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Ordförande

Sekreterare

Vänsterpartiet Gnesta

Interpellation till kommunalråden Ann-Sofie Lifvenhage och
Johan Rocklind.
Fler pendeltågsturer på helgerna
Pendeltågslinjen mellan Södertälje och Gnesta, med uppehåll i Södertälje Syd, Järna
och Mölnbo, trafikeras endast med tåg varannan timme på helgerna. Det gör det
ytterst svårt att ta sig kollektivt till och från arbetet eller till nöjen och fritidsaktiviteter
på helgerna. Därför blir många tvungna att ta bilen istället med alla de negativa
konsekvenser som det innebär. Det är många längs linjen som arbetar inom vård
och omsorg, transport och handel som måste flytta eller ta bilen för att kunna ta sig till
och från arbetet på helgerna. Det finns även personer som tvingats säga upp sina
arbeten t. ex. i Stockholm för att det inte gick att kombinera arbetstider med
tåganslutning.
Enligt den information vi har så finns det utrymme på spåren för en utökning av
pendeltågstrafiken på helgerna.
Många ute i vårt samhälle, inte minst i ytterområdena, är nu mycket intresserade över
vad Gnesta kommun ska göra för att vi ska få fler turer på helgerna.
Frågor:
1. Vad har majoriteten S + M i Gnesta gjort för att se till att den här frågan kommit
upp på dagordningen under innevarande år i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet?
2. Vilka förslag och vilken planering har majoriteten S + M för att ta upp frågan nu
och inför vintern?
Gnesta 2018-10-23
Lena Staaf
Vänsterpartiet

Kommunstyrelseförvaltningen
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Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-12-04
KS.2018.301
Kommunfullmäktige

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2019-2022
Förslag till beslut
1.

Begravningsombud (förslag/nominering till Länsstyrelsen i Stockholm)

2.

Gemensamma lönenämnden (en ledamot och en ersättare)

3.

Gemensamma växelnämnden (en ledamot och en ersättare)
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Gemensamma överförmyndarnämnden Flen-Gnesta-Vingåker (förslag
på en ledamot och en ersättare- valet görs formellt av
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5.

Jävsnämnden (tre ledamöter och två ersättare)

6.
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Framtidsplan 2019-2021
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Fastställer Framtidsplan 2019-21 för Gnesta kommun
Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan för Gnesta kommun.
Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på
kommunövergripande nivå. I planen återfinns den politiska plattformen med
fokusområden, kommunfullmäktiges verksamhetsmål, finansiella mål, tilldelade
ramar samt investerings- och exploateringsbudget. Här finns också viktiga
planeringsförutsättningar med skattesats, befolkningsprognos etc.Dessutom
innehåller Framtidsplanen en plan för uppföljning av mål och ekonomi.
Utifrån Gnesta kommuns Framtidsplan beslutar nämnderna om sin egen
framtidsplan med verksamhetsbeskrivning och mål för nämnden med
tillhörande mått och indikatorer för uppföljning samt budget per
verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-11-

2.

Framtidsplan 2019-2021

Tjänsteförslag
1.
Fastställer Framtidsplan 2019-21 för Gnesta kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Ekstrand (C) och Sarah Kinberg (L) bifaller det framskrivna förslaget.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2018-12-07
KS.2018.342
Kommunstyrelsen

Framtidsplan 2019-2021
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställer Framtidsplan 2019-21 för Gnesta kommun
Ärendebeskrivning
Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan för Gnesta kommun.
Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på kommunövergripande
nivå. I planen återfinns den politiska plattformen med fokusområden,
kommunfullmäktiges verksamhetsmål, finansiella mål, tilldelade ramar samt
investerings- och exploateringsbudget. Här finns också viktiga
planeringsförutsättningar med skattesats, befolkningsprognos etc.Dessutom
innehåller Framtidsplanen en plan för uppföljning av mål och ekonomi.
Utifrån Gnesta kommuns Framtidsplan beslutar nämnderna om sin egen
framtidsplan med verksamhetsbeskrivning och mål för nämnden med tillhörande
mått och indikatorer för uppföljning samt budget per verksamhetsområde.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
De förändringar som föreslås i ramarna för respektive nämnd mellan 2019 och
kommande år bedöms inte få konsekvenser som leder till fördelar eller nackdelar
för kvinnor/män och flickor/pojkar.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-112. Förslag till Framtidsplan 2019-21 för Gnesta kommun
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef
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En politik för framtiden
När vi nu går in i 2019 går vi också in i en ny
mandatperiod. In i denna tar vi med oss
erfarenheter från de gångna fyra åren.
Erfarenheter av samarbete, utveckling och högt
tempo. Vi tar också med oss framtidstro kring
kommunens fortsatta utveckling. Många
långsiktiga projekt har redan satts i rullning,
andra återstår att sätta fart på.
Under 2019 kommer kommunens nya
äldreboende Strandhagen att invigas och tas i
bruk. Ett nytt modernt boende som erbjuder en
bra miljö för såväl boende som personal och
blir en av flera viktiga delar i att kunna erbjuda
en kvalitativ och värdig äldreomsorg.
Efter flera års väntan kommer arbetet med en
ny sporthall kunna komma igång.
Föreningslivet kommer i och med detta få
bättre förutsättningar att verka och att växa
samtidigt som Hagstumosse ges förutsättningar
att utvecklas som idrottscenter.
Gnesta kommuns skolor behöver utvecklas.
Olika undersökningar visar på att trivseln i våra
skolor är hög, och det är bra. Däremot ligger
skolresultaten på en nivå vi inte är nöjda med.
Under 2019 avser vi därför att ta krafttag för en
högre måluppfyllelse och bättre resultat i
skolan, detta för att ge eleverna bästa
förutsättningar att nå så långt som det är
möjligt. Då vi vet att pedagogiska
förutsättningar, kollegialt lärande och tydliga
arbetssätt kopplat till uppföljning är viktiga
faktorer för högre resultat avser vi bland annat
att påbörja en process för att införa
flerlärarsystem i kommunens skolor.

Gnesta kommuns attraktivitet är starkt kopplad
till möjligheterna att leva, verka och bo här.
Under flera år har samarbetet mellan Gnesta
kommun och civilsamhället utvecklats, och
detta avser vi att bygga vidare på ytterligare. Vi
tror att vi når större framgång genom
samarbete, och därför kommer vi under 2019
att fortsätta arbetet att, tillsammans med olika
kulturaktörer, forma ett kulturpolitiskt program.
Vi kommer också påbörja en revidering av
kommunens näringslivsprogram som har
utgjort vägvisare under många år men nu är i
behov av uppdatering.
Gnesta fortsätter att växa. Det skapar
utmaningar såväl som möjligheter. Under
kommande år behövs ett fortsatt fokus på
utbyggnad av såväl nya bostäder och
bostadsområden som av VA-nät, cykelbanor
och fiber. Dessutom behövs planering, såväl
fysisk som ekonomisk, för utbyggnad av
kommunal service på både kort och lång sikt.
För att klara av att växa och utvecklas, samt för
att kunna hålla en jämn och hög kvalitet i våra
verksamheter, så behövs ordning och reda i
ekonomin. Det har varit ett turbulent
ekonomiskt år med oförutsedda kostnader
samtidigt som vi ser flera år av ekonomiska
utmaningar som vilar både på demografins
utveckling, men också är konjunkturberoende.
För att hantera detta behövs kvalitetstänk och
ny teknik förenat med en hög budgetdisciplin.
Vi är övertygade om att de utmaningar vi står
inför kommer kunna hanteras på ett klokt sätt.
Att vi med rätt fokus kommer kunna ta tillvara
på de väldigt goda förutsättningar som vår
kommun har och att vi på så sätt kommer att
kunna möta framtiden med tillförsikt.

Ann-Sofie Lifvenhage (M) Johan Rocklind (S)
Kommunalråd

Kommunalråd

Inledning
Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan med flerårsplan för Gnesta kommun. Framtidsplanen är
kommunens samlade styrdokument på kommunövergripande nivå. I planen återfinns
kommunfullmäktiges inriktningsmål, finansiella mål, tilldelade ramar samt investeringsbudget. Här finns
också viktiga planeringsförutsättningar med skattesats, befolkningsprognos, exploateringsbudget etc.
Dessutom innehåller Framtidsplanen en plan för uppföljning av mål och ekonomi.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

En attraktiv kommun

En hållbar kommun

Service och bemötande

Som erbjuder goda
boendemöjligheter, bra
kommunikationer och
infrastruktur samt ett brett
utbud av fritidsaktiviteter.

Som långsiktigt utvecklar goda
förutsättningar för människor,
miljö och natur.

Kontakter med Gnesta
kommun ska kännetecknas av
ett gott bemötande och en
professionell service.

En skola med hög
måluppfyllelse och
starka kunskapsresultat

En trygg vård och
omsorg av hög kvalitét

Som ger varje elev lust att
lära, samt förutsättningar att
lyckas, utvecklas och rustas för
vuxenlivet.

Som utformas i nära
samverkan med brukare och
personal.

Välmående och växande
företag
Som bidrar till tillväxt, service
och arbetstillfällen.

En god ekonomi
God hushållning och planering
av resurserna som bidrar till en
långsiktigt ekonomisk hållbar
utveckling.
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Effektiv organisation

Med nya arbetssätt,
ett aktivt förbättringsarbete
och ny teknik skapas på ett
ansvarsfullt sätt en effektivare
organisation.

Attraktiv arbetsgivare

Som förmår attrahera,
bibehålla och utveckla
kompetens.

Finansiella mål
Kommunen har följande finansiella mål:
1. Årets resultat ska i genomsnitt vara 1,5 procent av skatter och statsbidrag under innevarande
mandatperiod.
2. Verksamheternas nettokostnadsandel med avdrag för jämförelsestörande poster ska uppgå till max
100 procent per år.
3. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska uppgå till minst 30 procent.
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Driftbudgetramar
Samtliga nämnder kompenseras för löneökningar, hyresökningar och indexökning för köpta tjänster.
Nedan redovisas större förändringar för respektive nämnd under 2019.
Kommungemensamma poster
Skatteintäkterna ökar med 29,2 mkr mellan 2018 och 2019. Kostnader för pensioner och avskrivningar
har inte ökats till 2019 då det i budgeten för 2018 togs höjd för ökade kostnader för dessa poster som
sedan inte fallit ut. Finansiella kostnader ökar med ca 800 tkr.
Kommunstyrelsen
Den största förändringen 2019 för kommunstyrelsen avser flytt av verksamheten Vuxenutbildning och
arbetsmarknad till Socialnämnden (8,9 mkr). Kommunstyrelsen budgeterar också för
exploateringsintäkter med 3,3 mkr och med minskade kostnader för kollektivtrafikmyndigheten med
4,3 mkr. En mindre ökning av budgeten sker med ca 0,5 mkr avseende inrättande av ett servicecenter
för att underlätta medborgarnas kontakter med kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden
För samhällsbyggnadsnämnden ökar kostnaderna för drift i och med ökade volymer. Främst avseende
Gata-Park, VA och Räddningstjänsten.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden får en utökad ram för hyresökningar. Dels helårseffekt för den nya
förskolan vid Dansut (1 877 tkr) men även en omfördelning av hyror som avser lokaler som tidigare
legat centralt i budgeten (1 279 tkr). Övrig utökning avser främst volymökningar.
Socialnämnden
2019 ökar kostnadsramen för nämnden till största delen på grund av flytt av verksamheten
Vuxenutbildning och arbetsmarknad från kommunstyrelsen. Dessutom tillkommer det nya
äldreboendet (-4 650 tkr), omfördelning av hyror som tidigare legat centralt (4 182 tkr), uppräkning
avseende volymökningar och placeringar.
Driftbudgetram
(tkr)
Kommungemensamma
poster

Budget

Ramförslag

Ramförslag

Ramförslag

2018

2019

2020

2021

590 700

630 400

651 700

671 800

-82 197

-69 000

-77 400

-79 500

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden

-27 983

-29 800

-30 500

-32 100

-282 300

-297 600

-303 300

-312 500

Socialnämnden

-192 120

-224 000

-230 200

-237 000

6 100

10 000

10 300

10 700

Totalt

Större förändringar 2020 utgörs för kommunstyrelsen av hyra för den nya sporthallen (4 750 tkr) samt
för socialnämnden helårseffekt av hyran för det nya äldreboendet (1 600 tkr). För 2021 finns i
ramförslaget för samhällsbyggnadsnämnden 500 tkr avseende delårshyra för ny brandstation.
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Investeringsbudget
Investeringsvolymen de närmsta tre åren uppgår till cirka 486 mkr. Av dessa avser 83 mkr den
skattefinansierade verksamheten varav taxekollektivets investeringar uppgår till cirka 403 mkr som
främst avser en omfattande modernisering av vatten- och avloppsnätet.
Investeringar

