkter – ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL
Hälsa eller säkerhet- Buller
Kommunen bör klargöra hur närliggande befintliga bostäder kan förväntas
påverkas av buller från den ökande trafikmängden i området.
Risk för olyckor
Den regionalt framtagna vägledningen för planering med hänsyn till risk för
olyckor intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods, medger
uppförande av den planerade bebyggelsen.
Närheten och avståndet mellan planerad bebyggelse och nuvarande
bensinstation har tagits i beaktande. Dessutom har planbeskrivningen redovisat
att kommunen tagit höjd för att eventuella förändringar inom det angränsande
planområdet i öster kan komma att ske.
Råd enligt 2 kap. PBL
Kulturmiljö
Planområdet berör inte något riksintresse för kulturmiljö. Länsstyrelsen delar
bedömningen att det är viktigt att Sigtuna gård, ur kulturhistorisk synpunkt, får
behålla sitt öppna läge utan påverkan av till exempel skymmande bebyggelse.
Det är bra att ett buffertavstånd har reglerats genom prickmark.
Det är också bra att planbeskrivningen anger att tillkommande bebyggelse inom
planområdet ska gestaltas med stor hänsyn till det exponerade läget vid väg 57
samt intill den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på Sigtuna gård. Detta bör
följas upp med utformningsbestämmelser på plankartan.
Under december år 2015 genomfördes en arkeologisk utredning av ett större
markområde, där det aktuella planområdet ingår. Vid utredningen framkom
kulturlagerrester inom det aktuella planområdets östra del och i väster framkom
en härd och ett stolphål, vilka alla bedömdes vara fornlämningar. Kulturlagret i
öster bedömdes som en del av en tidigare undersökt järnåldersboplats (Frustuna
249:1).
Länsstyrelsen bedömde inte att fornlämningarna skulle kunna bidra med någon
ny värdefull kunskap och beslutade 2016-01-19 att lämna tillstånd till
markingrepp utan ytterligare arkeologiska insatser i samband med
genomförande av planen.
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Bemötande: En bullerutredning, 2017-03-17, har tagits fram som redovisar att
bullerpåverkan på omgivande fastigheter inte överskrider angivna riktvärden.
Planbeskrivningen kompletteras med en skrivning kring detta. En begränsning
av markanvändandet i detaljplanen föreslås införas så att handel med livsmedel
ej tillåts, vilket begränsar trafikökningen på Sigtunavägen
Gällande detaljplan för området öster om aktuell detaljplan, reglerar marken
som område som kräver särskild uppmärksamhet med hänsyn till det känsliga
läget vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse (Stora Sigtuna gård). I aktuell
detaljplan föreslås en buffertzon med prickmark om 25 meter utgöra ett
tillräckligt skydd. Någon kulturhistorisk bebyggelseinventering har inte gjorts för
den aktuella detaljplanen. I gällande detaljplan P92-3, öster om aktuell plan,
utgår bestämmelsen från en bebyggelseinventering från 1980 där man bedömde
att det öppna läget runt gården av stor vikt. Föreslagen bestämmelsen om
placering av bebyggelse anses tillräcklig då skälet är en hänsyn till kulturhistorisk
bebyggelse.

Trafikverket
Av planbeskrivningen framgår att den tillståndspliktiga zonen utmed väg
57 är utökad till 30 meter, vilket är riktigt. Trafikverket vill
uppmärksamma att zonen utgår från vägområdet, d.v.s. släntfot i detta
fall, och inte från vägkant. Trafikverket anser att prickmarken i
planområdets västra del bör utökas så att avståndet mellan släntfot
(planområdesgräns) och byggrätt blir åtminstone 20 meter. Trafikverket
gör bedömningen att den yta i plankartan som i övrigt är avsatt som
prickmark är tillräcklig med hänsyn till avståndet mellan väg 57 och
redovisad byggrätt, liksom med hänsyn till planerad markanvändning.
Illustrationsplanen visar en intern gata inom planområdet. Gatan ligger i
direkt anslutning till vägområdet utmed väg 57. Eftersom väg 57 ligger på
bank förbi aktuellt område, d.v.s, ligger högre än planområdet, bör
kommunen klargöra om det av trafiksäkerhetsskäl behövs ett vägräcke
utmed riksvägen samt om bländningsskydd är nödvändigt.
Bemötande:
Kommunen har justerat området med prickmark i västra delen för att uppfylla
ett avstånd om 20 meter från vägens släntfot. Föreslagen illustration är ett
alternativ som detaljplanen medger, annan utformning av bebyggelsen är också
möjlig. Bländningsskydd/räcke kan uppföras vid behov, dock reglerar inte
detaljplanen det.

Polismyndigheten
Polismyndigheten har några få synpunkter på samrådsförslaget. Ingen av dessa
synpunkter berör planering eller byggnation.
Polismyndigheten upplever en risk för trafikfara i samband med planerad
verksamhet då utbyggnad även sker enligt detaljplan för del av Sigtuna 2:308
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och 2:249 Hagstumosse IP. Risken föreligger vid korsningar i samband med
infart till området från Rv57 samt östra Storgatan och är beroende på vilken
verksamhet som kommer förläggas på aktuell plats. Polismyndigheten ställer sig
undrande om korsningarna klarar av att ta hand om den ökade trafikmängden
på ett säkert trafiksäkert sätt. Polismyndigheten uppmärksammar planerare på
att vi upplever att det saknas uppställningsplats för transportfordon. Vid
industrifastigheter förekommer det att transportfordon ställer upp för vila eller
inväntan av företagets öppettider. Det är inte ovanligt att dessa transportfordon
ställs upp trafikfarligt.
Polismyndigheten önskar att det planeras en belyst uppställningsplats för dessa
fordon. Om uppställning får ske vid idrottshallar önskas att planering för
information om detta utförs. Belysning vid uppställningsplats önskas då det, på
andra platser inom lokalpolisområdet, minskar risken för stöldangrepp på
transportfordonen.
Bemötande: Utrymme för inlastning och angöring har bedömts tillräcklig inom
den aktuella fastigheten. Uppställningsplatser finns idag på flera ställen inom
tätorten. Önskemålet om upplyst uppställningsplats noteras. Det är inte tänkt
att området nere vid idrottshallen ska användas för uppställning av denna typ av
fordon. En simulering har gjorts av förväntad trafik i korsningen
Sigtunavägen/Östra Storgatan. Simuleringen visar att korsningen klarar
förväntad trafikökning. Nuvarande trafikmängd är cirka 650 fordon per dygn
och trafiken förväntas öka till max 2.000 fordon per dygn. En begränsning av
markanvändandet i detaljplanen föreslås införas så att handel med livsmedel ej
tillåts, vilket begränsar trafikökningen på Sigtunavägen

Skanova
Skanova vill vara med i projekteringsstadiet för det planerade området för att
säkerställa att Skanova kan lägga ner fiberkanalisation för bredband, TV och
telefoni fram till berörda nya/befintliga fastighetsgränser. Skanova har en
markförlagd ledning inom planområdet, se karta nedan. Skanova önskar att så
långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning:
Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.
Exploatör/byggherre får se till att ordna/lägga rör från resp. hus fram till
fastighetsgräns mot ny lokalgata i samråd med Skanova.
Skanova har i övrigt inget att erinra mot detaljplanen.
Bemötande: Exploatören ska göras uppmärksam på att Skanova har
markförlagda ledningar inom fastigheten och det noteras i planbeskrivningen.

Sörmlandskustens räddningstjänst, 2016-12-28
Krishantering
Ingen erinran
Förebyggande brand/risk
Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se
www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid 5(8)

Hanteras i bygglovsprocessen
Insatsmöjligheter för räddningstjänsten
Vatten för brandsläckning ska finnas tillgängligt för räddningstjänsten
enligt anvisningar från VAV P83.
Om detta inte efterlevs ska en dialog föras med räddningstjänsten.
Bemötande: Vatten för brandsläckning ska ses över i samband med
genomförandet av detaljplanen. Planbeskrivnigen kompletteras med
information om detta. Närmaste brandpost är i nuläget belägen i villaområdet
vid Sigtunavägen.

HSO Gnesta, genom kontaktperson Berndt Eriksson och Anne
Henningsson
Vi i HSO ser inget negativt med den nya idrottshallen. Det enda vi undrar
över är hur det är tänkt med tillgängligheten för personer med nedsatta
funktionshinder. Det nämns inget om detta och ej heller om ev
handikapparkeringar. Detta gäller även för Sigtunavägen 2015:4. Som
avslutning vill vi påpeka att då det gäller svarstiden i samband med stora
helger inte räcker med tre veckor. Vill man ha välmotiverade svar får man
räkna med att det från Lucia tom trettonhelgen försvinner minst en
vecka.
Bemötande: Tillgänglighet och tillgängliga parkeringsplatser ska anordnas
inom fastigheten enligt gälande regler i Boverkets byggregler, BBR och
bevakas i samband med bygglov/bygganmälan. Området är relativt plant
och det bedöms inte föreligga några hinder att ordna tillgängligheten
inom området. Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning om
tillgängligheten i området. Kommunen noterar synpunkten gällande kort
samrådstid.

KPOR, genom kontaktperson Gunilla Bränström
Som representant för KPOR-ledamöterna meddelas att vi ej inkommer med
eget yttrande utan hänvisar till de synpunkter som har framförts av HSO,
Gnesta.
Bemötande: Kommunen har noterat och besvarat yttrandet från HSO.

Miljöenheten
Störningar i form av buller för kringboende kan uppstå vid byggnation
inom detaljplanen och vid transporter till och från byggplatsen.
Naturvårdsverkets vägledning "Buller från byggplatser" anger riktvärden
för buller inom olika tider under dygnet. De allmänna råden om buller
från byggplatser, NFS 2004:15 och vägledningen bör tas med i
planeringen inför byggnation och tillämpas under byggnadstiden. Buller
från trafik till och från byggplatsen bör beaktas efter riktvärdena för
trafikbuller. Information till de kringboende om själva byggandet samt när
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och hur länge olika arbeten ska pågå bör ges. Om arbetet väntas ge högre
bullernivåer än vad som anges i vägledningen t.ex vid pålning, bör
information om det alltid ges till de kringboende. Högre bullernivåer än
vad som anges i vägledningen bör inte överskridas kvälls- och nattetid.
En beräkning på bullernivåer behöver tas fram och eventuella
bullerdämpande åtgärder om bullerriktvärdena överskrids.
Damning kan uppstå och det bör säkerställas att damning inte sker.
Bemötande: Genomförandet av detaljplanen ska ske enligt gällande
riktlinjer för buller från byggplatser. Till granskningen har en
trafikbullerstudie tagits fram som redogör att de kommande bullervärdena
inte överstiger riktvärden för buller för omgivande bostäder.
Rebecka Sahlman och Johan Sahlman, Sigtuna 2:307
Synpunkter på planförslag Sigtuna 2:249
Sigtuna gård/Stora Sigtuna- Karl Jansgården är en K-märkt fastighet som
skall skyddas. Vi kräver att hänsyn tas till detta.
Med både ett industriområde och den planerade sporthallen vid
Hagstumosse kommer bullernivån öka markant varpå ett bullerskydd
krävs. Förutom personbilar kommer även den tunga trafiken att öka på
Sigtunavägen.
Kommunen bör därför sätta upp ett bullerskydd/bullerplank på vår sida
Sigtunavägen från Sigtunavägens början till den planerade bortre infarten
på den planerade nybyggnationen. Viktigt att ta hänsyn till den
kulturhistoriskt värdefulla miljön varför detta skydd bör utformas med
hänsyn till detta och smälta in i miljon v.g se bifogat förslag.
Infarten till industriområdet bör vara den planerade infart som ligger
längst bort från Sigtunavägens början for att vara minst möjligt störande
för oss samt för att minimera risk for köbildning ned mot Östra Storgatan
då planerade byggen inom området kommer innebära ökad trafikmängd
vilket kan leda till kö vid vänstersväng.
Pga vår utfart ligger i en sväng önskar vi få uppsatt spegel när nu
trafikmängden ökar.
De hastighetsdämpande åtgärder som redan finns på Sigtunavägen i form
av vägbulor bör förlängas ned till Sigtunavägens början för att minska
hastigheter på förbifarande trafik.
Vi har i dag stora problem med buskörning i området. Bilar åker från
OKQ8 stationen rakt upp mot Sigtunavägen över gräsmattan. Med ett
industriområde med mera parkeringsplats kommer buskörningen med all
Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se
www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid 7(8)

säkerhet att öka. Vi anser därför att man lägger endast parkeringsplatserna
mot väg 57 samt att kommunen sätter upp ett räcke på Sigtunavägen från
det planerade bygget ned till Östra Storgatan för att hindra bilar att köra
över gräset.
Bemötande: Hänsyn till gårdens kulturvärden har lämnats med ett
bebyggelsefritt område om 20 meter mot öster. Kommunen har tagit fram en
bullerutredning, 2017-03-17, som redovisar att bullervärdena med den planerade
bebyggelsen inte kommer att överskrida några riktvärden för den omgivande
bebyggelsen. Kommunen planerar inte uppföra några bullerskydd i samband
med utbyggnaden av idrottsplatsen eller industrifastigheten. Detaljplanen
reglerar inte exakta infartsvägen eller utfartsförbud, illustrationen är ett förslag
till hur infarter kan lösas. Kommunen noterar önskemål gällande trafiksäkerhet,
hastighetsdämpande åtgärder och busåkning. En begränsning av
markanvändandet i detaljplanen föreslås införas så att handel med livsmedel ej
tillåts, vilket begränsar trafikökningen på Sigtunavägen

Förslag till ändringar av planförslaget inför granskning
Användningsbestämmelsen J1H kompletteras med en begränsning så att
handel med livsmedel ej tillåts.
Prickad mark i väster utökas till 20 meter från vägområdet.
Planbeskrivningen kompletterats med beskrivning av
- bullersituationen
- trafiksituationen i korsningen Sigtunavägen/Östra Storgatan
- tillgängligheten i området
- information om brandsläckningsvatten
- information om markförlagda teleledningar

Tomas Enqvist
Planeringschef

Kontakt
Telefon:0158-275 173
E-post: Tomas.Enqvist@gnesta.se
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Upprättad:
Diarienummer:

2016-11-21
PLAN.2015.4

Checklista för jämställdhetsanalys
Ärende: Detaljplan för industri och handel vid Sigtunavägen
1. Kan ärendet få konsekvenser som gör att det är viktigt med en
jämställdhetsanalys?
Ja
2. Bakgrundsbeskrivning
Trygghet
Trygghet handlar om att förhålla sig till upplevda risker och ska inte
sammanblandas med säkerhet som istället handlar om reella risker, alltså hur
säkert någonting faktiskt är. Upplevd risk och rädsla är subjektiv, svår att mäta
och kan av den anledningen också vara svår att förhålla sig till. Otrygghet och
rädsla innebär dock, i högre utsträckning än den reella risken att utsättas för
brott, begränsningar och inskränkningar i många människors vardag. Otrygghet
begränsar vår rörelsefrihet i offentliga miljöer, tryggare stadsmiljöer är ett
viktigt led i strävan efter ökad jämställdhet.
Trygghet är en subjektiv upplevelse som skiljer sig från individ till individ.
Faktorer såsom kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättningar
och religionstillhörighet spelar in. Forskning visar entydigt att kön är den mest
utslagsgivande faktorn för upplevdtrygghet. Kvinnor upplever otrygghet i
betydligt högre grad än män och män i åldern 16-24 är den grupp som känner
sig tryggast när de rör sig i våra städer, trots att de statistiskt sett är den mest
brottsutsatta gruppen. (Om utsatthet, trygghet och förtroende, NTU 2011 och
Plats för trygghet, Boverket 2010)
Resmönster
Forskning och statistik visar att kvinnor generellt sett arbetar närmare bostaden
än vad män gör. Kvinnor nyttjar oftare den lokala kollektivtrafiken. Kvinnor
och män gör lika många resor, men resemönstren skiljer sig åt. Det är vanligare
att män reser längre sträckor och från punkt till punkt, medan kvinnor reser
många korta sträckor med flera stopp på vägen. Det går oftast fortare att resa
från punkt till punkt än kors och tvärs med många avbrott. Kvinnors och mäns
arbetstider skiljer sig också åt i form av deltid eller oregelbundna tider. Såväl
resrutter som tidtabeller är ofta formade efter mäns arbetstider, vanor och
önskemål. (På väg – En resa i jämställdhet, Malmö kommun).

