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Sammanträdesdatum:2022-10-31

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Sibylle Ekengren (M) som ordinarie och Oskar Sulin (V) som

ersättare att justera protokollet måndagen den 7 november 2022, kl 13.00 i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att det kompletterade ärendet, Önskemål om markreglering, del

av Vackerby 3:3, läggs till som ny punkt 12 på dagordningen.

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: KS.2022.10

§ 140

Information från föredragande

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Sofie Sandvik, strateg från Hållbar regional utveckling, Region Sörmland informerar

om Digifysiskt Science Center Sörmland/ Modda Sörmland (en del av Region

Sörmland).

Miljöansvarig, Sandra Holmström, informerar om Frösjön och Frösjö badplats och

genomförda åtgärder och resultat per september 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum:2022-10-31

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: KS.2022.8

§ 141

Återrapportering Vatten/avlopp

Sammanfattning av ärendet
Anna-Karin Lindblad Wieslander, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen,

och Mikael Tjulin, VA ingenjör, informerar kring spillvattenlösningar, utredningar och

ställningstagande.

Sändlista
~ Akten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: KS.2022.328

§ 142

Delårsrapport Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2022 för Gnesta kommun

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrregler ska en delårsrapport upprättas för kommunen per den 31

augusti. I delårsrapporten redovisas bland annat verksamhetsuppföljning, ekonomisk

uppföljning av budget med prognos för helåret 2022 samt uppföljning av investeringar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-13

2. Förslag till Delårsrapport 2022 för kommunen

Tjänsteförslag
1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2022 för Gnesta kommun

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: KS.2022.346

§ 143

Skattesats 2023

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Den kommunala skattesatsen för 2022 fastställs till 22,12 procent

Sammanfattning av ärendet
Beslut om skattesats fattas vanligtvis i samband med beslut om budget för kommande

år. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads

utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen.

Skattesatsen är oförändrad för medborgarna. Den kommunala skattesatsen är 22,12

procent för 2023.

Enligt Kommunallagens 11 kap 11§; "Budgeten ska därefter fastställas före december

månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den

som har bestämts tidigare".

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-10

Tjänsteförslag
1. Den kommunala skattesatsen för 2022 fastställs till 22,12 procent

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: KS.2022.338

§ 144

Skogspolicy

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta skogspolicy för Gnesta kommuns skogsinnehav för den kommunalt ägda

skogen

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen skrivit ett förslag

till skogspolicy för det egna skogsinnehavet. Policyn delar in skog och parkskog i tre

kategorier. Parkskog och bostadsnära skog, Rekreationsskog och Produktionsskog och

exploateringsområden. För kommunens skogsskötsel gäller att de sociala värdena och

naturvärden prioriteras.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-03

2. Förslag till skogspolicy för Gnesta kommuns markinnehav 2022-10-03

Tjänsteförslag
1. Anta skogspolicy för Gnesta kommuns skogsinnehav för den kommunalt ägda

skogen

Förslag till beslut på sammanträdet
Oskar Sulin (V) och Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna förslaget.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Reservationer
Gustav Edman (MP) anmäler särskilt yttrande.
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Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: MOB.2022.49

§ 145

Taxa för upplåtelse av offentlig plats

Beslut
1. Återremitteras med motiveringen " taxan behöver belysas vidare ur ett

näringslivspolitiskt och föreningslivspolitiskt perspektiv".

Sammanfattning av ärendet
För att få hyra en plats som tillhör allmänheten krävs tillstånd av polisen samtidigt som

markägaren, kommunen, äger rätt att ta ut en avgift för uthyrningen. Gnesta kommuns

taxa för sådan uthyrning är föråldrad och efter regional omvärldsbevakning föreslås ny

taxa med ikraftträdande 2023 01 01.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-07

2. Taxa för upplåtelse av offentlig plats

3. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-28, § 53

4. Tjänsteskrivelse 2022-09-05

Tjänsteförslag
1. Taxa för upplåtelse av offentlig plats antas och börjar gälla 2023-01-01.

2. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnden att årligen indexuppräkna (KPI)

taxan med basår 2023.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Ekström (M) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen " taxan

behöver belysas vidare ur ett näringslivspolitiskt och föreningslivspolitiskt perspektiv".