(tkr)

2019

2020

2021

Totalt

Kommunstyrelsen - skattekollektivet
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Totala investeringar (exkl. taxekollektivet)

11 105
8 120
1 280
6 100
26 605

12 540
12 280
4 245
1 300
30 365

5 440
16 300
2 835
800
25 375

29 085
36 700
8 360
8 200
82 345

Kommunstyrelsen - taxekollektivet (VA)
Kommunstyrelsen - taxekollektivet (RH)
Summa investeringar taxekollektivet

19 950
0
19 950

26 650 356 600
0
0
26 650 356 600

403 200
0
403 200

Totala investeringar (inkl. taxekollektivet)

46 555

57 015 381 975

485 545

Exploateringsbudget
Under perioden kommer flera projekt att påbörjas och fullföljas:
• Aspliden i Björnlunda: Sex villatomter. Fastighetsbildning och ombyggnad gata 2019. Projektet bedöms ge
ett visst överskott.
• Frösjö Strand: All mark är såld förutom en byggrätt för ett sexvåningshus samt industrimark längs
järnvägen som reserveras för framtida brandstation. Studier av området kring Rekal och Sjövillan samt
entrén till området från Mariefredsvägen där kommunen köpte en villafastighet 2018 pågår. Kostnader 2019
för eventuellt planarbete för villatomten och intäkt försäljning 6-våningstomt. Projektet som helhet bedöms
ge ett visst underskott.
• Vackerby trädgårdsstad: Detaljplanearbete pågår med möjlighet till 600 bostäder. Två exploatörer är
knutna till projektet. Möjlig byggstart 2020. Initiala utgifter för detaljplan och förprojektering gata/VA.
• Frönäs gärde: 36 lägenheter klara 2018. Utbyggnad av äldreboende klart till våren 2019. Gnestahem har
markanvisning för 35-40 lägenheter med möjlig byggstart 2019. Kostnader för anpassning av gator samt
anläggande av dagvattendamm. Bedöms gå med ett visst överskott.
• Vackerby industriområde: Det finns cirka 10 000 kvm detaljplanerad industrimark kvar. Mark reserveras
för eventuell framtida utbyggnad av fjärrvärmeverk. Projektet bedöms gå med ett visst överskott.
• Norra Frustuna: 17 villatomter. Byggstart våren 2019. Kostnader för gatubyggnad. Försäljning av 5-6
tomter per år. Bedöms ge visst överskott.
• Sigtunavägen industri: Detaljplan klar 2017. Utgifter för fastighetsbildning. Försäljning av två
industritomter på sammanlagt 20 000 kvm ger ett överskott.
Sammantaget är bedömningen att intäkterna överstiger kostnaderna för exploateringsverksamheten under
perioden 2019-2021.
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Exploateringar
(Belopp i tkr)

Intäkter

2019
2020
2021
Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Aspliden, Björnlunda

1 000

-2 000

1 000

0

1 000

0

Frösjö Strand
Vackerby
trädgårdsstad

8 400

-500

5 000

0

0

0

0

-1 500

0

-20 000

20 000

-20 000

Frönäs gärde
Vackerby
industriområde

4 300

-3 000

0

0

0

0

600

0

0

0

600

0

Norra Frustuna
Industri
Sigtunavägen

4 800

-7 000

4 800

0

4 000

0

3 000

0

0

0

3 000

0

-14 000
8 100

10 800

-20 000
- 9 200

28 600

-20 000
8 600

Summa
Netto

22 100
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Verksamhetens förutsättningar
Styrmodell för Gnesta kommun
Kommunens långsiktiga mål
Målen fram till 2030 är:
• Kunskapstillväxt
• En trygg och hållbar livsmiljö
• Befolkningstillväxt

Framtidsplanen
Framtidsplanen antas varje år av kommunfullmäktige för den kommande treårsperioden.
Framtidsplanen slår fast kommunfullmäktiges inriktningsmål samt finansiella mål för Gnesta kommun.
God ekonomisk hushållning innebär för Gnesta kommun att samtliga verksamhetsmål och finansiella
mål är kopplade till god ekonomisk hushållning. Framtidsplanen innehåller också förutsättningar som
påverkar kommunen (t ex skatteintäkter, ny lagstiftning, bostadsbyggande, exploateringsbudget och
befolkningstillväxt) samt ramar och investeringsbudget för nämnderna.
Nämnderna beslutar om sin egen Framtidsplan med verksamhetsbeskrivning och mål för nämnden
med tillhörande mått och indikatorer för uppföljning av målen samt budget per verksamhetsområde.

Verksamhetsstyrning
Kommunen tillämpar målstyrning. Kommunfullmäktiges inriktningsmål samt nämndernas mål anger
politiska prioriteringar för vad den kommunala verksamheten ska åstadkomma.
Respektive nämnd beslutar om egna mål, uppdrag, mått och indikatorer utifrån vad de kan bidra med
till kommunfullmäktiges mål. Nämnden ska också utarbeta egna mål och indikatorer där det bedöms
ingå i nämndens totala uppdrag.
Verksamheterna/enheterna utgår därefter från nämndmålen och utarbetar aktiviteter för att ange hur
de kan bidra till att uppfylla nämndmålen. Dessa samlas i en verksamhetsplan/enhetsplan för respektive
verksamhetsområde eller enhet. Den beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå
målen samt hur dessa ska genomföras och följas upp. Planen innehåller dessutom de aktiviteter som
verksamheten behöver utföra som inte direkt är kopplade till ett mål men som ändå är viktiga för att
motsvara krav från lagstiftning och medborgare/brukare.
Kommunikationen kring målen är av största betydelse för att de ska få förankring och genomslag i
organisationen. Denna förankring behöver ägnas särskild uppmärksamhet och ske i flera led av
respektive ansvarig chef.
För att kunna analysera om kommunen är på rätt väg att uppnå målens avsikter eller om det fordras en
ändrad kurs på den inslagna vägen görs bedömning av måluppfyllelsen och uppdrag i delårsrapporten
och årsredovisningen.
Förutom Framtidsplanen finns ett antal styrdokument i kommunen som revideras löpande.
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Ekonomisk styrning
Driftsbudget
Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd en nettoram som dessa ansvarar för.
Kommunfullmäktige fördelar driftsanslagen (ramar) enligt följande:
Politisk nämnd

Förvaltning

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Kommungemensamma poster/kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Nettoramen är fast och får inte överskridas utan kommunfullmäktiges godkännande. Nämnden fördelar
i sin tur medel mellan olika verksamhetsområden.
Den tilldelade budgeten behöver också kommuniceras och förankras i organisationen så att de
ekonomiska förutsättningarna är tydliga för varje medarbetare.
Omdisponering inom driftbudgeten
 Omdisponeringar mellan olika nämnder med belopp upp till 500 tkr beslutas av
kommunstyrelsen och belopp över 500 tkr beslutas av kommunfullmäktige. (Beloppsgränserna
avser per gång)
 Omdisponeringar mellan verksamhetsområden inom nämndens nettoram beslutas av respektive
nämnd/utskott och redovisas med konsekvensbeskrivning och finansiering till nämnden.
Omdisponeringar av principiell beskaffenhet eller större vikt ska dock beslutas av
kommunfullmäktige.
Stor restriktivitet ska råda avseende omdisponeringar pga att det försämrar möjligheter att följa upp
budgetansvar och kostnadsutveckling.
Finansieringsprincip
Samtliga beslut om intäkts-/kostnadsförändringar i samtliga nämnder ska vara finansierade. Det ska
alltså finnas budgetmedel anslagna. Om det undantagsvis uppstår behov av t ex kostnadsökningar ska
ett beslut tas av kommunfullmäktige och kommunens egna kapital användas.
Taxor och avgifter
Uppräkning av taxor och avgifter ska ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer
kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Nivån på avgifter/taxor ska ses över årligen. Eventuella
förändringar av avgifter/taxor ska beslutas av ansvarig nämnd och kommunfullmäktige. För vissa taxor
har fullmäktige beslutat om en årlig indexuppräkning och då sker inget politiskt beslut.
Investeringar
I Framtidsplanen ska en investeringsbudget per nämnd upprättas. Investeringsbudgeten ska omfatta tre
år. Under innevarande budgetår ska samtliga investeringar som beslutats i Framtidsplanen för
budgetåret skrivas fram till respektive nämnd inför ianspråktagande och investeringar överstigande 500
tkr även vidare till kommunstyrelsen. Om beslut om ianspråktagande av investeringsmedel saknas vid
årets slut förfaller dessa för användning vid årsskiftet.
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Självfinansiering av investeringar innebär att ingen upplåning behöver göras. Under olika perioder kan
finnas behov av satsningar som kan föranleda att investeringsvolymen leder till upplåning.
Omfattningen på investeringsbudgeten får heller inte ligga på en så låg nivå att det leder till
kapitalförslitning på kommunens byggnader och anläggningar. Investeringar för den avgiftsfinansierade
verksamheten ska kopplas till det ekonomiska utrymme som taxan medger.

Omdisponeringar inom investeringsbudgeten
Omdisponeringar inom en nämnd
 Omdisponeringar av investeringsanslag upp till 500 tkr beslutas av respektive nämnd.
 Omdisponeringar av investeringsanslag över 500 tkr och upp till 2,0 mkr beslutas av
kommunstyrelsen.
 Omdisponeringar av belopp över 2,0 mkr beslutas av kommunfullmäktige.
(Beloppsgränserna avser per gång)
Omdisponeringar mellan olika nämnder
 Omdisponeringar med belopp upp till 500 tkr beslutas av kommunstyrelsen och belopp över 500
tkr beslutas av kommunfullmäktige.
(Beloppsgränserna avser per gång)

Omdisponeringar mellan investeringsbudget och exploateringsbudget
Omdisponeringar mellan investeringsbudget och exploateringsbudget
 Omdisponeringar med belopp upp till 500 tkr beslutas av kommunstyrelsen och belopp över 500
tkr beslutas av kommunfullmäktige.
(Beloppsgränserna avser per gång)
Exploateringar
I Framtidsplanen ska en exploateringsbudget för den närmaste treårsperioden upprättas.
Exploateringsbudgeten ska visa samtliga pågående och planerade exploateringsområden samt redovisa
kommande intäkter och kostnader.

Uppföljning av verksamhet och ekonomi
Verksamhetsuppföljning
Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål sker i delårsrapporten och i årsredovisningen och
bildar tillsammans med jämförelser av kvalitet/ekonomi och volymuppgifter ett viktigt underlag för
eventuella revideringar inför nästa planeringsperiod.
Bedömningen om övriga delar i det kommunala uppdraget utförs på ett tillfredsställande sätt görs bland
annat genom årsredovisning, muntliga/skriftliga redovisningar i nämnder och fullmäktige samt
deltagande i ett jämförelsenätverk med andra kommuner (Kommunens kvalitet i korthet).
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Ekonomiuppföljning
Samtliga nämnder ska upprätta budgetuppföljning med prognos för helåret efter samtliga månader med
undantag för januari och juni. Uppföljning till kommunstyrelsen sker per tertial. Delårsbokslut (augusti
månad) och årsredovisning (december månad) redovisas för kommunfullmäktige. Uppföljning av
investeringar till nämnderna och kommunstyrelsen ska ske efter april, augusti och december månad.
Gnesta kommunkoncern ska redovisa sin verksamhet och ekonomi efter augusti (delårsrapport) och
december månad (årsredovisning).
Den slutgiltiga avstämningen av Framtidsplanen med mål och budget sker i årsredovisningen.
Årsredovisningen är en beskrivning av processen från ord till handling, från inriktningen i
framtidsplanen till hur det faktiskt blev. Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige i april.
Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål och finansiella mål samt utvärdering av de fyra
aspekterna resultat, kapacitet, risk och kontroll i den finansiella analysen visar om Gnesta kommun har
en god ekonomisk hushållning.