Kommunledningskontoret

CHECKLISTA

2(2)
2(2)

3. Jämställdhetsanalys
En jämn fördelning av makt och inflytande. Området är beläget i närheten
av Östra Storgatan längs vilken det finns flera verksamheter och butiker, vilket
underlättar resmönster med många stopp vilket får positiva påverkan för
kvinnor. Busshållplatser finns i nära anslutning till området på Östra Storgatan.
Ekonomisk jämställdhet. Ett nytt område för industri och handel medverkar
till att fler arbetstillfällen kan skapas lokalt på orten vilket gynnar kvinnor som
oftare jobbar nära hemmet.
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Ingen
påverkan.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är viktigt att gång- och
cykelvägarna till området har bra belysning och upplevs trygga. Parkeringsytor
vid verksamheterna bör utformas så att de är lätta att överblicka och har god
belysning.

Positiv påverkan

Ingen påverkan

Negativ påverkan

Kvinnor

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

Makt

X

X

Ekonomi

X

X

Obetalt
arbete

X

X

Våld

X

X

Män

X

4. Könskonsekvensbeskrivning
Ett nytt område för industri och handel medverkar till att fler arbetstillfällen
kan skapas lokalt på orten vilket gynnar kvinnor som ofta
5. Gnesta kommuns jämställdhetsmål
Kommunens verksamheter ska arbeta aktivt med jämställdhet, delaktighet och tillgänglighet
– för alla.

Patrik Nissen

Tomas Enqvist

Samhällsbyggnadschef

Planeringschef
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Upprättad:
Diarienummer: KS.2017.176
Kommunstyrelsen

Avtal med Stjärnhovs IK avseende träningsbana för
mountainbike
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Nyttjanderättsavtal med Stjärnhovs IK avseende träningsbana för
mountainbike godkänns.
2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna avtalet.
Sammanfattning
Stjärnhovs IK vill anlägga en träningsbana för mountainbike intill
Kvarnbackaskolan i Stjärnhov. Ett nyttjanderättsavtal på 10 år föreslås tecknas
med föreningen.
Ärendebeskrivning
Stjärnhovs IK vill anlägga en träningsbana för mountainbike intill
Kvarnbackaskolan i Stjärnhov. Föreningen har tagit fram ett förslag till
utformning som innebär att ett område på cirka 15.000 kvm tas i anspråk på en
yta som tidigare utarrenderats som åkermark, men som nu står oanvänd.
Förutom en grusad cykelstig föreslås en träbro/tunnel, område för
balansövningar, en konstgjord kulle samt en mindre förrådsbyggnad.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nyttjanderättsavtal som innebär att
föreningen får nyttja området under 10 års tid med möjlighet till förlängning i fem
år i taget om inte någon av parterna säger upp avtalet senast sex månader innan
avtalets utgång. En årlig avgift om 1000 kr utgår för nyttjanderätten till området.
Kommunen har möjlighet att säga upp avtalet i förtid om marken skulle behövas
för annat angeläget intresse.
Ekonomiska konsekvenser
Föreningen erlägger årlig avgift på 1000 kr för arrendet. Föreningen står för
iordningställande och underhåll av området.
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Juridiska konsekvenser
Föreningen ansvarar enligt avtalet för att området hålls i vårdat skick och för
eventuella skador som uppkommer på sak och person inom området. Bygglov
ska sökas för anläggningen.
Checklista för jämställdhet
Sammantaget bedöms att anläggandet av en mountainbikebana på platsen bör
leda till en viss ökad jämställdhet med hänsyn till följande faktorer. En
mountainbikebana leder till ett breddat utbud av fritidsaktiviteter. Banan ligger
centralt i samhället och därmed ger god tillgänglighet för den som inte har tillgång
till bil. Ökad aktivitet på platsen leder till ökad trygghet i området. Sporten utövas
av kvinnor och män i ungefär samma utsträckning.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Området är inte detaljplanerat. Användningen är tidsbegränsad.
Bilagor
1. Nyttjanderättsavtal
2. Karta
3. Illustrationsplan

Beslutet ska skickas till:
 Stjärnhovs IK

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Tomas Enqvist
Planeringschef
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Nyttjanderättsavtal avseende träningsbana för mountainbike i
Stjärnhov
--1. Upplåtare
Ägaren av Hovgården 2:73, Gnesta kommun (org nr 212000-2965)
646 80 Gnesta, nedan kallat Kommunen.
2. Nyttjanderättshavare
Stjärnhovs IK (org nr 819000-2868), Box 23, 646 51 Stjärnhov,
nedan kallat Föreningen.
3. Upplåtelse av rätt att nyttja område
Kommunen upplåter rätt för Föreningen att inom ett område av
fastigheten Hovgården 2:73 få anlägga en träningsbana för
mountainbike med tillhörande anläggningar inklusive en
förvaringsbod om högst 10 kvm, allt i enlighet med bilagd skiss, bil
2. Omfattningen av upplåtet området redovisas med en svart
begränsningslinje på bilagd karta, bil 1.
Området omfattas inte av bestämmelser för detaljplan eller andra
särskilda bestämmelser.
4. Avtalstid och uppsägning
Upplåten period avser tiden från 2017-07-01 till och med 2027-0631. Om inte avtalet sägs upp senast 6 månader före avtalsperiodens
utgång förlängs avtalet automatiskt med en ny avtalsperiod av
ytterligare fem år i taget.
Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen av någon part.
5. Ersättning
För upplåtelsen av området ska Föreningen utge en årlig ersättning
av 1000 kronor plus moms. Ersättningen ska erläggas före den 1
juli eller ske i samband med fakturering av Kommunen.

6. Myndighetstillstånd
Föreningen är skyldig att skaffa de nödvändiga tillstånd som
erfordras för verksamheten såsom bygglov eller andra lov, samt
följa de föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av
lag.
7. Områdets skick och skötsel
Området upplåts i befintligt skick. Det åligger Föreningen att hålla
området i väl städat skick och i övrigt hålla området i god ordning.
Den skogsmark som finns inom området och som ej berörs av
anläggningarna skall lämnas orörd. Träd får endast fällas i samråd
med kommunens anvisningar.
8. Vid avtalets upphörande
Vid avtalets upphörande skall Föreningen ta bort sina anläggningar
och utföra eller ombesörja städning av området samt i möjligaste
mån återställa området i förut befintligt skick.
9. Överlåtelse eller upplåtelse
Föreningen får inte överlåta eller på något annat sätt överföra rätt
enligt detta avtal till någon annan part såsom att i sin tur upplåta
rättighet enligt detta avtal till annan part.
10. Får ej inskrivas hos myndighet
Detta avtal får ej inskrivas hos myndighet.
11. Ansvar
Kommunen ansvarar ej för anläggningarnas utförande eller i övrigt
ansvarar Kommunen inte till någon del för anläggningarna utan
dessa ska ses som lös egendom tillhörigt Föreningen och
anläggningarna utgör därmed ej tillbehör till fastighet i enlighet med
2 kap. Jordabalken. Föreningen är därmed helt ansvarigt för sina
anläggningar och all den skada som kan ske på anläggningarna eller
den skada som kan direkt härledas från verksamheten inom
området.

12. Markägarens framtida behov av upplåtet område
Om markägaren gör sannolikt, att marken skall användas för annat
ändamål än det med upplåtelsen avsedda, och intresset för kunna
förfoga över marken för sådant ändamål påtagligt överväger
nyttjanderättshavarens intresse av fortsatt arrende, kan avtalet sägas
upp under pågående avtalsperiod. Föreningen har rätt att kvarbliva
vid arrendet fram till att sex månader har gått efter det att
uppsägning har meddelats. Dessutom ska skälig ersättning utgå till
Föreningen för nedlagda kostnader på anläggningen som har skett
inom fem år före uppsägelsen.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna
tagit var sitt.
För Gnesta kommun
Datum

För Stjärnhovs IK
Datum

…………………….
Patrik Nissen

……………………..

Balaga
Karta avgränsning av område Bil 1
Skiss planerade anläggningar Bil 2
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Upprättad:
2017-05-15
Diarienummer: KS.2017.149
Kommunstyrelsen

Trafikbeställning till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Trafikbeställningen inför 2018 godkänns
2. Omedelbar justering

Sammanfattning
Inför nästa tidtabell ser Gnesta kommun att det behövs vissa förändringar i
busslinjenätet i kommunen. Det finns ett behov av att effektivisera busstrafiken
genom att reducera turer på linjer med lågt resande. Linjer med högt resande bör
prioriteras. I rusningstid bör pendeltågsavgångarna vara jämt fördelade till en gång
per 30 min. Gnesta kommun förutsätter att justeringar görs så att bussarna får
bra passning till pendeltågen.
Ärendebeskrivning
Varje år ska kommunerna lämna en trafikbeställning till
kollektivtrafikmyndigheten. Den skall vara myndigheten tillhanda senast den 26
maj. Den nya trafiken startar i samband med att den nya tidtabellen (T18) börjar
gälla i december inför trafikåret 2018. Gnesta kommun har fått anstånd med att
sin beställning till den 29 maj.
Förvaltningens synpunkter
Trafikbeställning 2018 - den allmänna kollektivtrafiken
Beställning trafikering busslinjenätet
Inför trafikbeställning 2018 har förvaltningen studerat det befintliga busslinjenätet
för att se vilka linjer som har avgångar med ett lågt resande.
Vissa turer med lågt antal resande bör dras in eller köras med anropsstyrd taxi.
Läsårstider 2017-2018:
HT 2017: 23 augusti - 21 december
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VT 2018: 9 januari - 15 juni
Tågtrafiken- Pendeltåg och regionaltåg
Gnesta kommun utgår från att samtliga turer som finns i dagens tidtabell blir kvar
i T18 och att även försök görs att förkorta bytestiderna vid Södertälje Hamn vid
behov. Gnesta kommun förutsätter att justeringar för bussarna får bra passning
till pendeltågen även framöver. När regionaltågavgångar ligger nära
pendeltågavgångar bör även busstrafiken ha passning till dessa.
Pendeltågsavgångarna bör fortsatt vara jämnt fördelade till en gång per 30 min.
Trafikbeställning 2018 - Särskild kollektivtrafik
Gnesta kommun anser att Kollektivtrafikmyndigheten kan utreda ett gemensamt
regelverk i Sörmland för hantering av den särskilda kollektivtrafiken, tidigare
benämnd färdtjänst. I dagsläget har Gnesta kommun inte för avsikt ett
genomföra några förändringar inom området för särskild kollektivtrafik,
färdtjänst, men ser gärna att diskussionen förs vidare med berörd enhet på
Vuxen- och omsorgsförvaltningen om eventuella förändringar.
Ekonomiska konsekvenser
Målsättningen för trafikbeställningen för den allmänna kollektivtrafiken innebär
att nettokostnaden ligger kvar på samma nivå som 2017, vilket innebär en budget
på ca 16 mkr.
Checklista för jämställdhet - relevansbedömning
Relevansbedömning och sammanfattning
Trafikbeställningen till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet kan få konsekvenser
som leder till fördelar eller nackdelar för kvinnor/flickor och/eller män/pojkar.
Checklistan för jämställdhet avgränsas i detta ärende för att endast omfatta
Trafikbeställningen av den allmänna kollektivtrafiken.
En checklista för jämställdhet har upprättats. Eftersom trafikbeställningen
sannolikt endast kommer att påverka ett mindre antal turer med lågt resande
bedöms påverkan på jämställdheten vara relativt liten.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Enligt Miljö- och hållbarhetsplanen är Kommunstyrelsen nämndmål inom detta
målområde "Fler resor med kollektivtrafik". För att nå det målet gäller det hela
tiden att trimma tidtabeller och linjesträckningar så mycket som möjligt för att få
ett högt resande. Utbudet ska förstärkas där den största potentialen finns.
Samtidigt finns ett mål att "Hela kommunens skall vitaliseras" vilket innebär att
ett visst basutbud måste finnas över hela kommunen.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse KS- Trafikbeställning till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
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Beslutet ska skickas till:
 Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet,
kollektivtrafikmyndigheten@sktm.dll.se

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Lisa Wentzel
Samhällsplanerare
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Upprättad:
2017-05-04
Diarienummer: KS.2017.135
Kommunstyrelsen