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet kan avgöras idag eller senare och finner att

kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras senare, ärendet har återremitterats.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Samhällsbyggnadsnämnden

~ Samhällsbyggnadschef

~ Gatuchef



Kommunstyrelsen Protokoll
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: BOUN.2022.120

§ 146

Medgivande till underskott på grund av ökade
kostnader skolskjuts 2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsnämnden ges medgivande till underskott av sin budgetram

2022 med -1 938,3 tkr på grund av ökande kostnader för skolskjuts.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden anhåller om medgivande att gå med 1 938,3 tkr i

underskott mot budget 2022. Detta på grund av en oförutsedd kostnadsökning på

skolskjutsområdet.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2022-03-08, § 4. På grund av

pågående budgetprocess och beredning av Framtidsplan 2023-2025 föreslår

kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige medger barn- och

utbildningsnämnden att gå med underskott om -1 938,3 tkr för 2022, istället för att

tilldelas en utökad budgetram för innevarande år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-26

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden ges medgivande till underskott av sin budgetram

2022 med -1 938,3 tkr på grund av ökande kostnader för skolskjuts.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum:2022-10-31

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: KS.2022.87

§ 147

Motion - Skärpta språkkrav inom
äldreomsorgen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlades vid sammanträde i socialnämnden 2022-09-28.

Beslut fattades att låta ärendet gå vidare till kommunfullmäktige enligt

protokoll 2022-09-28 - SN § 41.

Beslutsunderlag
1. Motion - Skärpta språkkrav inom äldreomsorgen KS.2022.87

2. Protokoll 2022-09-28 - SN § 41

3. Tjänsteskrivelse 2022-09-29

4. Tjänsteskrivelse 2022-08-30

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Göran Ehrenhorn (SD) bifaller motionen.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget eller

enligt Göran Ehrenhorns (SD) förslag om bifall till motionen. Ordföranden finner att

kommunstyrelsen beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Reservation
Göran Ehrenhorn (SD) och Christian Tomtlund (SD) reserverar sig muntligt.
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Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: KS.2022.88

§ 148

Motion - Sammanslagning av
hemtjänstgrupper i Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlades vid sammanträde i socialnämnden 2022-09-28.

Beslut fattades att låta ärendet gå vidare till kommunfullmäktige enligt

Protokoll 2022-09-28 - SN § 42.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-03

2. Tjänsteskrivelse 2022-08-30

3. Motion - Sammanslagning av hemtjänstgrupper i Gnesta kommun KS.2022.87

4. Protokoll 2022-09-28 - SN § 42

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: KS.2019.245

§ 149

Motion - Gör kommunens lekplatser
tillgängliga för alla barn

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att löpande fortsätta

tillgänglighetsanpassning av kommunens lekplatser samt att i delårsrapport och

årsredovisning följa upp med indikatorer hur arbetet fortlöper.

2. Motionen anses besvarad med hänvisning till uppdraget.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ inkom 13 september 2019 med en motion om att göra

kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn. Motionen anmäldes till

kommunfullmäktige 30 september 2019 och skickades till

samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning. Ärendet behandlades i

samhällsbyggnadsnämnden 28 september 2022.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-09-20

2. Protokoll SBN 2022-09-28 §52

3. Tjänsteskrivelse

4. Motionen

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att löpande fortsätta

tillgänglighetsanpassning av kommunens lekplatser samt att i delårsrapport och

årsredovisning följa upp med indikatorer hur arbetet fortlöper.

2. Motionen anses besvarad med hänvisning till uppdraget.

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

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Samhällsbyggnadsnämnden
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Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: SN.2022.12

§ 150

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns

Sammanfattning av ärendet
För första kvartalet 2022 finns 16 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 11
stycken inom LSS och 5 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-08-25

2. Protokoll 2022-09-28 - SN § 43

3. Tjänsteskrivelse 2022-09-29

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Utredare Socialförvaltningen.

~ Förvaltningschef socialförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: KS.2022.296

§ 151

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2023

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta följande sammanträdesdagar för 2023:

20 februari,

27 mars,

17 april }},

29 maj,

19 juni ^,

25 september,

23 oktober ##,

20 november ***,

18 december.