Åtgärder vid avvikelser vid budgetuppföljning
Driftbudget
Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnden skyldig att vidta åtgärder inom ramen för
sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarade
underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Undantag kan gälla
om avvikelsen är av relativt stor omfattning och fordrar förankring innan redovisning till nämnden. Då
kan redovisningen göras vid nästkommande nämndsammanträde. Återkoppling ska även ske till det
kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.
Investeringsbudget
Nämnderna ska löpande följa de investeringar som påverkar nämndens verksamhet och ekonomi
påtagligt (både egna investeringar och investeringar som administreras av Gnesta Förvaltnings AB).
Finner nämnden att anslag kommer att bli otillräckligt eller betydande förskjutningar i genomförandet
kan befaras ska förhållandet anmälas till kommunstyrelsen.
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Planeringsförutsättningar
Befolkningsutveckling
Under 2017 ökade befolkningen med 158 personer. I år har den ökat med 148 personer till den 31
augusti 2018 och uppgick då till 11 161 personer. Det är en ökning med 1,3 procent från årsskiftet.
Befolkningsökningen beror främst på inrikes flyttningsöverskott.
Enligt den senaste befolkningsprognosen som Statisticon tagit fram på uppdrag av Gnesta kommun
(februari 2018) kommer befolkningen att öka med 954 personer eller 8,7 procent mellan 2017 och 2021
(se tabell nedan). Det innebär en ökning i genomsnitt med cirka 240 personer per år.
Åldersgrupperna som ökar mest enligt befolkningsprognosen är 16-18 år (+22,3 %), 80-100 år (+22,1
%), 6-9 år (+15,6 %) och 10-12 år samt 25-44 år (+10,6 %). Fördelningen mellan könen kommer att
vara fortsatt jämn enligt prognosen förutom den övre pensionsåldern där andelen kvinnor är högre.
Befolkningsprognos för 2017-20
Ålder /
År
0-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19-24
25-44
45-64
65-79
80-100
Totalt

2017
803
565
417
419
345
594
2 529
2 820
2 007
520
11 019

2018
816
595
429
429
359
595
2 616
2 831
2 040
554
11 264

2019
845
623
437
415
402
612
2 689
2 888
2 065
581
11 557

2020
865
619
457
441
416
619
2 754
2 905
2 121
596
11 793

2021
870
653
461
451
422
627
2 797
2 939
2 117
635
11 973

Förändring
2017-2021
8,3%
15,6%
10,6%
7,6%
22,3%
5,6%
10,6%
4,2%
5,4%
22,1%
8,7%

Befolkningsprognosen är gjord för perioden till år 2030 och den pekar på att kommunens befolkning
då skulle uppgå till 14 000 personer. Det motsvarar en ökning med cirka 27 procent.

Bostadsbyggande
För att möta befolkningsutvecklingen krävs minst 100 st nya bostäder årligen. För närvarande har
kommunen färdiga detaljplaner för cirka 290 bostäder varav cirka 130 i Gnesta tätort. Planer finns för
drygt 150 bostäder utanför Gnesta tätort i bland annat Spårbacken i Laxne, Vängsö, Nysätter i
Stjärnhov och Aspliden i Björnlunda. Till detta byggs det ett tiotal bostäder i småhus utanför tätorterna
på landsbygden.
Den goda planberedskapen och det goda kommunikationsläget i Stockholmsregionen gör att
förutsättningarna för ett fortsatt högt bostadsbyggande är mycket gott i kommunen.
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Ekonomiska förutsättningar
BNP-tillväxten förväntas bli något högre 2018 än 2017. Regeringen bedömer att tillväxten mattas av
något 2019, främst till följd av lägre bostadsinvesteringar och mindre bidrag från offentlig konsumtion
än under föregående år. Ökningen av hushållens reala disponibelinkomster
beräknas bli något lägre 2019. Konsumtionstillväxten tror man dock inte ska dämpas då hushållen
väntas dra ned på sitt historiskt sett höga sparande.
År 2018 prognostiserar regeringen att offentlig konsumtion ska öka i en takt som motsvarar
genomsnittet sedan år 2000. Migrationsrelaterade utgifter väntas dock fortsätta minska kraftigt i
kommunsektorn. Nästa år antas tillväxten i den offentliga konsumtionen mattas av till följd av en
dämpad skatteinkomstutveckling. För kommunsektorns del antas även statsbidragen minska på grund
av minskade migrationsutgifter, vilket dämpar konsumtionsutvecklingen ytterligare.
Flera indikatorer tyder enligt regeringen på förbättrade exportutsikter framöver. Tillsammans med den
jämförelsevis svaga kronan gör detta att exporten väntas öka i snabbare takt resterande delen av 2018
och 2019 än den gjort under första halvåret 2018. Investeringarna beräknas fortsätta öka 2019 om än i
långsammare takt än tidigare, men bostadsbyggandet utvecklas svagare.
Regeringen anser att framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft.
Den gynnsamma konjunkturutvecklingen under 2018 bedöms medföra att sysselsättningen fortsätter
öka i relativt hög takt. Även arbetskraften fortsätter växa i relativt hög takt och sammantaget medför
det att arbetslösheten väntas bli 6,4 procent. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi har ökat sedan 2013
och bedöms vara högre än normalt 2018 och 2019. Det ansträngda resursutnyttjandet har enligt
regeringen ännu inte gjort något påtagligt avtryck i löneutvecklingen. Därmed, menar regeringen, kan
bristen på arbetskraft vara fortsatt hög en tid utan att det medför någon större risk för överhettning. De
årliga löneökningarna bedöms komma att vara jämförelsevis låga 2018 och 2019, givet konjunkturläget.
Enligt regeringen har det kommunala skatteunderlaget ökat relativt kraftigt de senaste åren, men
tillväxten antas mattas av något framöver. Det förklaras främst av att tillväxten i lönesumman antas
minska något under prognosperioden. Man påpekar också att underlaget för kommunal
inkomstbeskattning påverkas av regelförändringar. År 2019 är den underliggande utvecklingen betydligt
starkare än den faktiska, vilket beror på det förslag om sänkt skatt (höjda grundavdrag) för personer
över 65 år som lämnas i propositionen. Detta minskar skatteunderlagstillväxten 2019 med 0,5
procentenheter. Regeringen förutser betydligt snabbare skatteunderlagstillväxt än SKL 2018–2020. Det
förklaras till stor del av att regeringen förutser större ökning av arbetade timmar, men innevarande år
beror skillnaden på att regeringens prognos utgår från större ökning av sociala ersättningar och inkomst
av näringsverksamhet.
Framtidsplanen 2019-2021 baseras på SKL:s skatteprognos per den 19 oktober 2018.

Skattesats
Skattesatsen är oförändrad för medborgarna på totalen. En skatteväxling har gjorts för samtliga
kommuner i Sörmland inför 2019. Skatteväxlingen mot Landstinget ger en minskning av den
kommunala delen av den totala skatten med 6 öre samtidigt som landstingets skatt ökar med samma
summa. Samtidigt minskar Gnesta kommuns kostnader för administrationen av
kollektivtrafikmyndighet och regionförbund med motsvarande belopp. Kommunens del av skatten är
2019 22,12 procent.
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Prognos skatteintäkter
Vid beräkning av skatteintäkter för 2018 och för Framtidsplanen 2019-21 används den av SKL senast
publicerade prognosen (2018-10-19).
2018. 10 985 inv. 1/11-2017
2019: 11 099 inv. 1/11-2018
2020: 11 204 inv. 1/11-2019
2021: 11 312 inv. 1/11-2020

632 mkr
663 mkr
687 mkr
712 mkr

Gnestas ekonomi
De senaste årens starka resultat förklaras till största delen av ökade statsbidrag och stora positiva
resultat från finanserna. De goda resultaten är viktiga för att möta det expansiva skede som är på gång i
kommunen med nybyggnationer av förskola, sporthall och äldreboende. Dessutom pågår stora
investeringar i gator och anläggningar för vatten och avlopp. Det planeras också för ett omfattande
bostadsbyggande i kommunen som i sin tur medför volymökningar inom förskola, grundskola etc. För
en budget i balans och en långsiktigt god ekonomisk utveckling förutsätts att verksamheterna planerar
för effektiviseringar i storleksordningen en procent.
Investeringar utförs för att göra Gnesta till en attraktiv kommun. Investeringar i infrastruktur och
annan kommunal service har ökat de senaste åren. Under tidigare år har kommunen kunnat finansiera
investeringar genom de intäkter kommunen har i form av skatter och bidrag. I takt med att
investeringar ökar har ett ökat behov av likviditet uppstått och Gnesta kommun har därför från 2016
lånat för att kunna expandera.
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Resultaträkning
(Belopp i tkr)

Verksamhetens intäkter

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

100 388

102 396

104 444

106 533

-718 355

-744 867

-766 791

-790 059

-16 923

-16 923

-18 923

-18 923

-634 890

-659 394

-681 270

-702 449

Skatteintäkter

507 979

526 406

543 777

564 984

Generella statsbidrag och utjämning

129 141

139 916

145 221

147 093

5 030

5 500

6 000

6 500

Finansiella kostnader

-1 160

-2 428

-3 428

-5 428

Resultat före extraordinära poster

6 100

10 000

10 300

10 700

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

0

0

6 100

10 000

10 300

10 700

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter

Årets resultat
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Bilaga – Investeringar per nämnd
Kommunstyrelsen - skattekollektivet
Investeringar

(tkr)

2019

Ekonomienheten
Uppgradering/utveckling av ekonomi- och beslutssystem

700

HR-enheten
IT-baserat chefsstöd

100

IT-enheten
Utbyggnad av förvaltningsnät
Fritt Wi-Fi förvaltningsnät på strategiska platser
Servrar och kommunikationsutrustning
Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning)
Förnyelse datorpark (1/4 av administrativa PC-arbetsplatser)
Införandeprojekt
Integrationer

650
500
1 500
1 400
500

Kanslienheten
Uppdatering ärendesystem (digitalt arbetssätt)

500

Kommunchefen
Verksamhetsanpassning i lokaler

500

Kommunikation och samverkan
Offentlig konst i Stjärnhov
Klämmingsbergsbadet
Uppsnyggning Hagstumosse
Laxne bad- och idrottsplats
Badplatser
Gamla vattentornet
Konstgräsplan
Elljuspår i Gnesta
Nytt och utvecklat intranät
Biblioteksservice & skyltning
Surfplattor (utlåning på biblioteket)
Elektron
Servicecenter
Nya sporthallen inventarier och utrustning

2020

2021

1 000
450
650
500
1 500
1 300
500

500
150
650
500
1 500
1 300
500

50
5 000
200
400
1 300
2 700
80
100
395

100
100
40
100

200
100
40

130
700

Summa investeringar

11 105

17

12 540

5 440

Kommunstyrelsen - taxekollektivet
Investeringar

(tkr)

Vatten- och avloppsenheten
Ledningsnät
Driftövervakning
Reservkraft
Sjöledning Frösjön reinvestering
Inmätning av tätorter
Staket Gnesta VV infiltration
Renovering pumpstationer
Grunden Björnlunda lågreservoar
Mekanisk rening Stjärnhovs reningsverk
Vattenverk Gnesta
Reningsverklösning Gnesta
VA-saneringsplan
Fordon byte av bilar i driften
Tillbehör entreprenadmaskiner och småmaskiner

2019

2020

2021

9 000
750
700
3 000

10 000
750
1 000

11 000

2 000
1 000
3 000

1 000

1 000

1 500

500
2 000
3 000
1 000

2
3
1
1

Renhållningen

-

Summa investeringar

19 950

18

500
000
000
500
700
200
-

160 000
180 000
1 500
600
-

26 650 356 600

Samhällsbyggnadsnämnden

Investeringar

(tkr)

2019

2020

2021

Lekplatsutredning utrustning
Rallarkajen
Uppsnyggning yttertätorter
GC-väg: Gnesta - Björnlunda utredning ÅVS
GC-väg V:a Storgatan Nygatan till rondellen (700m)
GC-väg: Centrum Stationshuset - Kurres projektering
GC-väg Centrum Stationshuset - Kurres
GC-väg Laxne skola till återvinningscentralen (1000m, statlig väg ÅVS)
GC-väg: Vackerby industriväg (350 m)
GC-väg: Väg 223 (Björnlunda) Trafikverket (450 m statlig väg ÅVS)
GC-väg: Hebyvägen (Laxne)Trafikverket (250 m statlig väg ÅVS)
Barmarksunderhåll
Tillgänglighetsanpassning
Fordonspark
Byte av belysningsarmatur och stolpar (20 stolpar per år)
Beläggningsprogram
Belysning mellan Vesslevägen och Ingalundavägen projektering
Belysning mellan Vesslevägen och Ingalundavägen (350m)
Belysning mellan Hagvägen och väg 57 projektering
Mariefredsvägen vid Frustuna kyrka (in- och utfart samt passage) projektering
Mariefredsvägen vid Frustuna kyrka (in- och utfart samt passage)
GC-väg: Vackerby industriväg (Framnsvägen-hunddagiset) projektering
GC-väg: Vackerby industriväg (Framnsvägen-hunddagiset)