Plan för infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder (Revidering
av kommunala treårsplaner)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna "Gnesta kommun - Plan för investeringar i infrastruktur och
kollektivtrafikåtgärder" och överlämna skrivelsen till Regionförbundet Sörmland.
Sammanfattning
Regionförbundet Sörmland har i en skrivelse begärt att kommunerna i länet inför
ansökningsomgången för statlig medfinansiering av infrastruktur och
kollektivtrafikåtgärder. Senast i maj 2017 bör kommunerna lämna in en revidering
av de kommunala treårsplanerna. En sammanställning av dessa utgör en grund för
vilka objekt kommunerna därefter kan ansöka om statlig medfinansiering för.
Under 2017 har ansökningstiden flyttats fram och sammanfaller med revideringen
av de kommunala treårsplanerna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt föreslagna åtgärder och
kommunens planer i ett särskilt dokument (bifogas). De åtgärder som beviljats
medfinansiering från föregående år är borttagna. De nya åtgärderna som har
tillkommit baseras på den av kommunfullmäktige antagna Gång- och cykelplanen,
arbetet med centrumutvecklingen samt andra viktiga objekt.
Ärendebeskrivning
Gnesta kommun har fått en skrivelse av Regionförbundet Sörmland om att
revidera den kommunala treårsplanen för infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder.
De kommunala treårsplanerna är ett hjälpmedel för kommunerna, Trafikverket,
Regionförbundet Sörmland och Kollektivtrafikmyndigheten för att göra bättre
gemensamma prioriteringar av infrastrukturåtgärder, bättre koppling till
verksamhetsplanering, finansiering och genomförande av länsplanen för regional
transportinfrastruktur. Dessutom ligger de kommunala treårsplanerna som grund
för ansökningsomgången för statlig medfinansiering. I processen väntas därtill att
kommunerna ser över sina kommunala treårsplaner årligen. I år sammanfaller
ansökningstiden för statlig medfinansiering med revideringen av de kommunala
treårsplanerna då Trafikverket beslutat att flytta på ansökningstiden till juni 2017.
De kommunala treårsplanerna kan innehålla alla typer av fysiska åtgärder och
investeringar i infrastruktur, från nybyggnad av statliga vägar och järnvägar till
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åtgärder på det kommunala vägnätet samt anläggningar för kollektivtrafik. Men
det är viktigt att de åtgärdsförslag som har en möjlighet till statlig medfinansiering
enligt de olika åtgärdsgrupperna i länsplanen finns med i första hand.
Regionförbundet beskriver även att de åtgärder som prioriteras är åtgärder som är
kostnadseffektiva med stor inverkan på trafiksäkerhet, miljö och
framkomlighet/trygghet/tillgänglighet.
Kommunerna ska ange vilka kommande projekt som behöver en
åtgärdsvalstudier (även förenklade). En åtgärdsvalstudie har ersatt den tidigare
formen, förstudie. I tillägg görs numera även åtgärdsvalstudie i enklare ärenden
oftast där Trafikverket är ansvarig väghållare (i dessa fall görs en förenklad
variant).
Regionförbundet Sörmland vill ha den preliminära uppdaterade planen senast den
12 maj 2017 för att kunna ge rekommendationer för ansökan om statlig
medfinansiering. Asökningar om statlig medfinansiering ska vara Trafikverket
tillhanda senast den 16 juni 2017. Därefter kommunicerar Regionförbundet
förutsättningar och vad som är rimligt/möjligt att göra utifrån länsplanen.
Regionförbundet, Länstrafiken Sörmland och Trafikverket hjälper kommunerna
med ansökningar om statlig medfinansiering.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens samlade synpunkter och förslag till prioriteringar har tagits fram
och redovisas enligt en särskild mall som Regionförbundet skickat ut till alla
kommuner i länet. Förslaget har tagits fram i inom
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget redovisas i ett särskilt dokument;
"Gnesta kommun - Plan för investeringar i infrastruktur och
kollektivtrafikåtgärder"
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till plan för infrastruktur och kollektivtrafik innebär inte några ytterligare
kostnader utöver de som ingår i Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget.
Dock behandlar nuvarande framtidsplan inte år 2020. Förslaget kan medföra att
kommunen kan ansöka om statlig medfinansiering för de infrastruktur åtgärder
som anges i objektlistan. I de fall statlig medfinansiering (maximalt 50 %) beviljas
minskar det kommunens kostnader i motsvarande grad.
Checklista för jämställdhet
De objekt som är angivna i skrivelsen är åtgärder som främst innebär
förbättringar i gång- och cykelnätet. Därför har förvaltningen inte tagit fram något
ytterligare checklista än Gång- och cykelplanens checklista för jämställdhetsanalys.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Skrivelsen till Regionförbundet Sörmland är baserat på Gång- och cykelplanen,
Översiktsplanen och den Fördjupade översiktsplanen över Gnesta tätort från
2008.
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2. Plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder 2018-2020
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1 Kommunens förutsättningar för planering och investeringar
i transportinfrastruktur
1.1 Utgångsläge
Gnesta kommun har haft en stark befolkningstillväxt under 2016 då befolkningen
ökade med 2 %. Bostadbyggandet kommer öka under de närmaste åren. Det främsta
tillskottet på bostäder väntas i norra delen av Gnesta tätort där bland annat ett helt
nytt område med ca 600 lägenheter kommer att byggas mellan 2018-2030.
Regionaltågen har en restid till Stockholm på under 40 minuter. Resandet med
regionaltåget har haft en stadig ökning sedan starten för 10 år sedan. Därtill är
pendeltåget en viktig länk för arbetspendlingen till och från Södertälje samt även
Stockholmsregionen i övrigt. Det är av stor vikt för kommunen att pendeltågtrafiken
samt regionaltågtrafiken forsätter att gå i minst den omfattning den har idag för att
Gnesta kommun ska kunna fortsätta ha en befolkningstillväxt.
Åtgärden med upprustningen av väg 57 kan påbörjas tidigast under 2018. Arbetet
kommer innebära att vägen breddas och att skyltad hastighet blir 80 km/h. Detta
innebär en viss förkortad restid. Åtgärden finansieras med 42 mkr av Sörmlands
länsplan samt resterande 102 mkr från Stockholms länsplan.
Under 2014 övertog Gnesta kommun väghållningsansvaret för Östra och Västra
Storgatan. Upprustning av Östra storgatan är påbörjad och slutförs under 2017 och
därefter kommer upprustning Västra Storgatan påbörjas. Skyltad hastighet är numera
40 km/h för att få en bra trafiksäkerhet.
Därtill pågår kommunens arbete med utvecklingen av kommunens GC-vägar efter
den kommuntäckande GC-planen som togs fram 2014.

1.2 Kommunala mål och strategier
Kommunens översiktsplan är från 2003 och är under omarbetande. I den gällande
översiktsplanen är väg 57 mot Björnlunda, Stjärnhov samt mot Järna E4 det
viktigaste stråket. Väg 224 mot E4 och Nyköping samt vägen mot Laxne och
Läggesta är också ett viktigt stråk. I Åtgärdslistan som Gnesta kommun skickade in
inför en ny Länstransportplan pekas följande infrastrukturåtgärder ut som viktiga
inför framtiden:
 Ombyggnad av busstationen i Gnesta.
 Verka för att en mittplattform byggs vid Gnesta station.
 Förbättra trafiksäkerheten genom att höja standarden på vägnätet och bygga
säkra gång- och cykelvägar.
 Verka för att ombyggnaden av riksväg 57 Gnesta–E4 genomförs och att
restiden minskar och trafiksäkerheten ökar på sträckan.
 Bygga en tredje infart från förbifart Gnesta.
 Möjliggöra bygget av en ny järnvägsöverfart i västra Gnesta.
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Skapa fler pendlarparkeringar vid Gnesta station.

I kommunstyrelsens framtidsplan för 2016-2019 slår kommunen fast att en attraktiv
och långsiktig kommun bland annat ska omfatta en utbyggnad av gång- och
cykelvägar samt en väl fungerande kollektivtrafik. Detta är även i linje med
kommuns tillväxtstrategi som omfattar ett förbättrat vägnät och god kollektivtrafik.

1.3 Budget och medfinansiering
Investeringsbudget (tkr) för nyinvesteringar Gata- park- anläggningsenhet 2017-19
enligt
Framtidsplanen 2017-2019
Åtgärd

2017 2018 2019

Uppsnyggning yttertätorter

300

Österkärvsvägen

3 000

Enkelt avhjälpta hinder

300
200

Pendlarparkering Frösöstrand

4 500

Upprustning Västra storgatan 8 000
Centrumutveckling: Stora torget och

6 000

Gång och cykelvägar

8 450

2 100 950

Centrumutveckling, övrigt

lågfartsgata

2 000

Fordonspark

3 500 2 020

Summa

16 900 15 970 8 450

1.4 Finansieringsavtal
Gnesta kommun har för närvarande ett medfinansieringsavtal med Trafikverket för
upprustning av Östra Storgatan på 50 % inom Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland 2014-2025. Projektet innefattar en cirkulationsplats vid
korsningen Östra Storgatan/Dansutvägen och fyra busshållplatser längs Östra
storgatan på en total kostnad av 6,49 Mkr, varav statsbidrag utgår med 3,245 Mkr (50
%). Därutöver har Trafikverket ersatt Gnesta kommun med 7 Mkr för att kommunen
har övertagit väghållaransvaret för V:a och Ö:a Storgatan.
Under 2016 ansökte Gnesta kommun inte om någon statlig medfinansiering för
åtgärder inför 2017. Gnesta kommun har under detta år istället arbetat med objekt
som beviljades medel 2015.
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1.5 Kommunens planer och program
Dokument

Upprättad

Kommentar

Översiktsplan

2003

Arbetet med en ny
Översiktsplan bedrivs och
avses beslutas under 2018

Fördjupad översiktsplan
Gnesta

2008

Redovisar övergripande
trafiknät i Gnesta tätort.
Ersätts med den nya
översiktsplanen, men är
fortfarande ett viktigt
kunskapsunderlag

Centrumutveckling Gnesta

Gång- och cykelplan för
Gnesta kommun

Pågår och avses beslutas
under 2017. För att
upprustningen skall
genomföras behöver
upprustningen av Östra
och Västra storgatan
genomföras.
2014

Redovisar vilken prioritet
som finns för utbyggnad
av gång- och cykelnätet.

2 Större åtgärdspaket och projekt
2.1 Utvecklingsplaner och framtid
Ombyggnaden av väg 57 som huvudsakligen ska ske i Södertälje kommun i
Stockholms län är mycket viktig för Gnesta och det är väsentligt att kommunen deltar
i arbetet genom hela processen.
Arbetet med centrumutvecklingen berör Västra och Östra Storgatan. Kommunen har
ett avtal med Trafikverket vad gäller Storgatan. Centrumutvecklingen kommer
försätta i resterande delar av centrum.
Gnesta kommun har under 2016 haft en stark befolkningstillväxt om ca 2 % och
bostadbyggandet kommer öka under de närmaste åren. Det främsta tillskottet på
bostäder väntas i norra delen av Gnesta tätort där bland annat ett helt nytt område
med ca 600 lägenheter kommer att byggas mellan 2018-2030.
Kollektivtrafiken är viktig för en fortsatt växande befolkning och det viktigt att
pendeltågen går regelbundet och kan förtätas i takt med att befolkningen växer.
Åtgärder som mittplattform vid Gnesta station kan bli viktig för att säkra
trafikeringen och på lång sikt kunna utöka den. Det är viktigt att kommunen får ta del
av eventuella förändringar i pendeltågstrafiken och Sörmlandspilen.
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2.2 Åtgärdsvalsstudier
Under de kommande 3 åren finns behov av två förenklade åtgärdsvalsstudier i det
statliga vägnätet för att öka trafiksäkerheten för cyklister och knyta ihop Björnlunda
mellan väg 57 och väg 223 samt en för att bygga en GC-väg mellan Björnlunda och
Gnesta. Därtill finns behov i Björnlunda och Laxne för att bygga ut GC-nätet i det
statliga vägnätet enligt Gång- och cykelplanen.
Projektnamn

Prio

Huvudansvar/
intressenter

Syfte/Mål

Kommentar

GC- väg mellan
Björnlunda och
Gnesta
(förenklad)

1

Gnesta
kommun/Trafikverket

Förbättrad trafiksäkerhet
för cyklister.

Cykelvägen
finns med i
Gång- och
cykelplanen

GC-väg
Stationsvägen

2

Gnesta
kommun/Trafikverket

Knyter ihop tätorten
mellan väg 57 och väg
223

Cykelvägen
finns med i
Gång- och cykel
planen.

Ca 900 m
Björnlunda

Förbättrad trafiksäkerhet
för cyklister
Färre bilresor
Bättre hälsa

2.3 Befintliga och planerade projekt
Under de kommande åren kommer centrumutvecklingen utgöra ett av de viktigaste
projekten i Gnesta kommun. Arbetet är påbörjat där ombyggnad av Östra och Västra
storgatan är en första etapp. Syftet är att:
 Skapa en attraktiv stadskärna med en offentlig miljö som attraherar besökare och
boende
 Skapa förutsättningar för nya attraktiva bostäder
 Förbättra förutsättningarna för handel i centrum
 Öka trafiksäkerheten och förbättra trafikmiljön inkl. parkering för pendlare och
besökare
Förutom centrumutvecklingen har även en Gång- och cykelplan arbetats fram vilket
framförallt är för att skapa en tryggare miljö för trafikanter samt att minska antalet
bilresor i kommunen. De utgångspunkter prioriteringen i gång- och cykelplanen har
utgått från är följande:
1. Åtgärder där man kan förvänta sig många gående och cyklande.
2. Sträckor med stora trafikmängder.
3. Knutpunkter såsom skolor och förskolor där barn och ungdomar rör sig.
4. Åtgärder som knyter ihop redan utbyggt gång- och cykelnät.
5. Andra knutpunkter såsom exempelvis tätorternas centrum, butiker/service och
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tågstation med mera.
6. Knyta ihop tätorterna.
7. Rekreationsstråk.
De projekten som finns specificerade som objekt är främst något av de 5 första
utgångspunkterna.
Under 2018-2030 förväntas Gnesta tätort främst att växa norrut. Här finns flertalet
projekt inklusive utbyggnad av gator med GC-kopplingar och möjlighet till
kollektivtrafik. Detta är ett område där kommunen väntar sig att ungefär 600-1000
nya bostäder.
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Åtgärdspaket 1
Namn/beskrivning

Total-kostnad

Centrumutveckling

Okänd

Syfte
Öka
trafiksäkerheten
och förbättra
trafikmiljön
inkl parkering
för pendlare
och besökare
Nya attraktiva
bostäder

Mål/effektmål
Fler som åker
kollektivt genom
utökad
infartsparkering

Består av
objektsnr
1, 3, 9,

Färre olyckor i
centrum
Färre inköpsresor
till andra orter

Förbättra för
besökare och
handel i
centrum

Åtgärdspaket 2
Namn/beskrivning

Total-kostnad

Gång- och
cykelplan 2015.

Ca 30 Mnkr

Syfte
Ökad
trafiksäkerhet
för gång och
cykeltrafikanter
samt att bidra
till målet om
hållbara
transporter.

Mål/effektmål
Färre olyckor
Färre bilresor

Består av
objektsnr
4,5,6, 7, 8,
10,11,12,
15,16,17

Bättre hälsa

Åtgärdspaket 3
Namn/beskrivning
Norra Gnesta och
Vackerby
Trädgårdsstad.