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset,

Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagens 5 kap, § 12, besluta om sina

sammanträden under verksamhetsåret. Praxis för kommunfullmäktiges sammanträden

är att dessa infaller på måndagar, med start kl 19:00, varje månad förutom i juli och

augusti då kommunfullmäktige inte sammanträder. Kommunfullmäktige

sammanträder i B-salen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-19

Tjänsteförslag
1. Anta följande sammanträdesdagar för 2023:

20 februari,

27 mars,

17 april }},

29 maj,

19 juni ^,

25 september,
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23 oktober ##,

20 november ***,

18 december.

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset,

Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Samtliga nämnder

~ Kommunala bolag

~ Samtliga förvaltningschefer och kommunchef

~ Samtliga enhetschefer inom kommunstyrelseförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: KS.2021.46

§ 152

Önskemål om markreglering, del av Vackerby
3:3

Beslut
1. Kommunstyrelsen medger inte en markreglering av del av kommunens fastighet

Vackerby 3:3 till Rekal Supply AB

2. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att ha en dialog

med Rekal Supply AB för att se över andra möjliga lösningar samt återkomma

till kommunstyrelsen med information om vilka möjliga lösningar som finns.

Sammanfattning av ärendet
Rekal Supply AB ansökte i november 2020 planbesked för att utöka sin verksamhet

med en lagerhall intill sin nuvarande produktionshall. En förutsättning att kunna

angöra lagerhallen med lastbil är att del av nuvarande återvinningsgården tas i anspråk

och att marken regleras till Rekals fastighet.

Att minska nuvarande yta för återvinningsgården är inte möjligt då bedömningen är att

återvinningsgården inte kan bedriva sin verksamhet på ett funktionellt sätt med den yta

som är kvar. Nya lagkrav som träder i kraft från 1 januari 2023 innebär dessutom att

ytbehovet kan komma att förändras för återvinningsgårdens verksamhet.

Förvaltningen har översiktligt utrett frågan om att ta ny yta i anspråk i anslutning till

nuvarande återvinningsgård men bedömer att detta inte är möjligt. Förvaltningen

föreslår fortsatt dialog med Rekal i syfta att hitta lösningar för utveckling av

verksamheten.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-28

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen medger inte en markreglering av del av kommunens fastighet

Vackerby 3:3 till Rekal Supply AB
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2. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen att ha en dialog

med Rekal Supply AB för att se över andra möjliga lösningar samt återkomma

till kommunstyrelsen med information om vilka möjliga lösningar som finns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Rekal Supply AB

~ Samhällsbyggandsförvaltningen



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-10-31

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: KS.2022.297

§ 153

Sammanträdestider kommunstyrelsen 2023

Beslut
1. Anta följande sammanträdesdagar för 2023:

6 februari,

13 mars '',

3 april },

15 maj,

12 juni^,

11 september %,

9 oktober #,

27 oktober ** (fredag, starttid 09:00),

27 november.

2. Sammanträdena äger rum klockan 13:00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,

kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallag 6 kap. § 23, besluta om sina sammanträden

under verksamhetsåret. Praxis för kommunstyrelsens sammanträden är att dessa

infaller på måndagar, med start kl 13:00, varje månad förutom i juli och augusti då

kommunstyrelsen inte sammanträder. Kommunstyrelsen sammanträder i

Frösjön/Lockvattnet.

Avsteg från praxis kan ske vid exempelvis helgdagar, lovveckor, för att säkerställa de

kommunalekonomiska processerna samt kommunfullmäktiges beslutsprocess.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-19

Tjänsteförslag
1. Anta följande sammanträdesdagar för 2023:

9 januari [],

6 februari,

13 mars '',

3 april },



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-10-31

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

15 maj,

12 juni^,

11 september %,

9 oktober #,

27 oktober ** (fredag, starttid 09:00),

27 november.

2. Sammanträdena äger rum klockan 13:00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,

kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden lämnar ändringsförslaget att förslaget om att kommunstyrelse-

sammanträdet den 9 januari 2023 utgår.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget eller

enligt det framskrivna förslaget med ordförandens ändringsförslag.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det senare.