1 000

1 000
800
600
200

1 000

Summa investeringar

8 120

19

300
2 500

300
2 000
300

2 500
620
200
3 000

2 500
200
2 780
250
3 000
100
250

1050
300
300
2 500
1 000
250
3 000

300
300
500
300
1 500
12 280

16 300

Barn- och utbildningsnämnden
Investeringar

(tkr)

Förskola
Datorer/läsplattor och digital utrustning
Inredning och pedagogiskt material ny förskola
Investeringar för miljöförbättringar
Nytt material för giftfri förskola
Pedagogisk utemiljö
Verksamhetsmöbler
Grundskola
Digital klassrumsutrustning F-9 (ej datorer/läsplattor)
Ersättning instrument
Komtek
Maskiner/möbler slöjdsal
Möbler arbetsrum, skolmatsal och klassrum
Pedagogisk utemiljö F-9
Pedagogiska datorer/läsplattor F-9 (byte vart tredje år)
Kostenheten
Serveringslinje
Köksutrustning
IT
Fritidsgård
Möblemang och inredning
IT-utrustning
Utemiljö - möbler med mera
Kulturskola
Instrument och inventarier
Summa investeringar

20

2019

2020

2021

150
100
100
50
200
100

100

100

100
50
200
200

100

500
30
300
100
900
300
900

300
30
100
100
900
150
450

100

50
100
45

100
45

50

210
50
50

50
50

60

60

60

1 280

4 245

2 835

30
150
100
90

100
200

Socialnämnden

Investeringar

(tkr)

2019

2020

2021

500
300
200

200
300
200

200
300
200

Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård
Sängar och madrasser
Trygghetslarm och trygghetskamera
Inventarier - nytt äldreboende
Larm - nytt äldreboende
Nytt serviceboende - gemensamma lägenheter och kontor

500
100
2 450
1 900
150

500
100

100

Summa investeringar

6 100

1 300

800

Ledning
Digitalisering och övrig teknik - förvaltning
Kontorsutrustning - förvaltning
Inventarier - förvaltning
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Ekonomisk uppföljning 2018 kommunen totalt
Beslut
1.

Godkänna ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter oktober
2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen totalt (skattefinansierad verksamhet) har en avvikelse per oktober
månad med -482 tkr. De största avvikelserna avser Kommungemensamma
poster (+ 16 705 tkr), KS förvaltning (+ 3 323 tkr), Vuxen- och
omsorgsnämnden (- 14 400 tkr) och Barn och utbildningsnämnden (- 7 355
tkr).
Prognos: + 1 950 tkr
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-11-26

Tjänsteförslag
1.

Godkänna ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter oktober
2018.

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

UPPFÖLJNING

2018-12-07
KS.2018.145
Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning efter oktober – kommunen totalt
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Godkänna ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter oktober 2018.

Sammanfattning
Kommunen totalt (skattefinansierad verksamhet) har en avvikelse per oktober månad
med -482 tkr. De största avvikelserna avser Kommungemensamma poster (+ 16 705
tkr), KS förvaltning (+ 3 323 tkr), Vuxen- och omsorgsnämnden (- 14 400 tkr) och Barn
och utbildningsnämnden (- 7 355 tkr).
Prognos: + 1 950 tkr
Kommungemensamma poster
Kommungemensamma poster visar en positiv budgetavvikelse med 16 705 tkr efter
oktober. Detta beror främst på realisationsvinster om 7 400 tkr vid försäljning av
värdepapper, överskottsutdelning från Kommuninvest på 2 300 tkr samt lägre
avskrivningskostnader lägre kostnader för främmande tjänster än budgeterat. Till
årsskiftet kommer även statsbidrag om 2 950 tkr i form av byggbonus.
Prognos: +19 050 tkr
Kommunstyrelseförvaltningen
Verksamhetsområdet visar en avvikelse mot budget inklusive taxekollektivet på 3 323
tkr. Skattekollektivets avvikelse per oktober uppgår till 3 397 tkr. Den största positiva
avvikelsen avser samhällsunderstödda resor med 1 558 tkr. Flertalet verksamheter
uppvisar positiva avvikelser pga periodiseringseffekter. IT enheten visar ett resultat på -1
033 tkr bland annat pga att interndebiteringen av intäkter för licenser sker i november
varje år.
Taxekollektivet uppvisar totalt ett resultat per oktober med - 74 tkr. VA-enheten har
haft akuta reparationer och underhåll på reningsverken vilket resulterat i högre
kostnader än budgeterat (-1 063 tkr). Hela denna avvikelse kommer inte att kunna
återhämtas till årsskiftet varför VA-enheten prognosticerar ett resultat på -700 tkr.
Renhållningsenheten visar en avvikelse på +989 tkr pga högre intäkter. Högre beräknade
kostnader i slutet av året gör dock att renhållningsenheten prognosticerar ett resultat
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enligt budget.
Mark och fastigheter prognosticerar ett resultat över budget med + 4000 tkr för helåret,
detta då exploateringsverksamheten avslutar projekt i slutet av året som beräknas
generera vinster. För Vuxenutbildning och arbetsmarknad prognosticeras en vinst med
+ 4 500 tkr. Av dessa är 4 300 tkr intäkter från Migrationsverket som tidigare bokförts i
balansräkningen för kommande kostnader. De äldre posterna kommer att bokföras i
resultatet till årsskiftet.
Prognos: +8 700 tkr
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens avvikelse efter oktober månad är + 1 245 tkr. Verksamhetsområdet
administration visar en avvikelse på +470 tkr, detta då omkostnaderna varit lägre än
budgeterat. Planeringsenheten visar en avvikelse på +431 tkr. Avvikelsen kommer främst
från vakanser under våren men även pga högre intäkter inom bygglov och
detaljplanering. Tekniska verksamheten har per oktober en avvikelse på +562 tkr då
intäkterna för främmande arbeten varit högre än beräknat. Räddningstjänsten har en
avvikelse med -693 tkr per oktober pga högre avgift från Nyköpings kommun samt
kostnad för självrisk för skogsbrand i augusti. Miljöenheten visar en avvikelse med +474
tkr. Detta beror på vakanser samt en högre intäkt för tillsyn än budgeterat. Prognosen
för helåret är + 200 tkr för nämnden. Administrationen och miljöenheten bidrar positivt
medan räddningstjänsten ger en negativ prognos.
Prognos: + 200 tkr
Vuxen- och omsorgsnämnden
Nämnden visar en avvikelse per oktober på - 14 400 tkr. Nämndkostnaderna har per
oktober en avvikelse med +630 tkr. Detta beror på en förväntad kostnad för vite från
tidigare år som inte kommer att falla ut och som därför har återförts i resultatet.
Förvaltningsledningen visar en avvikelse med + 6 236 tkr. Avvikelsen beror på att en
reserv lagts hos ledningen för kostnader för det nya äldreboendet mm. Då boendet inte
är färdigställt har det inte inkommit några kostnader för detta.
Individ- och familjeomsorgen har per oktober en avvikelse med -4 479 tkr. De högre
kostnaderna avser främst volymökningar, placeringar för barn med stora vårdbehov
samt svårigheter att rekrytera vilket bidragit till höga konsultkostnader.
För Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning är avvikelsen mot
budget - 15 917 tkr per oktober. De största underskotten visar externa placeringar,
personlig assistans mm (-7 888 tkr) och hemtjänsten (-2 871 tkr). Hemtjänsten har under
2018 haft en stor volymökning och hög sjukfrånvaro vilket resulterat i höga kostnader
för vikarier och konsulter.
Åtgärdsplan har tagits fram under året. Trots detta har ökade volymer och placeringar
samt sjukfrånvaro och fördyrade personal- och konsultkostnader bidragit till fortsatt
ökning av underskottet. Total prognos för nämnden uppgår därför till -17 500 tkr.
Prognos: -17 500 tkr
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Barn-och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningnsämnden visar efter oktober månad en negativ avvikelse mot
budget på -7 355 tkr. De största negativa avvikelserna finns inom grundskola, särskola
och gymnasiet.
Administrationen visar en avvikelse på + 1 275 tkr vilket beror på lönepott som inte
utnyttjats samt på att personal som slutat inte ersatts. Förskola och Pedagogisk
verksamhet har en avvikelse på + 3 362 tkr. Avvikelsen beror på mer intäkter från
Migrationsverket samt att kostnaden för köp av platser i fristående verksamheter och
andra kommuner varit lägre än budgeterat. Grundskolan visar en avvikelse på - 6 586 tkr.
Underskottet är framförallt hänförligt till för höga personalkostnader. Särskolan visar en
avvikelse på - 1 638 tkr vilket till största delen beror på för höga personalkostnader.
Elevhälsan och centrala pedagogiska resurser har en avvikelse på + 1 916 tkr. Detta
beror på osäkert statsbidrag som nämnden trodde skulle behöva återbetalas. Utfallet blev
endast en mindre del och resultatet påverkas då positivt. Kulturskolan följer budget.
Gymnasieskolan visare en avvikelse på - 5 444 tkr. Detta beror på att det budgeterats
med för få skolplatser jämfört med hur många elever som går i gymnasieskolan i dag.
Kostnaden för skolkort i kollektivtrafiken och taxi har också ökat under året.
Kostenheten har en avvikelse på -510 tkr pga lägre intäkter och högre kostnader för
livsmedel än budgeterat. Verksamheten Fritidsgård visar en avvikelse på +263 tkr pga
bidrag för lovaktiviteter som ännu inte använts fullt ut.
De åtgärder som vidtagits för att få budgeten i balans är inte tillräckliga. En stor del av
kostnaden för skolplatser i gymnasiet saknades också när budgeten beslutades.
Sammantaget prognosticeras nämndens underskott till - 8 500 tkr vid årets slut.
Återkrav från Migrationsverket samt vissa avslag för återsökningar avseende grundskolan
gör att underskottet i prognosen för helåret ökar.
Prognos: -8 500 tkr

Skattefinansierad verksamhet
Verksamhetsområde Helårs
Budget
Kommungemensamma
poster
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Vuxen- och
omsorgsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Totalt

Avvikelse
Utfall budget

Prognos

Prognos

Prognos

Avvikelse

Avvikelse Avvikelse

oktober

oktober

augusti

mars

590 700

16 705

19 050

15 200

3 550

-82 196

3 397

9 400

4 600

5 500

-27 945

1 245

200

-300

0

-192 120

-14 400

-17 500

-14 770

-4 500

-282 300

-7 355

-8 500

-6 000

-7 000

6 139

-408

2 650

-1 270

-2 450
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Taxefinansierad verksamhet
Verksamhetsområde

Helårs
Budget

Avvikelse
Utfall budget

Prognos

Prognos

Prognos

Avvikelse

Avvikelse Avvikelse

oktober

oktober

augusti

mars

Vatten och avlopp

0

-1 063

-700

0

0

Renhållning
Totalt

0

989

0

0

0

0

-74

-700

0

0

Ekonomiska konsekvenser
Analyseras under respektive del ovan.
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 mars, augusti och oktober månad i enlighet med
beslut i Framtidsplanen.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-26
Beslutet skickas till:
Ekonomichefen

Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef
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Översiktsplan för Gnesta kommun
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Översiktsplan Gnesta kommun 2050 antas
Sammanfattning av ärendet
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. En
översiktsplan ska spegla kommunens viljeinriktning för användning av markoch vattenområden i ett långsiktigt perspektiv. Förslag till översiktsplan för
Gnesta kommun omfattar hela kommunen och visar bland annat hur
stadsbygd och landsbygd kan utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen är inte
juridiskt bindande men väger tungt vid prövning av ärenden rörande markoch vattenanvändning även i högre instans. När den nya översiktsplanen
vinner laga kraft ersätter den översiktsplanen från 2003. Den nya
översiktsplanen ersätter också de fördjupade översiktsplanerna för Laxne
tätort (antagen 1995), Björnlunda tätort (antagen 2000), Gnesta tätort (antagen
2008) samt Båvenplanen från 1995.
Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse 2018-10-31
2.
Översiktsplan Gnesta kommun 2050 antagandehandling, hittas på länk:
www.gnesta.se/forslag-oversiktsplan-2050

3.
4.