Total-kostnad

Syfte
Tillgänglighet
och
kommunikationer
till ny del av
Gnesta tätort

Mål/effektmål
Färre olyckor

Består av
objektsnr
3,12,13,14,16

Färre bilresor
Bättre hälsa
Fler bostäder

2.4 Framgångs- och riskfaktorer
En framgångsfaktor för centrumutvecklingsarbetet är genomfarten i centrum kan
förbättras vad gällde trafiksäkerhet och fysisk gestaltning. Det kommer att kräva ett
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nära samarbete med alla berörda aktörer bl. a fastighetsägarna i centrum.
Vad gäller genomförandet av gång- och cykelplanen finns det möjligheter att minska
bilanvändningen för korta resor inom tätorterna vilket leder till en lägre
miljöpåverkan och bättre hälsa för kommuninvånarna. Vad gäller framgångsfaktorer i
form av genomförandet av denna plan är det viktigt att inte bara fysiska initiativ tas
för att befolkningen ökar cykelanvändningen. Här kan även en koppling till
kollektivtrafik konstateras då en bra fungerande kollektivtrafik kan gynna ökningen
av gång- och cykeltrafik.
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Datum

Dnr

2017-04-28

KS 2017.135

3 Kommunala behov och åtgärdsförslag
Åtgärdsbehov och objektslistor
Kodning
för
kartor

Objekts
nr

1

Namn och typ av investering

Objekt/
sträckning

Centrum –
Torget

Åtgärdstyp

Prio

Finansiering

Planeringsförutsättningar

Kommentar

ÖP

DP

AP

Möjligt
byggår

Väghållare
Kommunalt/
statligt

Kommentar

Totalkostnad

Medfinansiering

Möjlig förskottering

Effektbedömning

Övrigt

Trafiksäkerhet

Miljö

Framkomlighet
Tillgänglighet
Trygghet

GC-väg och
lågfartsgata

1

Ökad
trafiksäkerh
et och
förbättring
av
centrummilj
ön.

Ja

2019

Kommuna
l

Ca
10 000
000

50 %

++

++

+++

1

Ökad
trafiksäkerh
et

Ja

2018

Kommuna
l

1 500
000

50 %

+++

++

+++

Ja

2019

Kommuna
l

4 500
000

50 %

+++

++

2020

Statlig

8,2–15,8
mkr
enligt
utredning
från
1997

+++

+

++

(Gnesta)

2

Dansut angöring

Angöring
bussar

3

Parkering
Frösjön

Infartsparker 3
ing vid
stationen

Avvaktar
Centrum
plan

4

Björnlunda Gnesta

GC-Väg (7
km)

2

Utredning
2019

5

Mårdstigen

GC-väg

2

Potentiell
ökning av
cyklister,
ökad
trafiksäkerh
et

Ja

2019

Kommuna
l

975 000

50 %

++

++

++

GC-väg

1

Potentiell
ökning av
cyklister,
ökad
trafiksäkerh

Ja

2019

Kommuna
l

825 000

50 %

++

++

++

(Gnesta, 325 m

6

Häggvägen
(Stjärnhov 275
meter)
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et
7

Laxne skola till
återvinningscentr
alen (1 000
meter)

GC-väg

3

Ökad
trafiksäkerh
et

Ja

20192020

Statlig

8

GC-väg
Hebyvägen
(Laxne)

GC-väg

3

Ökad
trafiksäkerh
et

Ja

2019

Statlig/ko
mmunal

9

Västra Storgatan
(Nygatan till
västra rondellen)
(Gnesta 700
meter)

GC-väg

2

Potentiell
ökning av
cyklister,
ökad
trafiksäkerh
et

Ja

2019

Kommuna
l

2 100
000

10

Väg 223
(Stationsvägen –
Ekvägen i
Björnlunda 450
meter)

GC-väg

1

Potentiell
ökning av
cyklister,
ökad
trafiksäkerh
et

Ja

2019

Statlig

11

Stationsvägen i
Björnlunda (900
meter)

GC-väg

3

Potentiell
ökning av
cyklister,
ökad
trafiksäkerh
et

Ja

2019

12

Vackerby
industriväg
(Gnesta 350
meter)

GC-väg

1

Potentiell
ökning av
cyklister,
ökad
trafiksäkerh
et

Ja

13

Mariefredsvägen
– Vid Futuna
Kyrka

2

Trafiksäker
passage till
nytt
bostadsomr
åde

14
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Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-05-05
Diarienummer: KS.2017.136
Kommunstyrelsen

Reviderat reglemente och nytt avtal avseende den
gemensamma växelnämnden
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Oxelösunds kommun ska från och med den 1 september 2017 ingå i
gemensam växelnämnd med Trosa kommun och Gnesta kommun,
2. Förslaget till nytt samverkansavtal för den gemensamma växelnämnden
godkänns,
3. Förslaget till reviderat reglemente för den gemensamma växelnämnden
godkänns.
Ärendebeskrivning
Trosa och Gnesta kommuner inrättade den 1 januari 2012 en gemensam
växelnämnd för samverkan kring växeladministration. Trosa kommun är
värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Trosa kommuns
organisation.
Oxelösunds kommun beslutade den 29 mars 2017 om att ansöka om
medlemsskap i den gemensamma växelnämnden.
Nämnden behandlade frågan om utökning med Oxelösunds kommun vid
nämndsammanträde den 5 april 2017.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser att ett utökat samarbete i den gemensamma växelnämnden kan
ge en ökad förhandlingsposition vid kommande prisförhandlingar och ett ökat
marknadsvärde vid kommande upphandlingar. Vidare så ger en utökning av
antalet kommuner möjligheter till samarbeten på fler plan än bara gemensam
växel och genom tre kommuner kan kompetensen avseende telefoni- och
växelfrågor stärkas på sikt.
Enligt IT-chefen är dagens lösning framtagen för största möjliga flexibilitet,
varför en ytterligare kommun i samarbetet endast är av godo.
Ekonomiska konsekvenser

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningskontoret

De ekonomiska konsekvenserna är få då respektive kommun bär sina egna
kostnader per anknytning. Gemensamma kostnader, till exempel tekniska
engångskostnader eller konsultkostnader torde bli lägre ju fler kommuner som
delar på kostnaden.
Juridiska konsekvenser
I och med att det kommunala samarbetet bedrivs i gemensam nämnd uppfylls
det formella kravet på samarbetet.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Bilagor
1. Sammanträdesprotokoll från den gemensamma växelnämnden den 5 april
2017.

Christina Hedberg

Staffan Källström

Kommunchef

Kanslichef
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Reglemente för gemensam växelnämnd
Trosa kommun, Gnesta kommun och Oxelösunds kommun har kommit överens om
att Oxelösunds kommun ska ingå i den gemensamma växelnämnden från och med
den 1 september 2017.
Trosa kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Trosa
kommuns organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna
ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

1 § Uppgifter m.m.
Växelnämnden har ansvar för administration av växelsystemet för Oxelösund, Trosa
och Gnesta kommuner. Tjänstegaranti motsvarande branschstandard ska följas.
Växelnämnden ansvarar således för:
• Förvaltning och teknisk drift av telefonifunktion i Trosa kommun.
• I telefonifunktionen ingår IP-telefoniväxel och hänvisningssystem i
förekommande fall.
• Telefonifunktionen avser anställda vid Oxelösund, Trosa och Gnesta
kommuner samt vid kommunalägda bolag i Oxelösund, Trosa och Gnesta
kommuner.
Utanför växel nämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:
• Inköp av telefoner enligt specifikation fastställd av Trosa kommun samt
installation och service av dessa.
• Installation och kostnad för anslutning till Post- och telestyrelsens telefoninät
(PSTN).
• Hantering av respektive kommuns inkommande samtal samt bemanning av
växelpersonal.
• Integration av växelsystemet med andra verksamhetssystem.
• Att informera den andra kommunen om förändringar i respektive verksamhet som kan komma att påverka telefonifunktionen.
Nämndens verksamhetsområde kan på sikt även komma att omfatta hantering av
respektive kommuns inkommande samtal samt bemanning av växelpersonal. Om
Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner väljer att utöka nämndens verksamhet på
detta sätt ska samverkansavtalet omförhandlas.
Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna i
samband med årsredovisning rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är.
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2 § Sammanträden
Den gemensamma nämnden ska sammanträda minst en gång per år, på dag och
tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Trosa kommun om inte
nämnden själv bestämmer annat.

3 § Sammansättning
Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Trosa kommun utser en
ledamot och en ersättare. Gnesta kommun utser en ledamot och en ersättare.
Oxelösund utser en ledamot och en ersättare. Parterna är överens om att posten
som ordförande ska innehas av ledamoten från Trosa kommun, att posten som 1:e
vice ordföranden ska innehas av ledamoten från Gnesta kommun och att posten
som 2:e vice ordförande ska innehas av ledamoten från Oxelösunds kommun.
Nämndens ledamöter väljs för samma tid som nämndens mandatperiod, dvs. fyra
år räknat från 1 januari året efter det att allmänna val hållits till
kommunfullmäktige.

4 § Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten
tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens
ställe. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. Ersättarna har rätt att närvara och
yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

5 § Anmälan av förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast kalla in ersättare.

6 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska
på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet senast 5 arbetsdagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden
eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten
göra detta.
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7 § Ersättare för ordföranden
Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan
ledamot att vara ersättare för ordföranden eller vice ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter.

8 § Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot eller ersättare från Gnesta
kommun och Oxelösunds kommun. Nämnden kan besluta att en paragraf i
protokollet ska justeras omedelbart. Nämndens protokoll ska anslås på varje
samverkande kommuns anslagstavla. Respektive kommuns
tjänstemannaorganisation har ansvar för att kontrollera att nämndens protokoll har
anslagits på de olika anslagstavlorna.

9 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

10 § Delgivning
Delgivning med nämnden sker med någon av följande: ordföranden, vice
ordföranden, IT-chefen i Trosa kommun eller motsvarande i Oxelösund (kanslichef)
och Gnesta kommuner.

11 § Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande. I övrigt bestämmer
nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Gemensam växelnämnd
Trosa kommun
Gnesta kommun
Oxelösunds kommun

Samverkansavtal
Datum

2017-04-05

Samverkansavtal Gemensam växelnämnd
Trosa kommun, Gnesta kommun och Oxelösunds kommun har kommit överens om
att Oxelösunds kommun ska ingå i den gemensamma växelnämnden från och med
den 1 september 2017.
Trosa kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Trosa
kommuns organisation.

1 § Uppgifter m.m.
Växelnämnden har ansvar för administration av växelsystemet för Trosa, Gnesta
och Oxelösund kommuner. Tjänstegaranti motsvarande branschstandard ska följas.
Växelnämnden ansvarar således för:
• Förvaltning och teknisk drift av telefonifunktion i Trosa kommun.
• I telefonifunktionen ingår IP-telefoniväxel och hänvisningssystem i
förekommande fall.
• Telefonifunktionen avser anställda vid Trosa, Gnesta och Oxelösund
kommuner samt vid kommunalägda bolag i Trosa, Gnesta och Oxelösund
kommuner.
Utanför växelnämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:
• Inköp av telefoner enligt specifikation fastställd av Trosa kommun samt
installation och service av dessa.
• Installation och kostnad för anslutning till Post- och telestyrelsens telefoninät
(PSTN).
• Hantering av respektive kommuns inkommande samtal samt bemanning av
växelpersonal.
• Integration av växelsystemet med andra verksamhetssystem.
• Överenskommelser sker mellan kommunerna om förändringar i respektive
kommun som kan komma att påverka telefonifunktionen.
Nämndens verksamhetsområde kan på sikt även komma att omfatta hantering av
respektive kommuns inkommande samtal samt bemanning av växelpersonal. Om
Trosa, Gnesta och Oxelösund kommuner väljer att utöka nämndens verksamhet på
detta sätt ska detta samverkansavtal omförhandlas.
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2 § Administration
Kommunkontoret i Trosa kommun ska ha ansvaret för beredning och verkställighet
av nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden
ansvarar för.

3 § Äganderätt till egendom m.m.
För växelnämndens verksamhet ska Trosa kommun ingå avtal samt äga fast och lös
egendom som nämnden behöver för att utföra sitt uppdrag, enligt punkt 1 och2
§ 1.
Kommunstyrelsen i Trosa kommun är anställningsmyndighet för den personal som
arbetar inom växelnämndens verksamhetsområde.

4 § Försäkring
Trosa kommun ansvarar för att den egendom som kommunen äger och som
används för växelnämndens verksamhet försäkras.

5 § Genomförandetakt
Oxelösund kommun åtar sig att senast den 1 september 2017 implementera
Oxelösund kommuns samtliga anknytningar i den gemensamma växeln.

6 § Kostnadsfördelning
Budget
IT-chefen i Trosa ska, efter överläggningar med IT-chefen i Gnesta och kanslichefen
i Oxelösund, i maj året före det aktuella budgetåret redovisa budgetförslag för
växelnämnden fördelat mellan de tre kommunerna utifrån antalet anknytningar.
Kostnadsfördelning
Trosa, Gnesta och Oxelösund kommuner ersätter den gemensamma
växelnämndens kostnader. Samtliga kostnader fördelas utifrån befolkningsmängd
31 december året innan aktuellt budgetår.
Utbetalning
Gnesta och Oxelösund kommun ersätter Trosa kommun kvartalsvis enligt nämndens
fastställda budget. Reglering av föregående års över- eller underskott görs efter
beslut i den gemensamma växelnämnden sammanträde varje år.

6 § Insyn i förvaltningen
Gnesta och Oxelösund kommun ska ha rätt till löpande insyn i förvaltning och
redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive
fullmäktige i de samverkande kommunerna i samband med årsredovisningen
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
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7 § Omförhandling av avtalet
Vid betydande verksamhetsförändringar har respektive kommun rätt att påkalla
omförhandling av detta avtal. Med betydande verksamhetsförändringar menas
exempelvis flera samarbetspartners, ny teknik, ny upphandling av växelsystem,
kostnadsökningar exempelvis vid uppdatering av växelsystemet.

9 § Avtalets giltighet
Detta avtal gäller fr.o.m. den XX XX 2017, under förutsättning att
kommunfullmäktige i Trosa, Gnesta och Oxelösund kommun har godkänt beslutet
och det har vunnit laga kraft, t.o.m. den XX XX 2017. Uppsägning ska äga rum
senast 12 månader före avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning är avtalet
förlängt med två år varje gång.