Sändlista
~ Samtliga nämnder

~ Kommunala bolag

~ Samtliga förvaltningschefer och kommunchef

~ Samtliga enhetschefer inom kommunstyrelseförvaltningen

~ Hemsidan



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-10-31

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: KS.2022.6

§ 154

Redovisning delegationsbeslut

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av 
kommunstyrelsens antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till 
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla 
lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden 
för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att 
kommunstyrelsens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens 
anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det 
datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter 
om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare
(namn och adress kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med 
skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2022-10-04– 2022-10-18

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Akten



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-10-31

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: KS.2022.5

§ 155

Anmälningsärenden

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

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

~ Protokoll överförmyndarnämnden 221018

~ Protokoll kultur- och fritidsutskott 221005

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Akten



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-10-31

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-31
Diarienummer: KS.2022.7

§ 156

Kommunchefen informerar

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsens samordning om energibesparingsåtgärder.

Elförbrukning Gnesta kommun

Klimatinitiativet-Gnestahem

Styrel
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Särskilt uttalande angående
KS.2022.38 - Skogspolicy
Vi i Miljöpartiet de Gröna i Gnesta tycker det är mycket positivt att
Gnesta kommun nu får långsiktiga målsättningar för vårt
skogsinnehav. I den nya skogspolicyn finns flera viktiga
ställningstaganden. Till exempel slår policyn fast att stora delar av
skogen ska brukas hyggesfritt, att skogens ekologiska och sociala
värden står högre än de ekonomiska och att barns vistelse ska
prioriteras. Tyvärr finns det också ett antal områden som vi upplever
kan skapa problem eller inte är tillräckliga.

I policyn listas ett stort antal typer av skogsområden som inte är tydligt
definierade. Tillsammans med skogsbruksplanen har kommunen
bland annat definierat skog som “produktionsskog”, “tätortsnära skog”,
“rekreationsskog”, “äldre bestånd”, “naturvård orörd”, “naturvård
skötsel”, “parkskog” och “bostadsnära skog”. Vi tror att dessa områden
behöver definieras mycket tydligt på kartor, så att det inte råder några
tvivel om hur skogen på olika platser ska brukas. Policyn saknar även
en målsättning om hur stor del av vår skog vi vill skydda för framtiden
och vi anser att det hade behövts ett formellt skydd, som ett
kommunalt naturreservat, för delar av vår skog.

Avslutningsvis tycker vi att det är synd att policyn inte har förankrats
med föreningar i området och heller inte tydliggör att detta är
värdefullt. I en övergripande policy för alla våra skogsområden borde vi
se samverkan och dialog som ett prioriterat område, särskilt efter flera
missförstånd och kommunikationsmissar de senaste åren.

Gustav Edman
Miljöpartiet de Gröna i Gnesta
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Särskilt uttalande angående
KS.2022.38 - Skogspolicy
Vi i Miljöpartiet de Gröna i Gnesta tycker det är mycket positivt att
Gnesta kommun nu får långsiktiga målsättningar för vårt
skogsinnehav. I den nya skogspolicyn finns flera viktiga
ställningstaganden. Till exempel slår policyn fast att stora delar av
skogen ska brukas hyggesfritt, att skogens ekologiska och sociala
värden står högre än de ekonomiska och att barns vistelse ska
prioriteras. Tyvärr finns det också ett antal områden som vi upplever
kan skapa problem eller inte är tillräckliga.


I policyn listas ett stort antal typer av skogsområden som inte är tydligt
definierade. Tillsammans med skogsbruksplanen har kommunen
bland annat definierat skog som “produktionsskog”, “tätortsnära skog”,
“rekreationsskog”, “äldre bestånd”, “naturvård orörd”, “naturvård
skötsel”, “parkskog” och “bostadsnära skog”. Vi tror att dessa områden
behöver definieras mycket tydligt på kartor, så att det inte råder några
tvivel om hur skogen på olika platser ska brukas. Policyn saknar även
en målsättning om hur stor del av vår skog vi vill skydda för framtiden
och vi anser att det hade behövts ett formellt skydd, som ett
kommunalt naturreservat, för delar av vår skog.


Avslutningsvis tycker vi att det är synd att policyn inte har förankrats
med föreningar i området och heller inte tydliggör att detta är
värdefullt. I en övergripande policy för alla våra skogsområden borde vi
se samverkan och dialog som ett prioriterat område, särskilt efter flera
missförstånd och kommunikationsmissar de senaste åren.


Gustav Edman
Miljöpartiet de Gröna i Gnesta
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