Utställningsutlåtande Översiktsplan Gnesta kommun 2050
Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Gnesta kommun 2050

Tjänsteförslag
1.
Översiktsplan Gnesta kommun 2050 antas
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-31
KS.2014.194
Kommunstyrelsen

Översiktsplan för Gnesta kommun
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Översiktsplan Gnesta kommun 2050 antas
Sammanfattning
Ett förslag till översiktsplan har varit ute på samråd mellan den 12 januari och 12
mars samt på utställning mellan 20 juni och 7 september.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bemött inkomna yttranden och reviderat
planen både efter samrådet och utställningen. Förvaltningen föreslår nu att
översiktsplanen antas. Förslag till ny översiktsplan hittas på länk:
www.gnesta.se/forslag-oversiktsplan-2050

Ärendebeskrivning
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. En
översiktsplan ska spegla kommunens viljeinriktning för användning av mark- och
vattenområden i ett långsiktigt perspektiv. Förslag till översiktsplan för Gnesta
kommun omfattar hela kommunen och visar bland annat hur stadsbygd och
landsbygd kan utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande
men väger tungt vid prövning av ärenden rörande mark- och vattenanvändning
även i högre instans. När den nya översiktsplanen vinner laga kraft ersätter den
översiktsplanen från 2003. Den nya översiktsplanen ersätter också de fördjupade
översiktsplanerna för Laxne tätort (antagen 1995), Björnlunda tätort (antagen
2000), Gnesta tätort (antagen 2008) samt Båvenplanen från 1995.

Arbetet med den nya översiktsplanen
Den tidigare översiktsplanen antogs 2003. 2010 gjorde Gnesta kommun en
aktualitetsförklaring där Länsstyrelsen bidrog med synpunkter på Gnestas
översiktsplan. Länsstyrelsen föreslog att en ny översiktsplan bör upprättas som
motsvarar dagens krav och innehåller aktuell lagstiftning.
Kommunstyrelsen gav den 1 december 2014 samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att påbörja arbetet med en ny översiktsplan. Arbetet med
översiktsplanen inleddes i början av 2015 med en medborgardialog i kommunens
orter samt med olika fokusgrupper.
Översiktsplanen har varit ute på samråd mellan den 12 januari och 12 mars 2018
samt på utställning mellan den 20 juni och 7 september 2018.
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Under både samråd och utställning har översiktsplanen funnits utställd på
medborgarkontoret i Gnesta samt i föreningshuset i Stjärnhov. I anslutning till
utställningen på medborgarkontoret har öppet hus hållits där tjänstepersoner från
förvaltningen och politiker svarat på frågor och tagit emot synpunkter.
Under samrådet inkom 49 yttranden och under utställningen inkom 26 yttranden
varav 10 utan erinran. Yttrandena på utställningsversionen av översiktsplanen har
kommit in skriftligt via mejl, brev, biblioteket i Stjärnhov eller via
medborgarkontoret i Gnesta.
Förvaltningens synpunkter
Efter utställningen har förvaltningen sammanställt inkomna yttranden på
utställningsversionen av översiktsplanen i ett utställningsutlåtande. Vissa av de
inkomna yttrandena har lett till att planen reviderats. Övriga revideringar som
gjorts handlar främst om att uppdatera utifrån förändringar i kommunen mellan
utställningen och antagandet. I antagandehandlingen har dock inte några större
ändringar gjorts.
De ändringar som gjorts listas nedan:
·
·
·
·
·
·

Kartorna har reviderats för att vara tydligare för läsaren
Riksintresse kommunikationer har lagts till på kartbild
De två nya naturreservaten Tegelbrukshagen och Holmsjöskogen är
beskrivna i översiktsplanen
Att en kulturmiljöanalys ska göras för de centrala delarna av Gnesta har
förtydligats
Kulturskolans verksamhet beskrivs i antagandehandlingen
Tillgänglighet beskrivs i den övergripande inriktningen Attraktiva
livsmiljöer

Arbetet framåt
När översiktsplanen vunnit laga kraft påbörjas arbetet med implementering av
den nya översiktsplanen i kommunen. Förvaltningen planerar att göra en
uppföljning av översiktsplanens övergripande mål och strategier under år 2020.
Juridiska konsekvenser
Enligt gällande lagstiftning ska översiktsplanen ställas ut för samråd respektive
utställning i minst två månader. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att den
antagits i kommunfullmäktige. I och med att planen inte är juridiskt bindande kan
inte innehållet i planen överklagas. Planen kan enbart överklagas om processen
för framtagandet inte följt gällande plan- och bygglag (PBL 2010:900).
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Inga förändringar har gjorts i översiktsplanen som förväntas ge någon påverkan
på jämställdhetsperspektivet. Därmed anses den jämställdhetsanalys som gjordes i
samband med beslut om samråd för översiktsplanen även tillämpbar på
antagandehandlingen.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Översiktsplanen stämmer överens med övriga kommunala styrdokument, mål,
policys, planer och riktlinjer.
Översiktsplanen utgår från kommunens vision och kommunfullmäktiges mål och
två mål är särskilt viktiga för översiktsplanen:
- Gnesta ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i
- En befolkningstillväxt om minst 2% per år
Översiktsplanen tar också hänsyn till kommunens bostadsförsörjningsprogram
och är samstämmigt med planen för centrumutveckling i Gnesta kommun
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-31
2. Översiktsplan Gnesta kommun 2050 antagandehandling, hittas på länk:
www.gnesta.se/forslag-oversiktsplan-2050

3. Utställningsutlåtande Översiktsplan Gnesta kommun 2050
4. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Gnesta kommun 2050
Beslutet ska skickas till
~ Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Alina Ruda
Samhällsplanerare
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Utställningsutlåtande Gnesta kommun – Översiktsplan 2050
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Utställningsutlåtande Gnesta kommun – Översiktsplan 2050
Dnr: KS.2014.194
Datum: 2018-10-31
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utställningsutlåtande Översiktsplan Gnesta kommun 2050
Inledning
Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2014 att påbörja arbetet med en ny översiktsplan.
Översiktsplanen är ett långsiktigt strategiskt planeringsdokument som hanterar den långsiktiga
strategiska mark- och vattenanvändningen i kommunen.
Översiktsplanen är en del av kommunens arbete för hållbar utveckling och hushållning med
kommunens mark och resurser. Gnesta kommun har som övergripande mål att kommunen ska
vara attraktiv att leva verka och bo i.
I utställningsutlåtandet beskrivs översiktsplaneprocessen och vilka aktiviteter som genomförts i
samband med samråd och utställning. De inkomna yttrandena på utställningshandlingen listas
tillsammans med en kommentar och ställningstagande från kommunen. De ändringar som gjorts
i antagandehandlingen beskrivs också i utställningsutlåtandet.

Uppstart av arbete med översiktsplan
I början av 2015 inleddes arbetet med en ny översiktsplan. I ett tidigt skede utfördes en
medborgardialog med kommunens invånare. Medborgardialogen hölls i kommunens orter inom
kommunikationsstråk samt i centralorten Gnesta. Frågorna nedan ställdes och mynnade sedan ut
i analyser som använts i beskrivningen av respektive orts förutsättningar och behov. Följande
frågor ställdes under medborgardialogen:
 Vad är viktigt att Gnesta kommun tar med i en Översiktsplan utifrån ett fritidsidrottsperspektiv?
 Hur ska föreningslivet utvecklas?
 Lokalisering av framtidens anläggningar?
 Hur ska man utveckla ytterområden i Gnesta kommun?
 Hur ska man utveckla Gnesta tätort?

Samråd
Kommunstyrelsen beslutade i december 2017 att skicka ut Översiktsplan – Gnesta kommun 2050
på samråd. Översiktsplanen var utställd mellan den 12 januari och den 12 mars 2018. Planen
fanns utställd på medborgarkontoret i Gnesta samt på föreningshuset i Stjärnhov.
Översiktsplanen skickades ut till myndigheter, föreningar och företag. Under samrådet fanns en
fulltextversion och en kortversion av översiktsplanen. Till planen fanns också en tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning. I kortversionen presenterades de övergripande inriktningarna i
översiktsplanen. Syftet med kortversionen var att väcka intresse och ge kort koncis information
om vad en översiktsplan är och vilka övergripande ställningstaganden Gnesta kommun gör i sitt
förslag till ny översiktsplan.
Kommunen hade två samrådsmöten i anslutning till utställningen på medborgarkontoret. Där
svarade tjänstepersoner och politiker på frågor och tog emot synpunkter. Särskilda möten hölls
också med bland annat Centerpartiet, Socialdemokraterna och Villaägarnas riksförbund. Övriga
aktiviteter under samrådet var en novelltävling med mellanstadieklassare samt workshops med
högstadieelever. Under samrådet inkom 48 yttranden som tillsammans med workshops,
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novelltävling och synpunkter från samrådsmöten sedan låg till grund för revideringar till
utställningsversionen.

Utställning
Kommunstyrelsen beslutade i slutet av maj att skicka ut Översiktsplan – Gnesta kommun 2050
på utställning. Utställningen pågick mellan den 20 juni – 7 september 2018. Det hölls tre stycken
öppet hus på medborgarkontoret i Gnesta, både på dags- och kvällstid. På mötena fanns
tjänstepersoner på plats för att svara på frågor. Utställningsunderlaget skickades ut till de som
stod på sändlistan till samrådet samt de privatpersoner som lämnat ett samrådsyttrande med
kontaktuppgifter. Under utställningen inkom 26 yttranden varav 10 utan erinran.

Revideringar efter utställningen
Efter utställningen har kommunen uppdaterat kartunderlaget för att göra det tydligare för läsaren.
Det handlar bland annat om att se över att samtliga riksintressen finns representerade och att
naturreservaten redovisas på ett tydligt sätt. Riksintresse kommunikation (Västra stambanan) har
lagts till i en av kartorna. Riksintresset beskrivs således i både text och bild i antagandehandlingen.
Kulturskolan beskrivs och det har tydliggjorts att en kulturmiljöanalys ska göras för Gnesta
centralort. Kulturmiljöanalysen ska underlätta utvecklingen i anslutning till riksintresset Gnesta
stationssamhälle.
Tillgänglighet har lagts till i en av översiktsplanens inriktningar: attraktiva livsmiljöer.
I övrigt har planen uppdaterats med två nya naturreservat som tillkommit mellan utställningen
och arbetet med antagandehandlingen.