Johan Sandlund

Christina Hedberg

För Trosa kommun
2017- -

För Gnesta kommun
2017- -

Johan Persson

För Oxelösund kommun
2017- -

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-05-03
Diarienummer: KS.2017.119
Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016 för Stipendiestiftelsen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna Årsredovisning 2016 för Gnesta kommuns stipendiestiftelse.
Sammanfattning
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas
som stöd till behövande personer i Gnesta kommun. Under året har 14 000 kr
delats ut.
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i syfte
att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.
Checklista för jämställdhet
Jämställdhetsanalys visar att två mottagare har erhållit stipendie. Båda är flickor.
Kriterierna för att erhålla stipendie är dock könsneutral och besluten får därför
anses korrekt fattade i jämställdhetsperspektiv.
Bilagor
1. Årsredovisning Gnesta kommuns stipendiestiftelse 2016.
Beslutet ska skickas till:
 Länsstyrelsen i Sörmland

Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef

Årsredovisning
2016
Gnesta kommuns stipendiestiftelse
Reg.nr 1069

Gnesta kommuns stipendiestiftelse
Org.nr 819001-4822
Reg nr 1069

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31

Förvaltaren för Gnesta kommuns stipendiestiftelse avger härmed följande årsredovisning

Innehåll

Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter

Sida

2
3
4
5
6

Gnesta kommuns stipendiestiftelse
Org.nr 819001-4822
Reg nr 1069

Förvaltningsberättelse
Stiftelsens ändamål
Gnesta kommuns stipendiestiftelse bildades 1994-10-19 genom permutation av
4 mindre stiftelser.
Stiftelsens årliga avkastning skall sedan minst en tiondel lagts till kapitalet,
användas till elever inom grundskolan i Gnesta kommun för;
-belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit
-belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell
verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott eller
-stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola
Främjande av ändamålet
Under året har 14 000 kronor delats ut enligt ändamålet.
Resultat och ställning
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i syfte
att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.
Stiftelsens medel är placerade i Obligation i Swedbank.
Stiftelsens tillgångar är totalt 379 230 kr varav 87 °å är placerade medel
resterande 13 % är likvida medel.

•
•

Av årets vinst 9 852 kr har 985 kr lagts till kapitalet, resterande 8 867 kr
samt balanserade vinstmedel 1 714 kr, totalt 10 581 kommer att finnas
disponibelt under 2017 för ovanstående ändamål.

Gnesta kommuns stipendiestiftelse
Org.nr 819001-4822
Reg nr 1069

Resultaträkning
Stiftelsens intäkter
Räntor, obligationslån
Summa intäkter
Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader mm
Summa kostnader

Årets resultat

4

2016

2015

10 052
10 052

5 174
5 174

-200
-200

-200
-200

9 852

4 974

Gnesta kommuns stipendiestiftelse
Org.nr 819001-4822
Reg nr 1069

2016-12-31 2015-12-31

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

330 500

335 700

330 500

335 700

Förutbetalda kostnader
Likvida medel

0
48 730

0
47 678

Summa omsättningstillgångar

48 730

47 678

379 230

383 378

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

-368 648
-10 582

-367 663
-15 715

Summa eget kapital

-379 230

-383 378

Upplupna kostnader

0

Summa kortfristiga skulder

0

0
0

-379 230

-383 378

Ställda panter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Värdepapper, del i samförvaltning

Not 1

Summa finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not 2

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Gnesta kommuns stipendiestiftelse
Org.nr 819001-4822
Reg nr 1069

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisnings-och värderingsprinciper
överensstämmer med föregående år.

Värdering av värdepapper
Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med ev.
nedskrivning. Verkligt värde överstiger bokfört värde på balansdagen.

Not 1 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepapper

2016

2015

Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Avyttringar

335 700
0
-5 200

334 200
1 500
0

Utgående bokfört värde

330 500

335 700

Not 2

•

Belopp vid årets ingång
2016 års kapitalisering
Årets resultat
Utdelat under året
Belopp vid årets utgång

Bundet eget
kapital
-367 663
-985

-368 648

Fritt eget kapital
-15 715
985
-9 852
14 000
-10 582

Totalt
-383 378
0
-9 852
14 000
-379 230

•
Gnesta 2017-05-11

Vire
Susin
' ne Gustafsson
Ekonomichef

Sune Åkerlind
Revisor

an Rocklind
Kommunstyrelsens ordförande

Revisionsberättelse
Till förvaltaren i Gnesta komrnuns stipendiestiftelse

org.nr 8109001-4822

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gnesta
kommuns stipendiestiftelse för år 2016.

Förvaltarens ansvar för årsredovisningen
Det är förvaltaren som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som förvaltaren
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av
min revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i förvaltarens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalandet
Enligt min uppfattning har årsbokslutet i all väsentlighet
upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av förvaltarens förvaltning för Gnesta kommuns
stipendiestiftelse för år 2016.

Förvaltarens ansvar
Det är förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om huruvida jag
vid min granskning funnit att förvaltaren handlat i strid med
stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelseförordnandet. Jag
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om
förvaltaren är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns
skäl för entledigande. Jag har även granskat om förvaltaren på
annat sätt har handlat i strid stiftelselagen, årsredovisningslagen
eller stiftelseförordnandet.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalandet
Enligt min uppfattning har förvaltaren inte handlat i strid med
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-05-03
Diarienummer: KS.2017.120
Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016 för Sociala stiftelsen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner Årsredovisning 2016 för Gnesta kommuns sociala stiftelse.
Sammanfattning
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet användas
till stöd åt behövande personer i Gnesta kommun. Under året har 10 000 kr
delats ut.
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i syfte
att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.
Checklista för jämställdhet
Övervägande delen av de barn som erhållit utdelning är pojkar (18 av 25). Detta
är naturligt då årets målgrupp med socialt utsatta barn omfattas av
ensamkommande flyktingbarn där 100% är pojkar.
Bilagor
1. Årsredovisning 2016 för Gnesta kommuns sociala stiftelse.

Beslutet ska skickas till:
 Länsstyrelsen i Sörmland

Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE
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Årsredovisning
2016
Gnesta kommuns sociala stiftelse
Reg.nr 1070

Gnesta kommuns sociala stiftelse
Org.nr 819001-4814
Reg nr 1070

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31

Förvaltaren för Gnesta kommuns sociala stiftelse avger häri-ned följande årsredovisning

• Innehåll
Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
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2
3
4
5
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Gnesta kommuns sociala stiftelse
Org.nr 819001-4814
Reg nr 1070

Förvaltningsberättelse
Stiftelsens ändamål
Gnesta kommuns sociala stiftelse bildades 1994-10-18 genom permutation av
25 mindre stiftelser.
Stiftelsens årliga avkastning skall sedan minst en tiondel lagts till kapitalet,
användas till stöd åt behövande personer i Gnesta kommun.
Främjande av ändamålet
Under året har 10 000 kr delats ut enligt ändamålet
Resultat och ställning
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i syfte
att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.
Stiftelsens medel är placerade i Obligation i Swedbank.
Stiftelsens tillgångar är totalt 512 376 kr varav 87 °å är placerade medel
resterande 13 % är likvida medel.

•

Av årets vinst 13 380 kr har 1 338 kr lagts till kapitalet, resterande 12 042 kr
samt balanserade vinstmedel 2 044 kr, totalt 14 086 kr kommer att finnas
disponibelt under 2017 för ovanstående ändamål.

Gnesta kommuns sociala stiftelse
Org.nr 819001-4814
Reg nr 1070

Resultaträkning

•

Stiftelsens intäkter
Räntor, obligationslån
Summa intäkter

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader mm
• Summa kostnader
Årets resultat

•

2016

2015

13 580
13 580

6 869
6 869

-200
-200

-200
-200

13 380

6 669

Gnesta kommuns sociala stiftelse
Org.nr 819001-4814
Reg nr 1070

BALANSRÄKNING

2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
446 500

445 600

446 500

445 600

Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader
Likvida medel

0
65 876

0
63 396

Summa omsättningstillgångar

65 876

63 396

512 376

508 996

-498 290
-14 086
-512 376

-496 953
-12 043
-508 996

-512 376

-508 996

Inga

Inga

Inga

Inga

Värdepapper, del i samförvaltning

Not 1

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

Not 2

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

coStällda panter
Ansvarsförbindelser

Gnesta kommuns sociala stiftelse
Org.mt 819001-4814
Reg nr 1070

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med föregående år.
Värdering av värdepapper

0110•

Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med ev.
nedskrivning. Verkligt värde överstiger bokfört värde på balansdagen.
Not 1 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepapper
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar
Avyttringar
Utgående bokfört värde

2016
445 600
900
0
446 500

2015
442 500
3 100
0
445 600

Bundet eget
kapital

Fritt eget
kapital

Totalt

-496952
-1338

-12044
1 338
-13380
10 000
• -14086

-508996
0
-13380
10 000
-512376

Not 2 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
2016 års kapitalisering
Redovisat årsresultat
Utdelat under året
Belopp vid årets utgång

•

-498290
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Revisionsberättelse
Till förvaltaren i Gnesta kommuns sociala stiftelse

org.nr 819001-4814

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gnesta
kommuns sociala stiftelse för år 2016.

Förvaltarens ansvar för årsredovisningen
Det är förvaltaren som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som förvaltaren
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av
min revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i förvaltarens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalandet
Enligt min uppfattning har årsbokslutet i all väsentlighet
upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av förvaltarens förvaltning för Gnesta kommuns sociala
stiftelse för år 2016.

Förvaltarens ansvar
Det är förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om huruvida jag
vid min granskning funnit att förvaltaren handlat i strid med
stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelseförordnandet. Jag
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om
förvaltaren är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns
skäl för entledigande. Jag har även granskat om förvaltaren på
annat sätt har handlat i strid stiftelselagen, årsredovisningslagen
eller stiftelseförordnandet.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalandet
Enligt min uppfattning har förvaltaren inte handlat i strid med
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Gnesta 2017-05-11

Kommunledningskontoret
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Upprättad:
2017-05-03
Diarienummer: KS.2017.151
Kommunstyrelsen

Fastställande av 2018 års budget för Samordningsförbundet
RAR i Sörmland
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa budgeten för samordningsförbundet RAR år 2018
Sammanfattning
Samordningsförbundet RAR hemställer att respektive fullmäktige fastställer
budgeten för år 2018 till 16 mkr varav medlemsinsatsen för Gnesta Kommun är
148 359 kr, en ökning med 288 kr från föregående år.
Checklista för jämställdhet
Checklistan för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende
då budgeten inte anger aktiviteter och därför är detta ett könsneutralt beslut.
Bilagor
1. Samordningsförbundet RAR´s budgetförslag år 2017
Beslutet ska skickas till:
 Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Östra Rundgatan 11, 611 84
Nyköping
 Ekonomienheten

Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE
Upprättad:
2017-05-04
Diarienummer: KS.2017.175
Kommunstyrelsen

Årsredovisning för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet 2016
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Styrelsen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
beviljas ansvarsfrihet för 2016.
Ärendebeskrivning
Revisorerna för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har
granskat myndighetens verksamhet och bokslut för år 2016. Revisorerna föreslår
att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsens ledamöter ska beviljas
ansvarsfrihet.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Bilagor
1. Revisionsrapport
2. Revisionsberättelse
3. Årsredovisning
http://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/arsredovisning-sktm-2016.pdf
Beslutet ska skickas till:
 Ekonomienheten
 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef

Kommunledningskontoret
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Revisionsrapport 2016
Genomförd på uppdrag av revisorerna
mars 2017

Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet och
Länstrafiken i Sörmland AB
Granskning av årsbokslut 2016
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1. Inledning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sörmlands läns kollektivtrafikmyndighet har
vi granskat årsbokslutet samt årsredovisningarna för förbundet och för dess helägda
dotterbolag, Länstrafiken Sörmland AB, med avseende på verksamhetsåret 2016.
Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen, kommunala redovisningslagen samt
god revisionssed i Sverige. Vad gäller bolaget har granskningen utförts med utgångspunkt
från aktiebolagslagen samt årsredovisningslagen.
Syftet med denna rapport är främst att ge förbundets förtroendevalda revisorer information
om årsbokslutet 2016, samt att redovisa de väsentligaste noteringarna som framkommit vid
granskningen av bokslutet och årsredovisningen. Alla belopp är angivna i miljoner kronor
(mkr) om inte annat anges.
Granskningen har omfattat följande områden:
Årsredovisning:
ü
ü
ü
ü