Inkomna yttranden med kommentarer
Myndigheter
Länsstyrelsen Södermanland
Förslag till översiktsplan för Gnesta kommun är utställt och har inkommit till Länsstyrelsen för
granskning enligt 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande den 15 mars 2018. Kommunen har remitterat planförslaget till de statliga verk som
berörs. Försvarsmakten har lämnat yttrande den 16 juli och har inget att erinra. Trafikverket har
lämnat yttrande den 27 augusti och tillstyrker att översiktsplanen antas.
Av länsstyrelsens granskningsyttrande ska framgå om
1.förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
2.förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3.redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7
kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4.sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera
kommuner inte samordnas på et lämpligt sätt, och
5.en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Detta granskningsyttrande ska enligt 3 kap. 20 § PBL redovisas tillsammans med översiktsplanen.
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Länsstyrelsens ställningstagande
Länsstyrelsen kan komma att pröva kommunens beslut att anta detaljplaner eller
områdesbestämmelser enligt 11 kap. 10 och 11 §§PBL, om de synpunkter som lämnas nedan inte
beaktas i fortsatt planering.
Riksintressen
Länsstyrelsen bedömer att det kan finnas risk för negativ påverkan på riksintresset Gnesta
stationssamhälle utifrån den kraftiga expansion som förtätningsstrategin innebär. Det är bra att
en kulturmiljöanalys ska tas fram som komplement till utvecklingsplanen för Gnesta centrum.
Detta bör tydligare framgå av strategin för bebyggelse i tätorten.
Avgränsningen av riksintresset Gnesta stationssamhälle är otydlig och kartan behöver förbättras.
I övrigt stämmer avgränsningen av riksintressanta kulturmiljöer överens med Länsstyrelsens syn
på var riksintressanta värden finns.
Riksintresset för kommunikationer redovisas enbart i text och inte på karta varför planen
behöver kompletteras med detta. Kartredovisningen för riksintressen Natur behöver förtydligas.
Att en kulturmiljöanalys ska göras för centralorten Gnesta förtydligas i antagandehandlingen. Riksintresset
Gnesta stationssamhälle förtydligas på kartan där riksintresse kulturmiljö redovisas. Riksintresset
kommunikationer redovisas på kartan som handlar om miljö, risker och säkerhet. Riksintresse natur förtydligas
på karta.
Miljökvalitetsnormer
Miljökonsekvensbedömningen anger att det kan finnas risk för negativ påverkan på morfologisk
status för tätorternas sjöar när nya bostadsområden planeras i sjöarnas närhet. Gällande
miljökvalitetsnormer för vatten och hur kommunen avser att följa dessa redovisas inte i planen.
Länsstyrelsens ställningstagande får därför anstå till kommande prövningar.
Kommunen avser att ta fram en VA-plan där både dagvatten, dricksvatten och avlopp ingår. Av
planförslaget framgår inte hur dagvatten från nya bostadsområden ska tas om hand, så att utsläpp
och breddning inte förvärras från reningsverken. Dessa frågor kvarstår till kommande
prövningar.
Hälsa eller säkerhet, risken för olyckor, översvämning eller erosion
Riskområden för skred och ras och riktlinjer för byggande inom dessa framgår inte av planen,
exempelvis riskområdet vid Kyrksjön i Björnlunda. Länsstyrelsens ställningstagande får anstå till
kommande prövningar.
För anläggningar och åtgärder i närheten av vattenskyddsområden finns behov av ytterligare
utredningar, till exempel gäller detta Visbohammar nära Gnesta tätort.
Utredningar görs i samband med mer detaljerad planering.
Plan anger i det fall ny bebyggelse planeras i låglänta områden bör en översvämnings-analys
genomföras för platsen. Länsstyrelsen bedömer att en sådan analys alltid ska göras i dessa fall.
Texten ändras till att översvämningsanalyser alltid ska genomföras när bebyggelse planeras i låglänta områden.
Övrigt
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Planförslaget innehåller en karta som visar den övergripande utvecklingsstrategin, samt strategier
för framtida mark- och vattenanvändning. För Gnesta tätort, Bjömlunda, Laxne och Stjärnhov
finns markanvändningskartor. En kommunomfattande markanvändningskarta med tillhörande
riktlinjer för byggande saknas. Grunddragen i avsedd mark- och vattenanvändning framgår därför
enligt Länsstyrelsens bedömning inte tillräckligt tydligt av översiktsplanen.
Där kommunen tagit ställning till markanvändningen finns markanvändningskartor, för varje ort finns också
riktlinjer för byggande. För övriga områden är det den strategiska kartan som visar kommunens viljeriktning. På
kommunövergripande nivå är strategin att ny bebyggelse bör placeras i anslutning till kommunens
kommunikationsstråk och inte inom de tysta och opåverkade områdena. Det finns också riktlinjer för
kommunens fritidshusområden och för landsbygden beskrivet i text. Landsbygden i Gnesta kommun är de
områden som varken är en del av orterna inom kommunikationsstråken, fritidshusområdena eller de tysta eller
opåverkade områdena.
Det finns osäkerheter kring bedömningar av strandskyddet i vissa exploateringsområden.
Länsstyrelsens ställningstagande får anstå till kommande prövningar där ställningstagande beror
på utformning av detaljplanen, påverkan på strandskyddets syften samt skälen för upphävande.
Detta gäller till exempel planerade bostadsområden vid Kyrksjön i Björnlunda, vid Klämmingen i
Laxne och vid Naten i Stjärnhov.

Sörmlands museum
Synpunkter på planförslaget
Det är bra att kapitlet som rör kulturmiljö har kompletterats och utökats. Museet anser dock
fortfarande att översiktsplanen såväl som miljökonsekvensbeskrivningen kan stärkas, framförallt i
de avsnitt som rör kulturmiljö och bebyggelse. De synpunkter som lämnades av museet såväl som
länsstyrelsen i samrådsskedet är fortfarande till viss del aktuella.
I samrådsskedet eftersökte museet mer genomarbetade strategier för hur kulturmiljöerna inom
kommunen ska tillvaratas i kapitlet Bebyggelse. Kulturmiljöerna har dock fortfarande en mycket
undanskymd roll i kapitlet. Museet anser att dessa delar behöver stärkas, och att kulturmiljön
arbetas in i strategierna för bebyggelsens utveckling.
Kommunen innehåller många värdefulla kulturmiljöer. De är en viktig resurs som bidrar till
kommunens attraktivitet som turistmål såväl som bostadsort för invånarna. Detta bör bättre
avspeglas i översiktsplanen.
I antagandehandlingen kommer det tydligare framgå att en kulturmiljöanalys ska göras för centralorten Gnesta.
Riksintresset Gnesta stationssamhälle kommer också tydligare definieras i kartunderlaget.

Statens geologiska institut (SGI)
Statens geotekniska institut (SGI) har från Gnesta kommun erhållit rubricerad översiktsplan med
begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion
och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska
frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.
SGI:s överväganden
Statens geotekniska institut (SGI) har tidigare lämnat yttrande, daterat 2017-01-10 över
samrådshandlingen för rubricerat planförslag. SGI anser fortfarande att i översiktsplanen är det
lämpligt att man översiktligt redovisar geologiska och geotekniska förhållanden samt eventuella
risker, som underlag för strategiska val av markanvändning.
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Institutet rekommenderade också att en strategi för hur de geotekniska frågorna ska klarläggas
bör tillfogas översiktsplanens beskrivning.
SGI uppskattar att problematiken med översvämnings- och skredrisker i kommunen tas upp i
MKB och vill också framhålla vikten av att vid prövning av markens lämplighet för avsett
planändamål måste livslängden hos bebyggelse, anläggningar etc. vara utgångspunkten.
SGI rekommenderar att planen kompletteras enligt ovanstående eftersom god kännedom om de
geotekniska förutsättningarna och eventuella riskområden är viktiga utgångspunkter vid
strategiska val av markanvändning. Vi föreslår att eventuella riskområden tydligt redovisas på
plankartor.
De geotekniska förutsättningarna för mark utpekad som framtida utvecklingsområde kommer beaktas och
undersökas i kommande mer detaljerad planering.

Kommuner
Södertälje kommun
Gnestas gällande översiktsplan är från 2003 och det är därför välkommet att den moderniseras
och tydliggör hur kommunen planerar för att möta en befolkningsökning på 2 % per år. Det är
bra att Gnesta kommun är så tydlig i sin formulering kring satsningar på utbyggnad i
kollektivtrafiknära lägen och då främst i Gnesta tätort som beräknas ta den största andelen – 70
% - av kommunens utvidgning fram till 2050.
Planförslaget har tidigare varit på samråd under vintern 2018 då Södertälje kommun lämnade ett
remissvar. Södertälje kommuns svar på remissen inriktade sig främst på mellankommunala och
regionala intressen som påverkar Södertälje kommun.
Detta utställningsförslag är en bearbetning av samrådsförslaget utifrån de synpunkter som då
inkom. Södertälje kommun hade då några generella synpunkter och synpunkter på
kommunikationer och infrastruktur.
Södertälje kommun har tagit del av samrådsredogörelsen och det reviderade förslaget till
Översiktsplan för Gnesta och konstaterar att våra synpunkter tagits till vara. Skrivningar och
resonemang kring mellankommunala frågor om bland annat vattentäkten för Gnesta kommun
som ligger i Södertälje kommun har utvecklats tillika har resonemangen kring flexibla
kommunikationer utvecklats liksom texter om gång- och cykeltrafik.
När det gäller exploatering på jordbruksmark anser Södertälje kommun att, liksom
Miljökonsekvensbeskrivningen säger på sidan 12: Det finns en risk i att inte göra en bedömning
av hur stor andel av tillkommande bebyggelse som kan tillkomma inom befintlig tätort, och hur
detta kan genomföras. Risken är att nybyggnadsområden i praktiken värderas före förtätning.
Oönskade konsekvenser kan då uppkomma i form av utspridd bebyggelse med reducerad
hushållning av mark och begränsningar i transporteffektivitet.
På kartan sid. 35 saknar vi också fortfarande tätorten Mölnbo som ligger i Södertälje kommun
men som har Gnesta som sin närmaste serviceort.
Sammanfattningsvis välkomnar Södertälje kommun Gnestas nya förslag till Översiktsplan och ser
gärna ett fortsatt gott samarbete mellan våra kommuner i mellankommunala frågor.
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En plan för förtätningar i centrum har tagits fram med utpekade förtätningsområden i Gnesta centralort. Totalt
kan cirka 300 nya bostäder byggas i befintlig struktur. Centrumplanen ska ses som ett komplement till
översiktsplanen.
Mölnbo läggs in på kartan på sida 35.

Övriga/Föreningar
Kommunala pensionärs- och omsorgsrådet
Organisationernas ledamöter i Kommunala pensionärs- och omsorgsrådet (KPOR) har erhållit
Översiktsplan 2050 på remiss.
Planen är genomarbetad och ger en bra information om kommunens försättningar, mål och
planer för att vara en bra kommun att leva i.
Vi vill dock framföra följande synpunkter.
Sid 10 Inriktning Gnesta 2050- bo, verka, leva.
Föreslår utökning med följande övergripande mål för att man vid all planering ska arbeta
medvetet för tillgänglighet och jämställdhet:
Verksamheter ska utformas så att alla människor blir delaktiga oavsett funktionsförmåga.
Sid 24 Utbyggnadsområden kort sikt – 2030
Björnlunda
Vi föreslår ett tillägg av utbyggnadsområde åt sydväst med en utökning av byggnationen på
Hagvägen. Detta anser vi är ett utmärkt område för seniorboende genom närheten till
äldreboendet Ekhagen som har servering och aktiviteter för äldre. Det innebär även närhet till
hemtjänstpersonal som har sin placering på Ekhagen.
Stjärnhov
Kartan över Stjärnhov visar gräns mot Nyköpings kommun. Det ska väl vara Flens kommun?
Sid 54 Äldreomsorg
Uppgiften att byggnaden av det nya äldreboendet Strandhagen innebär att antalet platser för
vård- och omsorgsboende utökas med ca 40 platser anser vi blir felaktig. Detta eftersom
nuvarande platser vid Liljedalshemmet kommer att stängas och antalet platser vid Frustunagården
att minskas, enligt de uppgifter vi erhållit.
Dessutom anser vi att det bör tas med i skrivningen att det planeras byggnation av
hyreslägenheter i närheten av det nya äldreboendet Strandhagen. Enligt uppgift ska närboende till
Strandhagen ha tillgång till servering (aktiviteter?) och närhet till hemtjänstpersonal där. Det blir
då ett liknande -trygghetsboende- som det vid Träffpunkten.
På uppdrag av organisationernas ledamöter i Kommunala Pensionärs- och Omsorgsrådet.
Jämställdhet och tillgänglighet beskrivs i planen och skrivning om tillgänglighet läggs till i den övergripande
inriktningen ”Attraktiva livsmiljöer”
Området sydväst om Hagvägen ligger inom riksintresse kulturmiljö Eriksgatan (Önnersta – Penningby). I
området är bland annat ekarna av intresse för bevarande samt att det finns fornlämningar i området. Ny
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bebyggelse kan därmed bli svårt med tanke på riksintresset. Fokus för Björnlunda är att bygga ihop befintligt
tätortscentrum med Welandersborgsskolan och Björnlunda kyrka.
Texten på sida 26 ändras från Nyköpings kommun till Flens kommun.

Privatpersoner/medborgare
Privatperson 1
Planen skissar på en befolkningstillväxt utanför centralorten som motsvarar nästan ett helt
Björnlunda per decennium under de kommande trettio åren.
Varför en så fullständigt måttlös överdrift?
Stockholmsregionen växer och det finns ett ökat intresse för Gnesta kommun som är integrerat i Stockholms
arbetsmarknadsregion. Tillväxt förväntas framförallt ske i centralorten Gnesta men även i övriga orter och på
landsbygden förutspås tillväxt.

Privatperson 2
I utställningsversionen prioriteras fortfarande nybyggnationen till Gnesta tätort. Eventuell
byggnation på landsbygden ska ske utmed "bussvägarna". Återigen betraktas den övriga delen av
landsbygden som problem och tärande. Samtidigt beskrivs det öppna landskapet som en tillgång
för besöksnäringen.
Jag saknar i ÖP- 2050 en kommunal viljeinriktning och satsningar/ investeringar, som ska ge
förutsättningar för lokala entreprenörers etablering i de övriga tätorterna. Enligt SCB bor 32,6 %
av Gnestas befolkning på landsbygden, d.v.s. utanför kommunens tätorter.
Utbyggnaden av bredband/fiber är ett exempel på kommunens passivitet för landsbygden då
endast 22 % av de "relevanta" byggnaderna i kommunen är anslutna. Klart sämst i Sörmland!
Trots miljöbalken och medlemskap i Sveriges ekokommuner sker nästan all nybyggnation på
jordbruksmark. Vad ger det för signaler?
Ytterligare, det finns ett lagkrav att kommunen ska ha en utarbetad plan för tillförsel av
elektricitet. I ÖP-förslaget anges endast sol-el. Räcker det? Flis, lokal vattenkraft och vindkraft
saknas. Är de ointressanta?
Ändra perspektiv i ÖP 2050 genom att se landsbygden i Gnesta kommun som en tillgång, inte
som en belastning.
Byggnation längs med kommunikationsstråk handlar om att utnyttja befintlig infrastruktur samt skapa underlag
för kollektivtrafik och därmed ett mer hållbart resande. Översiktsplanen är vägledande och bebyggelse kan placeras
på andra ställen i kommunen.
Bredbandsutbyggnad lyfts fram som viktigt i översiktsplanen och kommunen har dialog med Telia och Skanova i
utbyggnaden. Om tillräckligt många inom ett utbyggnadsområde för fiber meddelar intresse påbörjas utbyggnad.
Energitillförsel regleras i en särskild plan. Nuvarande plan anses för inaktuell att föras in i den nya
översiktsplanen. Energiplanen kommer att revideras och bli en fristående plan.

Privatperson 3
Som boende och markägare i Gnesta kommun vill jag härmed uttrycka mina synpunkter på det
förslag som Gnesta kommun lagt fram till Översiktsplan. De punkter som tas upp är
genomgående sådant som jag anser, helt eller till viss del, inskränker på äganderätten.
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Översiktligt
Områden som nämns i Översiktsplanen som bl.a. bevarandesvärda naturintressen är tillkomna av
decennier av aktiv verksamhet så som jordbruk, malmbrytning och skogsbruk mm. Många
områden är också resultat av generationer av markägares ställningstaganden för bevarande av
dessa miljöer. Det är därför väldigt viktigt från kommunens sida att se till att skapa goda
förutsättningar för markägarnas fortsatta verksamhet och i största möjliga mån undvika beslut
som inskränker på deras nuvarande och framtida verksamhet. För bevarandet av naturintressena
krävs det att markägarna har möjlighet att bedriva utveckling av nya och befintliga lönsamma
verksamheter. Med den utveckling som sker nu kommer mycket av naturintressena inom kort
vara hotade p.g.a. bl.a. dåliga ekonomiska förutsättningar inom lantbruket. Många av de
naturintressen vi ser idag har skapats av historisk exploatering och utveckling av marken, och det
är tack vare ekonomisk avkastning värdena har kunnat bevaras. Så därför önskar jag att
kommunen beaktar detta i deras beslut, så att översiktsplanen inte blir en bestraffning för de
markägare som över generationer skapat dessa viktiga natur och-kulturvärden.
Kommunen har inte bara ett ansvar att bevara våra naturintressen med politiska beslut, utan
också skapa ekonomiska förutsättningar för oss markägare så vi har råd att fortsätta bedriva vår
verksamhet, som är en förutsättning för naturintressenas överlevnad.
Det som är viktigt för oss verksamma markägare i kommunen är att veta att det inte kommer
komma några följdeffekter av planen som kommer inskränka i vår verksamhet eller äganderätten.
Kan ni garantera att inga inskränkningar kommer att ske i våra verksamheter eller i äganderätten
som en följd av föreslagna översiktsplan?
Tysta områden
Tysta områden nämns och beskrivs som områden där det finns begränsningar av bullernivån,
bullerklass C. Vad det innebär för rådande skogsbruk och vad det kan komma att innebära för
framtida eventuell verksamhet, är svårt att tyda. Att på detta sätt lägga "en våt filt" på ett stort
område som har stor potential för vidareutveckling är inte önskvärt. Området är delvis obebott
och turismen är närmast obefintlig. Därför är det orimligt att genom detta förslag minska
markägarens möjligheter till verksamhet, utan en i proportion rimlig anledning. Att motsätta sig
tex telemaster minskar dessutom attraktiviteten för boende och företagande i området eftersom
mobil och internet inte möjliggörs.
Turismen och friluftslivet får inte inskränka på markägaren rätt att driva och utveckla sin mark,
det får inte bli en inskränkning i äganderätten. Framförallt inte på et sådant övergripande sätt som
i detta fall.
Då vet jag att införandet av tysta områden inte kommer att inskränka på befintliga verksamheter?
Inte heller att den på något sätt kommer att leda till ytterligare inskränkningar eller begränsande
regler för området eller i omgivningen, likt biotopskydd eller annat? Om det finns sådana planer
vill jag informeras om det snarast!
Natura 2000-områden
Lomsjöskogen och Putbergen är två naturreservat, bland flera, som nämns i översiktsplanen. Det
nämns där att det största hotet mot områdena är i första hand skogsbruk.
Eftersom det i naturreservaten råder avverkningsförbud, så kan det endast tolkas att avverkning i
naturreservatens närhet anses som ett hot. Att kommun har sådana kunskaper och åsikter för att
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kunna yttra sig angående skyddszoner kring nämnda naturreservat förvånar mig. Då det i de
samråd som skett med Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen inte framkommit
sådana intressen.
Sen tycker jag att formulering, där markägarens rätt till att nyttja sin mark och bedriva sin
verksamhet beskrivs som ett hot, är olycklig.
Kan det bli aktuellt med framtida begränsningar i naturreservatens omgivningar?
Riksintressen för naturvård
4.Misteln-Ånhammar-Dunkern området ingår i länsstyrelsen bevarandeplan odlingslandskapet
natur och kultmiljövärden. Saker som kan påverka området negativt benämns bl.a.
bebyggelseexploatering, större avverkningar, plantering av gran, dikning mm. Detta får inte
inskränka på markägarens rätt att bruka sin mark. Att begränsa avverkningar efter storlek kan
innebära stora ekonomiska förluster för enskilda markägare. Förbud mot plantering av gran kan
leda till att marken inte får nyttjas på det sätt som passar bäst. Exploatering av bebyggelse
behöver nödvändigtvis inte ha en negativ påverkan på naturvärden. Att motsätta detta i
översiktsplanen är att begränsa markägarens möjligheter till markanvändning. Inskränkningen kan
stå i orimlig proportionerlig mot den naturmiljömässiga vinningen.
Kan detta leda till att vi inte kommer få avverka vår planterade produktionsskog? Kommer det att
leda till att vi inte får återplantera den för marken mest lämpliga trädslaget? Kan det bli
begränsningar i skötseln av produktiv mark i form dikningsunderhåll och nydikning?
Stadens lugn och landets puls
Med framtidstro på Gnesta kommun
En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Vad gäller opåverkade och tysta områden så uttrycker
översiktsplanen en inriktning om att vissa områden undantas från de mest omgivningsstörande etableringarna.
Detta är inget förbud men en vägvisning i hur kommunen kommer ställa sig till en eventuell prövning.
Formellt skydd av områden av biologiska- eller friluftslivsskäl tillkommer med stöd av miljöbalken och är alltid
en uppgörelse mellan markägaren och länsstyrelsen (för större områden) i det enskilda fallet.
Äganderätten påverkas inte av ett utpekande i en översiktsplan. Varken tysta eller opåverkade områden innebär
att normal markanvändning påverkas.
Ett natura 2000 – område och i dessa fall naturreservat har avverkningsförbud. Ett natura 2000 – område har
dessutom ett utökat skydd för närområdet. Förutom detta med ingrepp som kan skada Natura 2000-områdets
värden ser Gnesta kommun ingen framtida begränsning.
Översiktsplanen redovisar de riksintressen är beslutade. En översiktsplan ska redovisa samtliga riksintressen.
Grunden för ett riksintresse är att det inte får påverkas på sådant sätt att riksintressets värden påverkas negativt.

Privatperson 4
Hej har kikat igenom översiktsplaner och bilder Över nya centrum. Ni borde försöka få med
gamla Gnesta när ni bygger nytt. Tänk uppifrån kurres ner till gamla Torget.. Vackert bifogar bild
på vacker nyproduktion.
http://www.arkitekturupproret.se/2017/03/09/vacker-nybyggnation-i-tjeckien-karlovyvarykarlsbad/
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Vid nybyggnation behöver hänsyn tas till befintlig bebyggelse och komplettera befintligt bestånd. I områden som är
intressanta för kulturmiljön är gestaltningsfrågor extra viktigt för att inte skada kulturmiljöns värden.

Privatperson 5
Kolla in Mariefred och Trosa. Dom bygger klassiskt fint och så. Gå i deras riktning istället för
massa betong, betong och mer betong
Vid nybyggnation behöver hänsyn tas till befintlig bebyggelse och komplettera befintligt bestånd. I områden som är
intressanta för kulturmiljön är gestaltningsfrågor extra viktigt för att inte skada kulturmiljöns värden.

Privatperson 6
Jag har ett förslag ang. nya bebyggelsen på strömmentorget. Planen ser jättebra ut, men mellan
husen där strömmentorget ligger idag, skulle man inte kunna bygga ett tak efter by där affärer ska
ligga och göra en galleria, typ som västerport i Nyköping. På taket så kan man plantera en
trädgård för de boende som bor ovanpå affärerna.
I centrumplanen anges vilka ytor som föreslås för bebyggelse. Detaljer om hur bebyggelse mer exakt kommer se ut
hanteras i kommande mer detaljerad planering. Målet för centrumkvarteret är att ha en blandning mellan
bostäder, lokaler för handel, mötesplatser och grönska.

Privatperson 7
Jag bor på Margaretedalsvägen. Jag har från balkongen utsikt mot järnvägen. Min fråga är om
man tänker rusta upp området runt järnvägen t.ex träd och häckar runt järnvägsspåret för att få
mer grönska i området. Mot baksidan av Granggården kunde man t.ex plantera en häck för att få
bort klottret och lastpallarna för att försköna utsikten.
Frågan är inte något som hanteras i översiktsplanen Utformningen av närområdet kring järnvägen studeras bland
annat i samband med om- och nybyggnad av parkeringsplatser som planeras de kommande åren och hänsyn
kommer då att tas till att få in mer grönska i området.

Privatperson 8
Jag tycker Frejaskolan är för stor och tycker därför att nya skolor borde byggas. Det borde byggas
ett högstadium i Björnlunda eftersom att Björnlunda ligger i mitten av kommunen och det blir
lättare för elever i hela kommunen att ta sig till ett högstadium. Jag tycker det ska byggas två
andra små skolor i Laxne och den andra i Axala.
I planeringen finns planer för en skola norr om järnvägen i Gnesta centralort. På lite längre sikt när kommunen
växer kanske det kommer behövas fler skolor på andra platser i kommunen.

Privatperson 9
Bygg inte igen centrumkvarteret, det behöver vara en öppning in från t.ex början av
Tingshusgatan för passager årt båda håll! För övrigt tycker vi att det låga huset längs med
Tingshusgatan INTE behöver rivas. Det är inget fel på det huset, tvärtom, och dess lägre höjd
skapar rymt in mot den andra sidan av kvarteret. Vidare; är det verkligen nödvändigt att bygga ett
så högt hus längs med Västra Storgatan? I övrigt håller vi med om att båda husen västra storgatan
o Marieströmsgatan gärna får ersättas av ny, trevligare, bebyggelse.
Tillåt ingen nybyggnation på åker/ängsmark! Borde vara förbjudet enligt lag. Det är alldeles för
värdefull mark att för endast kortsiktig vinning bebygga. Inom närtid kommer hela Sverige ha ett
behov av ökad livsmedelsproduktion. Tänk därför om helt på denna punkt!
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Önskemål som ej finns med i planen; skapa (återskapa?!) en fågelsjö inom nära räckhåll för
Gnestaborna. Anlägg en våtmark som snabbt bidrar till ökat fågelliv o naturintresse. En våtmark
binder luftens växthusgaser effektivt och kan ingå i Gnesta kommuns miljömål för en hållbar
värld 
I centrumplanen finns ett förslag på ny bebyggelse. Exakt hur bebyggelsen kommer se ut bestäms i det kommande
detaljplaneskedet där kommer det finnas möjlighet att lämna förslag och komma med synpunkter på
bebyggelseförslaget.
Gnesta kommun satsar på förtätningar i befintlig miljö samt nya områden för bebyggelse. En inriktning är att
hålla ihop bebyggelsen och bygga i nära anslutning till kollektivtrafik. När jordbruksmark föreslås för ny
bebyggelse ska markens brukningsvärde analyseras.
Gnesta kommuns egna markinnehav erbjuder inga bra platser för att skapa eller återskapa en fågelsjö. På den
egna marken får vi nöja oss med att anlägga dagvattendammar som i sig kan erbjuda lokala intressanta
ekosystem. I dagsläget finns Valasjön som har ett mycket rikt fågelliv (130 observerade arter) och efter byggande
av Vackerby trädgårdsstad kommer ligga tätortsnära. Även den tätortsnära Kyrksjön vid Björnlunda har stora
fågelkvalitéer med 88 observerade arter i och omkring sjön.
Det pågår arbete i kommunen kring vatten i olika former. Ett exempel är Trosaåns vattenvårdsförbund där
kommunen är en av de drivande aktörerna.