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter/Tilläggsupplysningar

Allmänna granskningsåtgärder:
ü Verifikationsgranskning
ü Kontroll av inbetalning av skatter och avgifter
ü Genomgång av beslut i protokoll
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2. Förbundets resultat- och balansräkning
Vi har granskat årsredovisningen per 31 december 2016 samt analyserat större avvikelser
och förändringar mot budget och föregående års årsredovisning. Nedan lämnas
kommentarer till väsentliga resultat- och balansposter för vilka vi gjort iakttagelser i
granskningen.
2.1. Resultaträkning samt prognos
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet redovisar per 31 december 2016 ett
positivt resultat om 1 tkr (2 tkr). Budgeten för helår uppgår till 1 tkr. Eventuella överskott
återbetalas till medlemmarna och justeras i samband med respektive årsbokslut.
Medlemsbidragen uppgår till 590 mkr i jämförelse med föregående år om 473 mkr, vilket
hänför sig till en växande verksamhet främst hänförligt till att särskild kollektivtrafik tillkommit.
Budgeten för 2016 uppgick till 632 mkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse hänförligt till en
gynnsam indexutveckling.
Verksamhetsintäkterna uppgår till 188 mkr i jämförelse med 194 mkr föregående år, och
budgeterades till 184 mkr. Avvikelsen mot budget hänför sig till viten som det ej budgeteras
för samt ökade biljettintäkter på grund av ökat resande, allmän kollektivtrafik.
Verksamhetsintäkterna uppvisar en marginell minskning jämfört med föregående år där nya
skolkortsmodellen påverkar negativt.
Verksamhetens kostnader uppgår till 779 mkr i jämförelse med 668 mkr föregående år, vilket
framförallt är hänförligt till en utökad och växande verksamhet, då särskild kollektivtrafik
tillkommit, införande skett av Betal- och realtidssystemet BRUS samt Sörmlandstaxan. I
övrigt har kostnaderna minskat.
De finansiella intäkterna uppgår till 5 tkr i jämförelse med 1 900 tkr föregående år, vilket är
hänförligt till att föregående år erhölls en utdelning från dotterbolaget (Länstrafiken).
De finansiella kostnaderna uppgår till 3 tkr i jämförelse med 463 tkr föregående år, avser en
korrigering av fordran från tidigare år. I föregående års bokslut även en korrigering av
tidigare års bokslut om 459 tkr som skett mot finansiella kostnader.
Vår bedömning är att det redovisade resultatet ger en rättvisande bild, i allt väsentligt, av
myndighetens verksamhet med avseende på perioden 1 januari till och med den 31
december 2016.
2.2. Balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Posten har ökat jämfört med föregående år vilket hänför sig till att förbundet investerat ett
nytt betal- och realtidssystem på bussarna om ca 7 145 tkr, nya möbler om 953 tkr samt
POS:ar i bussar uppgående till 376 tkr.
Under året har även förbundet investerat i ett nytt planeringssystem Alfa (Snapcode) med en
total investering om ca 16 000 tkr. I samband med vår revision och genomläsning av avtalet
bedömde vi att det fanns en viss osäkerhet kring hur investeringen skulle hanteras i
redovisningen om det avsåg köp av IT-tjänster eller om någon del skulle klassificeras som en
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anläggningstillgång av materiell eller immateriell karaktär. Förbundet har korrigerat bokslutet
och kostnadsfört de 16 000 tkr med bedömning att det avser köp av IT-tjänster. Det fanns
även en skuld bokförd om 12,5 mkr som därmed också har justerats och som möter
kostnaden så den totala resultateffekten endast är 3,5 mkr.
Dock finns det även en viss osäkerhet att det även, i de 7 145 tkr som investerats och
aktiverats, kan finnas inslag av tjänster som borde kostnadsföras. Utredning kommer att ske
under 2017.
Gällande övriga materiella anläggningstillgångar så har det bokförda värdet minskat vilket
beror på räkenskapsenliga avskrivningar.
Det noteras att förbundet inte har uppdelat materiella anläggningstillgångar i komponenter
fullt ut. Förbundet bör dock ta kravet om komponentredovisning i beaktande vid framtida
investeringar, om så skulle bli nödvändigt.
Finansiella anläggningstillgångar
Ingen förändring jämfört med föregående år. Posten avser andelar i Länstrafiken Sörmland
AB, AB Transitio, Mälardalstrafik AB samt Samtrafiken i Sverige AB. Nedskrivningsbehov
bedöms inte föreligga.
Övriga kortfristiga fordringar
Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga
fordringar. De kortfristiga fordringarna har ökat med 178 139 tkr jämfört med föregående år,
där det främst är kundfordringar som har ökat hänförligt till medfinansieringen av Citybanan.
Kassa och bank
Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 98 983 tkr (89 684 tkr) i bokslutet, vilket innebär
en ökning med 9 299 tkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras främst av att
omsättningstillgångar har ökat med 187 438 tkr och kortfristiga skulder har ökat med 186 153
tkr, även beaktat väsentligt ökad verksamhet under året.
Avsättningar
Förbundets avsättningar utgörs av pensionsåtaganden och uppgår till 2 136 tkr i jämförelse
med 785 tkr förgående år, vilket förklaras av ett ökat åtagande då antalet anställda ökat. Det
totala åtagandet har verifierats mot externa underlag.
Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt övriga
kortfristiga skulder, däribland semesterlöneskulder. Posten har ökat jämfört med föregående
år, 359 117 tkr i jämförelse med 172 964 tkr. Förändringen hänför sig främst till ökad skuld
avseende medfinansiering av Citybanan, med 184 002 tkr, vilket i sin tur hänför sig till ovan
nämnda medfinansiering av Citybanan.
Vi har utfört avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag. Stickprovsvis
granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga väsentliga
avvikelser eller differenser har iakttagits.
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3. Bolagets resultat- och balansräkning
3.1. Resultaträkning
Bolagets intäkter avseende hyror är i nivå med föregående år. Övriga intäkter har minskat
med 429 tkr jämfört med föregående år, posten avser ytterligare fakturering för el, städ och
reparationsarbeten.
Övriga externa kostnader uppgår till 2 474 tkr och har minskat med 209 tkr i jämförelse med
föregående år. Posten avser främst tomträttsavgäld samt reparationer och underhåll av både
inventarier och fastigheter.
Avskrivningarna uppgår till 3 863 tkr, vilket är en ökning med ca 164 tkr i jämförelse med
föregående år. Bolaget har investerat ombyggnation av ramper vid depåer samt nya eluttag i
samband med övergång till förnybara bränslen.
Ränteintäkterna och räntekostnaderna är i nivå med föregående år.
3.2. Balansräkningen
Fastigheternas bokförda restvärden har minskat i takt med avskrivningar enligt plan.
Aktiveringar har skett med 1 378 tkr och avser kostnader hänförliga till rivning av depån i
Katrineholm.
Posten maskiner och inventarier har ökat på grund av nyanskaffningar, bland annat rörande
ombyggnation av ramper vid depåer samt nya eluttag i samband med övergång till förnybara
bränslen. Avskrivningar har gjorts enligt plan. Fler inventarier har anskaffats under året än de
som blivit helt avskrivna, vilket gör att årets avskrivningar är något högre i jämförelse med
föregående år.
Aktier och andelar i intresseföretag är oförändrat jämfört med föregående år. Posten avser
innehav i Länstrafiken Mälardalen AB.
Kundfordringarna har ökat med 1 494 tkr jämfört med föregående år. Ökningen beror på att
det i år finns en stor koncernintern fordran bokförd per bokslutsdagen som avser
vidarefakturering av el, städ och reparationer avseende 2016. Vidarefakturering av detta
skedde löpande under föregående år.
Fordringar hos koncernföretag har ökat med 185 256 tkr i jämförelse med föregående vilket
beror på medfinansiering av Citybanan enligt avtal.
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i nivå med föregående år, avser
tomträttsavgälder kvartal 1 år 2017.
Bankmedel uppgår till ca 9 513 tkr vilket är en minskning med 179 597 tkr jämfört med
föregående år. Detta bedöms vara rimligt med tanke på ej reglerad/inbetald koncernfordran.
Se ovan.
Leverantörsskulderna uppgår i årsbokslutet till 186 371 tkr, vilket är 2 994 tkr lägre än
föregående år. Avser främst medfinansieringen till Trafikverket avseende Citybanan vilken
har utbetalats per januari 2017.
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Övriga skulder avser momsskuld i år, momsfordran föregående år.
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 1 387 tkr i jämförelse med
föregående år. Skulden avser hyresintäkter för kvartal 1, serviceavtal med Landstinget
Sörmland, rivningsarbete av 3 barken 12.
Vår granskning har omfattat avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag.
Stickprovsvis granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga
väsentliga avvikelser eller differenser har noterats.

4. Sammanställd redovisning
Sammanställd redovisning (Koncernredovisning)
Årsredovisningens finansiella avsnitt omfattar en sammanställd redovisning som omfattar
förbundet och bolaget. I förvaltningsberättelsen presenteras en övergripande analys av
koncernens utfall för perioden. Vi har granskat den sammanställda redovisningen utan att ha
noterat väsentliga felaktigheter.
Vår övergripande bedömning
Efter vår granskning av resultat- och balansräkning, samt sammanställda redovisning är det
vår bedömning att förbundets och bolagets resultat och ställning ger en rättvisande bild av
verksamheten per den 31 december 2016.

5. Kommentarer till årsredovisningen
5.1. Förbundets årsredovisning
Vi har granskat förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2016. I granskningen har vi
beaktat att god redovisningssed för kommuner/kommunalförbund i allt väsentligt har
efterföljts av förbundet. Årsredovisningens förvaltningsberättelse inleds med ett beskrivande
avsnitt om väsentliga händelser under året, samt att verksamheten beskrivs ur
medborgarperspektiv, trafikförsörjningsperspektiv, medarbetarperspektiv samt ekonomiskt
perspektiv. Därefter presenteras måluppfyllelsen för verksamheten. God ekonomisk
hushållning kommenteras särskilt. Vår bedömning att redogörelserna är utformade i enlighet
med gällande lagstiftning.
Förbundets arbete med intern kontroll beskrivs i ett separat avsnitt, vilket är positivt, av vilket
det framgår att förbundet fortsatt att arbeta på bred front. Under året har förbundet arbetat
med intern kontroll med utgångspunkt från den fastställda planen för intern kontroll. Två
interna revisioner har genomförts, en på våren och en under hösten. Vidare noterar vi att
förbundet även genomgått process för att fortsatt vara certifierade enligt ”ISO 9001”, som är
ett kvalitetsledningssystem. Vi bedömer detta arbete som positivt. Dock bör det i
sammanhanget understrykas att förbundets snabba tillväxt ställer krav på ett kontinuerligt
arbete med att fortsätta att utveckla strukturen för intern kontroll. Vår bedömning är att
förbundet arbetar med intern kontroll i linje med detta.
Förbundets framtida och förväntade utveckling presenteras och kommenteras i
förvaltningsberättelsens avslutande avsnitt.
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I årsredovisningens avslutande avsnitt presenteras den finansiella redovisningen, med
resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, sammanställd redovisning samt
tilläggsupplysningar. Det lagstadgade balanskravet klaras av förbundet.

Bedömning:
Förvaltningsberättelsen bedöms ge en god bild av väsentliga händelser under
verksamhetsåret 2016. Beskrivning och analys av måluppfyllelse bedömer vi vara
tillfredsställande och ger en tillfredsställande och översiktlig redovisning av förbundets
resultat vad gäller verksamhet och ekonomi. Årsredovisningen ger en intresseväckande bild
av verksamheten och har utvecklats ytterligare i jämförelse med föregående år. Inga
väsentliga brister har identifierats.

6. Bokslutsprocess 2016
Vi har i likhet med delårsbokslutet noterat vissa brister i avstämningar och dokumentationen,
vilket medfört fördröjning i tidplanen.

7. Sammanfattande slutsatser av årets revision
Vår bedömning är att förbundets årsredovisning, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av
resultat och ställning per den 31 december 2016 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt
att årsredovisningen i Länstrafiken Sörmland AB är rättvisande.

Stockholm den 21 mars 2017
Johan Perols
Certifierad kommunal revisor

Johanna Eklöf
Auktoriserad revisor
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Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-05-05
Diarienummer: KS.2017.147
Kommunstyrelsen

Köp av aktier i INERA AB
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat förslag till aktieägaravtal och att inträda som
part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
3. Ge kommunchefen fullmakt att för kommunens räkning underteckna de
aktuella avtalen i samband med förvärvet.
Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa.
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och
omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar,
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt
utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och
även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete
med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess
beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag
AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner
har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter
den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att
köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och
regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och
bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare –
sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningskontoret

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet,
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster
från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckalundantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också
vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat
ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan
mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Förvaltningens synpunkter
Digitaliseringen är ett prioriterat utvecklingsområde för Gnesta kommun. Att
som mindre kommun utveckla egna digitala tjänster, eller upphandla befintliga är
ett kostsamt och tidsödande arbete. Genom att bli delägare i Inera AB kan
kommunen på ett relativt kostnadseffektivt sätt driva det digitala
utvecklingsarbetet tillsammans med landets övriga kommuner som väljer
delägarskap.
Ekonomiska konsekvenser
Köpet av aktier i Inera AB beräknas minska kommande kostnader vad avser
konsulthjälp och liknande vad avser kravställning eller andra utredningstjänster
vid upphandling av digitala tjänster. Kostnaderna för upphandlade system
påverkas dock inte direkt på grund av ägarskapet.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Bilagor
1. Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
2. Anslutningsavtal, bilaga 2
3. Aktieägaravtal, bilaga 3
Beslutet ska skickas till:
 Inera AB (inera@skl.se)
Christina Hedberg

Staffan Källström

Kommunchef

Kanslichef
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Vårt dnr:
16/04367

MISSIV

Verkställande direktören

Till kommundirektören

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017.
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.
Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB.
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner.
Samtliga handlingar finns också på skl.se/inera.
Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap
innebär. Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna
Aktieöverlåtelseavtal samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare
kommer ni sedan att bjudas in till ägarråd och bolagsstämma.
För frågor hänvisas till inera@skl.se
Med vänlig hälsning

Lena Dahl
Tillförordnad VD
Bifogade dokument:
Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna:
o
o
o
o
o
o

Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
Anslutningsavtal (bilaga 2)
Aktieägaravtal (bilaga 3)
Bolagsordning (bilaga 4)
Ägardirektiv (bilaga 5)
Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Bilaga 1

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

mellan

SKL Företag AB

och

[KOMMUN]
rörande

INERA AB

Bilaga 1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.

BAKGRUND ...................................................................................................................................... 1

2.

ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE ........................................................................................................ 1

3.

KÖPESKILLING .................................................................................................................................. 1

4.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA ......................................................................................... 2

5.

KÖPARENS GARANTIER ................................................................................................................... 2

6.

SÄLJARNAS GARANTIER ................................................................................................................... 2

7.

BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR .......................................................................................... 2

8.

ÖVRIGT ............................................................................................................................................ 2

Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan:
A)

SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren");

B)

[KOMMUN] ("Köparen").

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som
"Parterna".
1.

BAKGRUND

1.1

Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag
samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger
aktier.

1.2

Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen
önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.

1.3

Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket
Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.

1.4

Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2.

ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE

2.1

Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna
gemensamt bestämmer ("Tillträdesdagen").

2.2

På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från
Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen.

2.3

Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med
undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive
Aktieägaravtalet.

3.

KÖPESKILLING

3.1

Köpeskilling

2
3.1

Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen").

4.

VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

4.1

Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet
enligt punkt 1.3 ovan.

5.

KÖPARENS GARANTIER
Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet
och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.

6.

SÄLJARNAS GARANTIER

6.1

Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen
och per Tillträdesdagen:
(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med gällande
svensk lagstiftning;
(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.

7.

BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

7.1

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal
har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som
Köparen lidit på grund av brottet.

7.2

Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och
Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av
förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.

7.3

Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal
har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som
Köparen lidit på grund av brottet.

8.

ÖVRIGT

8.1

Överlåtelse
Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller
skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta
Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.

8.2

Kostnader

3
Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och
utgifter som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av
detta Avtal betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader
avseende transaktionen ska bäras av Bolaget.
8.3

Fullständig reglering
Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och
detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och
överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.

8.4

Ändringar
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts
skriftligen och vederbörligen undertecknats av Parterna.

Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och
Köparen tagit var sitt ett exemplar.
DATUM:

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB

Bilaga 2

ANSLUTNINGSAVTAL TILL
AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB

1

1.

BAKGRUND

1.1

SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230,
nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter
tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.

1.2

SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i
Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som ännu
inte är aktieägare i Bolaget.

1.3

Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier
i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna
Förbindelse, Bilaga 3.

1.4

Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.

1.5

Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.

2.

ANSLUTNINGSÅTAGANDE

1.6

Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part
i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga
parter i Aktieägaravtalet.

1.7

Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och 18 om överlåtelse ska
tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse.

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade
kommun erhållit var sitt.

DATUM:

DATUM:
__________________________________

[KOMMUN]

SKL FÖRETAG AB

Bilaga 3

AKTIEÄGARAVTAL
avseende
INERA AB

Bilaga 3
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Avsnitt

Sida
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BAKGRUND ...................................................................................................................................... 1
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4.
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1

1.

PARTER

1.1

Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som
enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet;

1.2

SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag")

1.3

Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal.
Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan
gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall
"Tillträdande Part".

2.

BAKGRUND

2.1

SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i
Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett
antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.

2.2

Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget
och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet
i bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde.
Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen.

2.3

Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.

3.

PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET

3.1

Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till
SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli)
aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och
Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.

3.2

I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd") som ska utgöra det
beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av
bolagsordning, övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska
bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över
bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i
huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll
över) räkning.

3.3

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med
från tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.

3.4

Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.
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3.5

Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera
affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.

4.

FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING

4.1

Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov,
genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet
eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större
omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.

4.2

Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda
vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3.

4.3

SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti
gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras
att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har
något åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.

5.

PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET

5.1

Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som
anges i detta Avtal.

5.2

Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val
som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.

5.3

Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att
verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid
Ägarråd respektive bolagsstämma.

6.

ÄGARRÅD

6.1

Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid
ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om

6.1.1

fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande
räkenskapsår;

6.1.2

övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;

6.1.3

val av ledamöter till valberedningen; samt

6.1.4

annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.

3
6.2

Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid
Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i
kallelse till Ägarråd.

6.3

Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt
att kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.

6.4

SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna
ske på distans.

6.5

För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.

6.5.1

Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än
tre veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut
ska ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1.

6.6

Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i
Bolaget, dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans
minskat med ett (1).

6.7

För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda
rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de
Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner
som är företrädda vid Ägarrådet.

7.

BOLAGETS STYRELSE

7.1

Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive
ordföranden. Suppleanter ska ej utses.

7.2

Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande
regioner, landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera
samtliga delägande kommuner, landsting och regioner.

8.

STYRELSENS ARBETSFORMER

8.1

Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av
styrelsen.

9.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

9.1

Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.
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10.

REVISOR

10.1

Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två
lekmannarevisorer utses. Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av
styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller
regioner.

11.

VALBEREDNING

11.1

Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd.

11.2

Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse,
styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen
ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede
och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och
bakgrund i övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med
avseende på kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och
kommuner.

12.

AKTIEBREV

12.1

Aktiebrev ska ej utfärdas.

13.

RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET

13.1

Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner,
landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL
Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till
detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.

13.2

Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska
undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.

14.

FÖRKÖP

14.1

Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget
till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part
sålunda erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till
inlösen för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde.

14.2

SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela
Erbjudande Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras
i sin helhet och inte endast delvis.

14.3

Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska
detta i sin helhet anses förkastat.
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14.4

Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga
köpeskillingen för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av
Acceptfristen. Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts,
varvid Erbjudande Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta
aktierna, vederbörligen endosserade, till SKL Företag.

14.5

Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som
anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till
tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för
köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare
förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från
utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen
förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar
enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande
härtill av övriga Parter.

15.

MEDDELANDEN

15.1

Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev
eller e-post till respektive Parts officiella adress.

15.2

Meddelandet ska anses vara motpart till handa:

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,
15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.
16.

HANDLINGSOFFENTLIGHET

16.1

Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag
och bolagsordning.

17.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av
fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.

18.

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

18.1

Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt
medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter
eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.
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19.

AVTALSTID

19.1

Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte
längre är aktieägare i Bolaget.

20.

ÖVRIGT

20.1

Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
uttömmande alla frågor som Avtalet berör.
________________

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt.
DATUM:

DATUM:

[KOMMUN)

SKL Företag AB

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-05-04
Diarienummer: KS.2017.148
Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente för partistöd
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Första stycket i paragraf sex i reglemente för partistöd ändras att lyda "Parti
som inte lämnar in redovisning i enlighet med § 4 förlorar rätten till partistöd
för året närmast efter det år då redovisning skulle ha skett."
Ärendebeskrivning
Av § 6 i reglementet för partistöd framgår att ett parti som inte lämnar
redovisning kan förlora rätten till partistöd. Paragrafen hänvisar till § 3 vad avser
regler om årlig redovisning. Paragraf tre reglerar dock frågan om utbetalande av
partistöd och rätt paragraf torde vara § 4, som i övrigt hanterar hanterar frågan
om redovisning.
Av denna anledning bör reglementet uppdateras så att hänvisningen i § 6 ändras
till att avse § 4 i stället för § 3.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.

Christina Hedberg

Staffan Källström

Kommunchef

Kanslichef

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-05-05
Diarienummer: KS.2017.164
Kommunstyrelsen

Omfördelning av investeringsmedel för VA-enheten
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. 3 mkr från investeringsobjekt 97201, 97211, 97214, 97219 och 95201
omfördelas enligt nedan till investeringsobjekt 97212 Björnlunda reningsverk
2. 0,75 mkr från investeringsobjekt 97209 och 97208 omfördelas enligt nedan till
investeringsobjekt 97210 Stjärnhovs reningsverk
3. Omfördelade investeringsmedel till objekt 97212 Björnlunda reningsverk samt
till objekt 97210 Stjärnhovs reningsverk får ianspråktas
Sammanfattning
Det har under de senaste provtagningarna visat sig att Björnlunda reningsverk har
problem att klara verkets utsläppsvillkor avseende BOD7 (syreförbrukande
ämnen) samt fosfor. En utredning visar att verket är i sämre skick än tidigare
bedömning. Åtgärderna som behöver genomföras omfattar ett helhetsgrepp på
hela processen då punktinsatser inte kan garantera att utsläppsvillkoren klaras. Då
det endast finns 3,85 mkr i budget så behöver omfördelning på 3 mkr ske från
andra ej lika akuta projekt
Under våren uppstod ett stort haveri på luftningsutrustningen i Stjärnhovs
reningsverk vilket krävde direkta akuta åtgärder. VA-enhetens kostnader för att
åtgärda det akuta haveriet uppgår till ca 0,9 mkr. Då det endast finns 0,21 mkr i
budget så behöver omfördelning med 0,75 mkr ske från andra ej lika akuta
projekt.
Ärendebeskrivning
Björnlunda reningsverk
Björnlunda reningsverk är ett verk som byggdes på 60-talet och som är i stort
behov av uppgradering då reningsverket kommer finnas kvar i många år
framöver. För att klara detta avsattes 3,85 mkr för reinvesteringar under 2017.
Det har nu under de senaste provtagningarna visat sig att verket har problem att
klara verkets utsläppsvillkor avseende BOD7 samt fosfor. För att få klarhet i
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utsläppsproblemen genomfördes under senvinter/vår VA-enheten en utredning
avseende processoptimering. Utredningen visar att verket är i sämre skick än
tidgare uppskattning när investeringsmedel för 2017 skrevs fram.
Stjärnhovs reningsverk
Stjärnhovs reningsverk är även det ett äldre reningsverk som bedömts vara i
bättre skick men med visst behov av uppgradering. För detta har 0,21 mkr avsatts
under 2017.
Under våren uppstod ett stort haveri på luftningsutrustningen i verket vilket
krävde direkta akuta åtgärder.
Förvaltningens synpunkter
Inom VA-enheten finns behov av omfördelning av investeringsmedel för att
täcka kostnaderna för akuta åtgärder för Björnlunda och Stjärnhovs reningsverk.
Björnlunda reningsverk
Det mesta i verket är gammalt och slitet och det är utrustat med gammal teknik
som idag kräver manuell skötsel. I moderna verk är de flesta processer
automatiserade vilket medför minimalt resursbehov i form av personer på plats.
Verket behöver uppgraderas gällande provtagningsmetod då dagens manuella
metod inte överensstämmer med ny lagstiftning på området. Åtgärderna som
behöver genomföras omfattar ett helhetsgrepp på hela processen då
punktinsatser inte kan garantera att utsläppsvillkoren klaras.
Stjärnhovs reningsverk
Utan luftningssystem avstannar reningsprocessen helt med följd att orenat
avloppsvatten släpps ut. Kostnaderna för dessa akutåtgärder uppgår till ca 0,9
mkr.
Ekonomiska konsekvenser
Björnlunda reningsverk
VA-enheten har erhållit en kostnadsbild för att åtgärda utsläppsproblematiken
och detta uppgår till ca 6,6 mkr. Då det endast finns 3,85 mkr i budget så behöver
omfördelning på 3 mkr ske från andra ej lika akuta projekt. Nedanstående medel
föreslås att omfördela till 97212 Björnlunda reningsverk:
97201 Östra Storgatan

1,5 mkr

97211 Lågreservoar Björnlunda

0,2 mkr

97214 Gnesta VV Säkerhetsåtgärder

0,3 mkr
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97219 Inmätning ledningsnät tätorter

0,5 mkr

95201 Avloppsledning Gnesta-Laxne

0,5 mkr

Projekt 97201 omfattar investeringar som till fullo hanteras och finansieras inom
ramen för ombyggnadsprojektet för hela Östra Storgatan. Att omfördela dess
medel innebär således inte en påverkan på projekt 97201.
I övrigt innebär omfördelningarna att de planerade åtgärderna för ovanstående
projekt skjuts upp 1 år och behöver då finansieras på nytt inför år 2018.
Omfördelningarna tar höjd med 0,25 mkr för oförutsedda merkostnader.
Stjärnhovs reningsverk
VA-enhetens kostnader för att åtgärda det akuta haveriet uppgår till ca 0,9 mkr.
Då det endast finns 0,21 mkr i budget behöver omfördelning med 0,75 mkr ske
från andra ej lika akuta projekt. Nedanstående medel föreslås att omfördela till
97210 Stjärnhovs reningsverk:
97208 Reservkraft stjärnhovs VV

0,4 mkr

97209 Byte elektroniskutrustning Stjärnhovs VV

0,35 mkr

Om omfördelning inte sker kommer kostnaderna för de redan utförda akuta
åtgärderna att belasta driftsbudgeten med 0,75 mkr vilket inte ryms inom
budgeten.
Juridiska konsekvenser
Björnlunda reningsverk
Om åtgärderna inte genomförs kommer Björnlunda reningsverk inte klara de av
tillståndsmyndigheten fastställda utsläppsvillkoren. Detta kommer då troligen
resultera i ett åtal för miljöbrott med en sannolik företagsbot som följd. Detta
scenario är det som skedde för Gnesta reningsverk.
Stjärnhovs reningsverk
Åtgärderna är i sitt slutförandestadium och verket är åter i drift och ingen
villkorsöverträdelse som medför risk för miljöbrott har skett.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende”.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Omfördelning av investeringsmedel är i linje med kommunens rutin för
investeringar.
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Beslutet ska skickas till:
 VA-chef
 Teknisk chef
 Ekonomienheten

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Förvaltningschef

Ghita Sjösteen
Teknisk chef

Björn Gudmundsson
VA-chef
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Upprättad:
2017-04-27
Diarienummer: MOB.2017.12
Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter för arbeten i allmän mark
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Taxor och avgifter för arbeten i allmän mark gäller från och med 1 augusti
2017
Ärendebeskrivning
I Gnesta kommuns Lokala ordningsföreskrifter, §6, Schaktning, grävning m.m.
hänvisas till kommunens anvisningar för grävning i allmän mark.
Nya villkor för grävning i mark antogs i samhällsbyggnadsnämnden 2017-04-05.
Enligt villkoren ska ersättning utgå till kommunen vid grävning i allmän mark.
Taxor och avgifter för grävning i allmän mark behöver i och med detta förtydligas
samt uppdateras.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen, Tekniska verksamheten, anser att en revidering av taxorna är
nödvändig.
Revideringen tydliggör vilka avgifter som tas ut för olika typer av ytor. Taxan
ligger i paritet med nuvarande taxa. Skrivningen revideras så att ersättningen vid
ingrepp i ytor anlagda inom två år från ingreppet sänks från tre till två gånger
priset som gäller för en beläggning äldre än två år. Vite då man påbörjat
schakt/arbeten utan att erhållit tillstånd är nytt. Detta för att stävja att arbeten
påbörjas utan tillstånd. Denna typ av arbeten påverkar ofta tillgängligheten och
genom att kommunen styr när, var och hur arbeten utförs kan störningarna
minimeras. Vidare ska det tidigare investerade kapitalet i kommunens
infrastruktur samt ytor förvaltas på bästa sett.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-27
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2. Utdag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-04-05, SBN §23
3. Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-30
4. Prislista
Beslutet ska skickas till:
 Teknisk chef
 Gatuingenjör

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Förvaltningschef

Ghita Sjösteen
Teknisk chef

Claes Lindkvist
Gatuingenjör
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Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-04-05
Ärendenummer: MOB.2017.12

§ 23

Taxor och avgifter för arbeten i allmän mark
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Taxor och avgifter för arbeten i allmän mark antas att gälla från och
med 1 augusti 2017.

Sammanfattning av ärendet
I Gnesta kommuns Lokala ordningsföreskrifter, §6, Schaktning, grävning
m.m. hänvisas till kommunens anvisningar för grävning i allmän mark.
Taxor och avgifter för grävning i allmän mark behöver förtydligas samt
uppdateras.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-03-10

2.

Taxor och avgifter för arbeten i allmän mark

Tjänsteförslag
1.

Taxor och avgifter för arbeten i allmän mark antas att gälla från och
med 1 augusti 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

~

Teknisk chef

~

Gatuingenjör

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-03-10
MOB.2017.12
Samhällsbyggnadsnämnden

Taxor och avgifter för arbeten i allmän mark
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Taxor och avgifter för arbeten i allmän mark antas att gälla från och med 1
augusti 2017.
Ärendebeskrivning
I Gnesta kommuns Lokala ordningsföreskrifter, §6, Schaktning, grävning m.m.
hänvisas till kommunens anvisningar för grävning i allmän mark.
Taxor och avgifter för grävning i allmän mark behöver förtydligas samt
uppdateras.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen, Tekniska verksamheten, anser att en revidering av taxorna är
nödvändig.
Revideringen tydliggör vilka avgifter som tas ut för olika typer av ytor. Taxan
ligger i paritet med nuvarande. Skrivningen att vid ingrepp i ytor anlagda inom 2
år så ska priserna multipliceras med 3, är reviderad till 2.
Vite då man påbörjat schakt/arbeten utan att ha sökt samt erhållit tillstånd är
nytt. Detta för att stävja att man påbörjar arbeten utan tillstånd. Många arbeten
stör samt är störande för den normala tillgängligheten. Vidare ska det tidigare
investerade kapitalet i vår infrastruktur samt ytor förvaltas på bäste sett.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhet har ej bedömts vara tillämplig i detta ärende

Beslutsunderlag
1. Taxor och avgifter för arbeten i allmän mark

Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Beslutet ska skickas till:
~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

~

Teknisk chef

~

Gatuingenjör

Patrik Nissen

Ghita Sjösteen

Förvaltningschef

Teknisk chef
Claes Lindkvist
Gatuingenjör
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upprättad: 2016-07-08
Diarienummer:

Taxor och avgifter för arbeten i allmän mark

Ingrepp/schaktning i mark innebär skador på beläggning och övriga ytor samt
administration för kommunen. För dessa skador, framtida sättningar, underhåll
etc. skall utföraren ersätta kommunen.
Vid schakt i ytor belagda eller anlagda inom 2 år efter utförandet ska dubbel
avgift tas ut.
Denna prislista är kopplad till Villkor för arbeten i allmän mark i Gnesta
kommun.

Asfalt

Körbana, GC, Trottoar

300 kr/m2

Grus

Körbana, GC, Trottoar

150 kr/m2

Grus

100 kr/m2

Stenlagd yta

500 kr/m2

Plattlagd yta

Plattor, Marksten

400 kr/m2

Gräsyta

Slåtter/klippning

100 kr/m2

Naturyta
Vite

50 kr/m2
*

10 000 kr

* Om arbete påbörjas utan giltigt tillstånd utgår vite på 10 000 kr

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se
www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965
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Upprättad:
2017-05-08
Diarienummer: KS.2017.178
Kommunstyrelsen

Reglemente för krisledningsnämnd
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fullmäktige fastställer förslaget till ny lydelse av reglementet för
krisledningsnämnden enligt följande:
- borttagande av laghänvisning i reglementets ingress,
- borttagande av laghänvisning i § 11,
- ändring av § 6, stycke 1 som föreslås lyda
"Krisledningsnämndens ledamöter består av kommunstyrelsens ordförande,
förste vice och andre vice ordförande. Ersättare är vuxen- och
omsorgsnämndens ordförande, barn- och utbildningsnämndens ordförande
samt samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Nämnden utses av
fullmäktige."
Ärendebeskrivning
Reglementet för krisledningsnämnden fastställdes 2010. Sedan dess har
omorganiseringar skett vad avser nämnder. Samtidigt bör nämndens
sammansättning vara av sådan art att den kan kallas in utan dröjsmål.
Paragraf 6, första stycket i reglementet lyder idag enligt följande:
"Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens ordförande och andre vice
ordförande, socialnämndens ordförande och andre vice ordförande samt barnoch utbildningsnämndens ordförande. Ersättare är kommunstyrelsens förste
vice ordförande, socialnämndens förste ordförande samt barn- och
ungdomsnämndens andre vice ordförande. Nämnden utses av fullmäktige."
Med hänsyn till genomförda förändringar vad avser nämnder bör därför § 6 i
reglementet uppdateras. Nämndledamöternas antal bör även anpassas för att
kunna kallas in snabbt i händelse av kris. Av denna anledning föreslås den nya
lydelsen av § 6 i reglementet för krisledningsnämnden lyda enligt följande:
"Krisledningsnämndens ledamöter består av kommunstyrelsens ordförande,
förste vice och andre vice ordförande. Ersättare är vuxen- och
omsorgsnämndens ordförande, barn- och utbildningsnämndens ordförande
samt samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
Nämnden utses av fullmäktige."
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I övrigt har uppdatering skett av ingressen och § 11 i reglementet på så sätt att
hänvisning till lag har tagits bort. På det sättet behöver inte reglementet
uppdateras vid ändring av lagstiftningen.
Förvaltningens synpunkter
Nämndens funktion är att den ska kunna kallas sammankallas på ett snabbt och
enkelt sätt i händelse av kris. Det innebär att nämnden bör ha få ledamöter.
Förvaltningen förordar att nämnden i huvudsak består av kommunstyrelsens
presidium med övriga nämnders ordförande som ersättare.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.

Christina Hedberg

Staffan Källström

Kommunchef

Kanslichef
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Upprättad:
2017-05-04
Diarienummer: KS.2017.38
Kommunstyrelsen

Motion - Försök med sex timmars arbetsdag för socialarbetare

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.
Sammanfattning
Vänsterpartiet har i en motion föreslagit ett provår med sex timmars arbetsdag
för socialarbetare. Bakgrunden till förslaget är svårigheten att rekrytera och att
behålla socialarbetare (socialsekreterare). Att behandla en viss yrkesgrupp utifrån
måttstockar som är olika andra yrkesgruppers vad gäller arbetstid (och
underförstått arbetets svårighetsgrad) behöver inte vara en lösning på svårigheten
att rekrytera och behålla socialsekreterare. Vuxen- och omsorgsförvaltning arbetar
intensivt och på olika sätt för att komma tillrätta med svårigheten att rekrytera
och behålla socialsekreterare. Det behövs fler och olika åtgärder för att skapa en
attraktiv arbetsplats.
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har i en motion föreslagit ett provår med sex timmars arbetsdag
för socialarbetare (socialsekreterare). Bakgrunden till förslaget är svårigheten att
rekrytera och att behålla socialsekreterare. Socialtjänsten har tvingats anlita
konsulter vilket ger bristande kontinuitet i ärendena samt har medfört dyra
konsultkostnader. Inspektionen för Vård och omsorg har haft påpekanden om
brister i arbetet med barnärenden. Enligt motionären beror bristerna på en
stressig arbetssituation för socialarbetarna. De statliga medlen som kommunen
tilldelats för personalförstärkningar inom vård och omsorg skulle delvis kunna
användas i föreslaget provår.
Förvaltningens synpunkter
Yrkesgrupper har olika svårigheter och glädjeämnen. Att behandla en viss
yrkesgrupp utifrån måttstockar som är olika andra yrkesgruppers vad gäller
arbetstid (och underförstått arbetets svårighetsgrad) behöver inte vara en lösning
på svårigheten att rekrytera och behålla socialsekreterare.

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningskontoret

Alla som arbetar ska ha möjlighet att påverka sin arbetstid, heltid såväl som deltid
eller annan tid som arbetstagaren och arbetsgivaren kan komma överens om som
lämplig. Arbetstidens längd kan också variera över tid, beroende på var
arbetstagaren befinner sig i sitt eget livsspann.
Den situation som råder med svårigheter att rekrytera och behålla socialsekreterare delar Gnesta med de flesta kommunerna i landet. Precis som andra
kommuner arbetar Gnestas Vuxen- och omsorgsförvaltning på olika sätt för att
komma tillrätta med svårigheten att rekrytera och behålla socialsekreterare. Det
behövs fler och olika åtgärder för att skapa en attraktiv arbetsplats.
Checklista för jämställdhet
Från ett perspektiv av den utökade jämställdhetslagen skulle en sex timmars
arbetsdag för vissa yrkesgrupper riskera att vara en positiv särbehandling och
diskriminerande gentemot andra yrkesgrupper.
Bilagor
1. Tjänsteskrivelse 2017-05-02
2. Motion om försök med sex timmars arbetsdag för socialarbetare.
Beslutet ska skickas till:
 Lena Staaf
 Anders Simme

Christina Hedberg

Jenny Lundberg-Lydka

Kommunchef

Handläggare
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Gnesta kommun
Ink:

2017 -02- 07

Dnr
För handläggning.

Vänsterpartiet Gnesta

Motion om försök med sex timmars arbetsdag för socialarbetare.

Inom socialtjänsten har det länge varit svårt att rekrytera och behålla medarbetare. Detta gäller i
stort sett för hela landet och problemen har ökat på senare tid. För Gnestas del innebär det också att
vi konkurrerar om medarbetare med exempelvis Stockholm. Socialarbetare har ett psykiskt
påfrestande och stressigt arbete. Flera av dem som sökt arbete i Gnesta har också långa resvägar.
Socialtjänsten har vid personalbrist tvingats anlita dyra konsulter vilket innebär bristande kontinuitet
i ärendena. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har haft påpekanden om brister i arbetet med
barnärenden vilket i huvudsak beror på en stressig arbetssituation för socialarbetarna.
Flera kommuner har gjort försök med sex timmars arbetsdag med full lön för socialsekreterare och
en del av dessa försök pågår fortfarande. Exempel på försökskommuner är Dorotea, Östersund,
Sundsvall och Göteborg (Angered). Avsikten är att underlätta rekryteringen av socialsekreterare, att
förmå socialsekreterarna att stanna kvar samt att undvika anlitande av dyra konsulter. Dessutom att
erbjuda en arbetssituation som innebär möjlighet till avkoppling och återhämtning för att förhindra
utbrändhet och sjukskrivningar. Hittills är resultaten enbart positiva. Upplägget kan vara att arbeta
endast sex timmar per dag alternativt att ha en dag ledigt i veckan.
Genom att slippa anlita konsulter kan besparingar göras. Dessa besparingar kan användas till att
utöka arbetsgruppen med en eller två medarbetare. Därmed blir arbetsgruppen också mindre sårbar.
Kommunerna fick statliga pengar (Gnesta fick nästan åtta miljoner) för att användas till
personalförstärkningar inom vård och omsorg. En del av dessa pengar bör kunna användas till att
genomföra försöket med sex timmars arbetsdag för socialarbetarna.

Förslag:
Att Gnestas Vuxen- och omsorgsnämnd genomför ett försök med sex timmars arbetsdag med full lön
för socialarbetare under en period om ett år.
För Vänsterpartiet Gnesta den 6 februari 2017:

Lena Staaf

Anders Simme

Kommunledningskontoret
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Upprättad:
2017-03-30
Diarienummer: KS.2016.300 S
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Utegym i Björnlunda m.m
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Medborgarförslaget om att anlägga utomhusgym Björnlunda antas och
samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att påbörja markförberedelser
och upphandling av utegym-utrustning.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om utomhusgym i Björnlunda har inkommit. Enligt
förslagsställaren är syftet att göra friskvård enkelt och tillgängligt för alla i
Björnlunda. Förslagsställaren har skickat med flera förslag på placering och
utseende samt storlek på utegym.
Tänkt placering har skett i samråd med nybildade Björnlunda byalag och Gnesta
kommun har valt att gå vidare med byalagets prioritering nummer ett, i anslutning
till spontanidrottsplatsen. Utformningen av detta utomhusgym bör vara i trä för
att smälta in i naturen. Placering talar för att det samlas flera olika aktiviteter på en
samlad yta och att det redan idag finns möjlighet att belysa utomhusgymmet. De
andra placeringsalternativen i byalagets förslag var vid hembygdsgården i
anslutning till elljusspåret och på grönytan vid Skeenda.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ställer sig positiv till att planera för och anlägga ett utomhusgym
vid spontanidrottsplatsen i Björnlunda. Utformning bör vara i trä och med lagom
mängd stationer för att passa in i den omgivande naturen vid
spontanidrottsplatsen. Markförhållandena bör undersökas vidare för att se hur
marken ska anpassas och jämnas till så att anläggningen blir plan. Fördelen med
denna placering är att det finns möjlighet att med ganska små medel anlägga
belysning för att kunna använda utegymet under längre säsong. Det är positivt att
utveckla och öka attraktionsvärdet i ytterort.
Ekonomiska konsekvenser
Utomhusgymmet finansieras genom redan beslutade investeringsmedel.
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Checklista för jämställdhet
Ett utomhusgym är till för alla och ska vara tillgängligt för alla. Placeringen vid
multiplan/spontanidrottsplatsen är bra ur ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv. Fler vuxna är i närheten där barn och unga samlas och
därmed kan man mötas över generationsgränser.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Beslutet om att anlägga et utegym i Björnlunda stämmer överens med mål 1 i
framtidsplan 2017 för kommunstyrelsen:
Gnesta ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. På detta sätt ökar
attraktiviteten för Björnlunda både för gamla och nya Björnlundabor.
Beslutet ska skickas till:
1. Förslagsställaren

Christina Hedberg

Anna Sandklef

Kommunchef

Chef kommunikation och samverkan

Kmunchef
Malin Broquist
Fritidssamordnare
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ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2017-05-17
KS.2017.1
Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2016-12-05). 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 2017-04-07 – 2017-05-17

~

Visstidsanställningar och tillsvidareanställningar 2017-04-01 - 2017-04-30

Kommunledningskontoret
Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan
2017-03-01 – 2017-03-31
Arbetskonsulent
Organisation: Arbetsmarknad
Allm visstidsanställning, 2017-05-01 - 2017-08-31
Utfärdat av: Erik Asp, Personalchef
Lärare obehörig senare år
Organisation: Vuxenutbildningen
Tidsbegr.enl. skollagen, 2017-02-23- 2017-06-30
Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef Utbildningscen
Administrativ assistent
Organisation: HR-enheten
Allm visstidsanställning, 2017-03-20 - 2017-08-31
Utfärdat av: Erik Asp, Personalchef
Lärare obehörig
Organisation: Vuxenutbildningen
Tidsbegr.enl. skollagen, 2017-04-01- 2017-04-30
Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef Utbildningscen

Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2017.154
Kultur och fritid
Ansökan om lovaktivitet, FK Freja

Beslutsdatum:

2017-05-02
Beslut föreningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2017.145
Kultur och fritid
Ansökan om bidrag för Hjärtstartare

Beslutsdatum:

2017-05-08
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Avslag

Beslut:
Ärende:

KS.2017.143
Kultur och fritid
Ansökan om Ledarutbildningsbidrag Stjärnhovs IK

Beslutsdatum:

2017-04-24
Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2017.169
Integrationsärenden
Vidaredelegering att teckna avtal

Beslutsdatum:
Beslut:

2017-04-27
Beslut om vidaredelegering

Ärende:

KS.2017.163
Direktupphandling rekrytering VA-projektör

Beslutsdatum:
Beslut:

2017-04-26
Tilldelningsbeslut

2017-05-18 10:20:15
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Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan
2017-04-01 - 2017-04-30
Ekonom
Organisation: Ekonomienh
2017-07-01 - 2017-12-31
Heltid,
Utfärdat av: Susanne Gustafsson, Chef
Personalchef
Organisation: HR-enheten
Vikariat, 2017-04-03 - 2017-06-30
Heltid,
Utfärdat av: Christina Hedberg,
Kommunchef
Administrativ assistent
Organisation: HR-enheten
Vikariat, 2017-06-01 - 2017-08-31
Heltid,
Utfärdat av: Erik Asp, Personalchef
Ekonomiassistent
Organisation: Ekonomienh
Allm visstidsanställning, 2017-06-26 - 2017-08-11
Heltid
Utfärdat av: Susanne Gustafsson, Chef
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ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2017-05-17
KS.2017.2
Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden
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.
~

Protokoll från Lönenämndens sammanträde 2017-04-21

~

Protokoll från gemensamma patientnämnden 2017-04-19

~

Protokoll från Gemensamma växelnämnden 2017-04-05

~

Protokoll från Gnesta Förvaltnings AB:s sammanträde 2017-03-16