Privatperson 10
Hej, här är förslag till Översiktsplanen
Jag anser att under rubriken ”strategier i korthet” står en mening av vikt: att industrimark som är
attraktiv för bostadsbyggande bör frigöras och erbjudas nya lokaliseringar. Eftersom jag bor på
Margretedalsvägen och min lägenhet vätter ut mot järnvägen kan jag konstatera att mycket tung
trafik passerar under mitt fönster och jag har förstått att det är Gnesta kommun alla stora och
tunga arbetsmaskiner som passerar fram och tillbaka till uppställningsplatsen längst bak på
Margretedalsvägen(strax innan den stora parkeringsplatsen.). Denna byggnad med tillhörande
maskiner är nu helt felplacerade med tanke på det stora bostadsområdet som nu växt och växer
fram och borde alltså utlokaliseras från centrum till ytterområde. Förutom att maskinerna stör,
hög ljudnivå, dammar och sliter ner gatan kör de oftast mer än 30km/tim vilket inte minst
utsätter vuxna och barn för fara.
Med hopp om förändring till en bättre boendemiljö
Industribyggnaden i slutet av Margeretedalsvägen kommer på sikt att rivas. Den används tillfälligt för bland
annat lager i samband med byggnationer i området och säsongsuppställning av fordon för tekniska verksamheten.
Det är en del tung trafik i området för närvarande vilket beror på de byggen som pågår.

Yttranden utan erinran
Under utställningen inkom 10 yttranden utan erinran från Flens kommun, Nykvarns kommun,
Regionförbundet Sörmland, Naturvårdsverket, SGU, Försvarsmakten, Länsstyrelsen Stockholm,
Skogsstyrelsen, Trafikverket och Kollektivtrafikmyndigheten.
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Sammanfattning
Gnesta kommun tar nu fram en ny översiktsplan. I arbetet med översiktsplanering ingår
miljöbedömning i processen. Syftet med miljöbedömning är att bedöma den betydande
miljöpåverkan som följer av planens genomförande. Resultatet av arbetet redovisas i en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I tidigt skede gjordes avgränsning av fokusområden och
detaljeringsgrad i MKB, vilket även stämdes av vid samråd med länsstyrelsen. MKB avgränsades till
att särskilt hantera aspekter inom bebyggelseutveckling, infrastrukturutveckling, natur- och
kulturmiljö, friluftsliv, miljöskydd, risker, mark- och vattentillgångar samt sociala frågor.
Miljökonsekvenser har bedömts för planförslaget samt för andra alternativ i enlighet med kraven i
miljöbalken. Andra alternativ som har bedömts är nollalternativ samt ett scenario med lägre
inflyttning än i planförslaget.
Planförslaget bedöms ha en miljöstrategisk inriktning i och med att bostadsbyggandet
huvudsakligen ska ske i tätorterna och i anslutning till kommunikationsstråk. Det skapar
förutsättning för hållbara resor och effektiv användning av resurser då befintlig infrastruktur kan
betjäna även ny bebyggelse vid förtätning. Den största tillväxten sker i Gnesta som är
järnvägsansluten med goda pendlings- och resemöjligheter på hållbart sätt.
Planen anger två strategier för tillväxt, dels genom förtätning, dels genom att bygga på jungfrulig
mark i orternas utkanter. I MKB bedöms förtätningen ha många miljöfördelar då täta strukturer är
resurseffektiva och kan ta vara på befintlig infrastruktur. Täta strukturer ger förutsättningar för
hållbara resor med gång och cykel respektive kollektivtrafik. På motsvarande sätt bedöms att
nackdelarna med att ta oexploaterad mark i anspråk är att värdefull jordbruksmark eller mark med
höga natur- och kulturvärden förlorar sina värden samt att bebyggelse blir mer utbredd med större
avstånd för transporter.
Planen medvetandegör även riskerna med förtätning, där de stora riskerna är att grönområden i
staden tas i anspråk eller att förtätningen sker i lägen där det är risk för störningar, t.ex.
bullerpåverkan från väg och järnväg. Planen identifierar och värnar de mest betydande
grönområdena i Gnesta.
MKB belyser även en problematik i utveckling av staden utanför den befintliga väg 57, då det kan
leda till att vägen på sikt blir allt mer inbyggd i staden. Det medför konsekvenser i form av att
anpassningar i trafikmiljöerna kan behövas för att inte försämra effektiviteten i vägnätet. Om det
blir en mer omfattande expansion av staden även på södra sidan av väg 57 kan det i framtiden
komma krav på att en ny vägsträckning behövs. Nya vägar innebär ianspråktagande av värdefull
mark, både för jordbruket och för natur- och kulturmiljö.
Bedömningen görs att det i dagsläget finns bostäder utmed de större gatorna samt utmed järnväg
som är utsatta för buller. Anpassningar behövs i utsatta lägen för att klara gällande riktvärden för
buller. Tillkommande bebyggelse kan till exempel utformas på ett sätt som avskärmar buller både för
tillkommande och befintlig bebyggelse. Risker för olyckor behöver utredas närmare inom 150 meter
från väg eller järnväg med farligt gods inför ny bebyggelse nära spår och väg. Detta utreds lämpligen
vid detaljplanering av dessa områden. Särskilda åtgärder kan även behövas för att i högre
utsträckning skydda vattendrag och vattentäkter.

2

Miljökonsekvensbeskrivning
Översiktsplan Gnesta kommun 2050
Dnr: KS.2014.194

Den aktuella planen ska inte behöva medföra påtaglig skada på något riksintresse, men
anpassningar kan behöva vidtas för planerad bebyggelse i kulturhistoriskt känsliga lägen i Gnesta
tätort. Riksintresse för natur i Stjärnhov samhälle är redan ianspråktagen mark inom befintlig
bebyggelse i tätorten, varför områdena inte bedöms ge någon betydande påverkan på riksintresset.
Miljökvalitetsnormer för vatten är styrande, och status i vattenförekomster får inte försämras. Det
är viktigt att kommunen vidtar åtgärder i enlighet med gällande åtgärdsprogram inom
vattenförvaltningen. Översiktsplaneringen innehåller en strategi att en VA-plan ska tas fram som
ska omfatta dricksvatten, avlopp och dagvatten. Bedömningen i MKB är att det är positivt och
angeläget att en VA-plan ska tas fram för både dagvatten, vatten och avlopp. Det är idag vanligt
med ihopkopplade system med både dagvatten och avloppsvatten, vilket har stora nackdelar vid
höga flöden. Dessa problem förvärras då klimatförändringarna gör att det blir större och mer
frekventa skyfall samtidigt som mer bebyggelse gör att det blir större hårdgjorda ytor.
I planen för orterna finns utpekade områden för bebyggelse inom strandskydd i Stjärnhov,
Björnlunda och Laxne. MKB anger att då dessa planeras noggrannare i nästa skede bör strandlinjen
behållas tillgänglig för allmänheten och sjöns strandzon inte påverkas av exploateringen.
I planen fokuseras främst på utbyggnad och tillväxt i orterna, i första hand tätorten Gnesta. I MKB
belyses risken med att det blir så stor skillnad i tillväxt att det blir en klyfta mellan stad och land när
det gäller resurser, utbud och service. För att minska den risken är det angeläget att planen även
behandlar landsbygdens utveckling för att öka möjligheten till delaktighet och en tillväxt som
gynnar trygghet och hälsa.
I översiktsplanen har miljömålen beaktats genom att planen tydligt tar ställning för att
bostadsbyggandet huvudsakligen ska ske i tätorterna och i anslutning till kommunikationsstråk
vilket gynnar ett flertal miljömål. Planen beskriver även hur tillväxt i kommunen ska ske med
anpassningar till befintliga värden. I andra fall förekommer det att värden som har betydelse för
miljömålsarbetet riskeras, t.ex. genom ianspråktagande av jordbruksmark med kopplingar till
miljömål som berör odlingslandskapet och rikt växt och djurliv. MKB betonar att åtgärder behöver
vidtas vid genomförande av planen så att genomförandet sker på ett sätt som stödjer miljömålen.
MKB redogör även för aktuella uppföljningar inom miljömålsarbetet, och att det i samhället
behövs omfattande åtgärder för en samhällsomställning i sådan riktning att miljömålen kan
uppnås. Det kräver insatser både i fysisk planering och i samhällsutvecklingen i övrigt.
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1 Inledning
Syftet med denna konsekvensbeskrivning är att på ett tydligt och strukturerat sätt redovisa och
förklara översiktsplanens konsekvenser ur ett miljömässigt och socialt perspektiv.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska uppfylla plan- och bygglagens krav om
konsekvensbedömningar och miljöbalkens krav på miljökonsekvensbeskrivning.
Miljökonsekvensbeskrivningen ger underlag för en samlad bedömning av hur översiktsplanen
förhåller sig till det övergripande målet om hållbarhet.

2 Miljöbedömning
2.1 Behovsbedömning
När en ny plan ska upprättas ska den enligt lagstiftning genomgå en behovsbedömning där det
bedöms om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om planen antas
medföra betydande miljöpåverkan ska den genomgå en miljöbedömning och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas, där den betydande miljöpåverkan som planens
genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms.
Enligt MKB-förordningen ska genomförandet av en översiktsplan nästan undantagslöst antas
medföra betydande miljöpåverkan p.g.a. sin geografiska utbredning. En översiktsplan anger också
alltid förutsättningar för en eller flera av de verksamheter som finns upptagna i bilaga 3 i MKBförordningen och som huvudregel alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan. Kommuner
ska därför alltid göra en miljöbedömning av översiktsplaner och en MKB ska alltid upprättas.
I och med att ingen betydande ändring i markanvändningen gjorts i utställningsversionen eller till
antagandehandlingen av översiktsplanen så utgår denna miljökonsekvensbeskrivning huvudsakligen
utifrån den som upprättades i samrådsskedet.
2.2 Utställning
Planen och miljökonsekvensbeskrivningen ska också göras tillgängliga för övriga berörda
myndigheter och allmänheten. En disposition och förslag till avgränsning lämnades in i samband
med samrådet till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Dispositionen utgjorde underlag för samråd
kring MKB: s avgränsning, vilket genomfördes den 6 april 2016 tillsammans med länsstyrelsen.
Avgränsningen är densamma i antagandehandlingen.
2.3 Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen är det huvuddokument som ska upprättas inom miljöbedömningen
där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. Syftet med en
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna
av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser.
Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av effekter på människors hälsa och miljön.
Arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning ska integreras med den övriga planeringsprocessen
för att på så sätt tidigt kunna identifiera konflikter mellan olika intressen samt att möjligheterna
till att finna miljöanpassade lösningar ökar så att en hållbar utveckling främjas.
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3 Kommunbeskrivning
Gnesta kommun är belägen i Södermanlands län vid västra stambanan, ca 65 km sydväst om
Stockholm. Kommunen har drygt 11 000invånare (i december 2017) varav ca hälften bor i Gnesta
tätort. Kommunen gränsar till sex kommuner, (Södertälje, Trosa, Nyköping, Flen, Nykvarn och
Strängnäs,) samt till Stockholms län. Gränsen till Södertälje är således både länsgräns och
kommungräns, vilket utgör en relativt kraftig administrativ gräns.
Gnesta kommun har ett strategiskt läge med täta pendeltågsförbindelser till Södertälje och
Stockholm. Ostlänken förväntas ge positiva effekter för tågtrafiken och beräknas färdig tidigast
2033. Genom Ostlänken kommer Västra stambanan att avlastas, vilket kan innebära fler
regionala tåg och fler uppehåll vid mindre orter som exempelvis Stjärnhov. Regionförbundet
Sörmland pekar på att kommunen, liksom hela Södermanlands län, behöver förbereda sig på att
den stora befolkningsökningen i Stockholmsområdet ger påverkan i Gnesta kommun, när
Storstockholm inte har tillräckligt med bostäder till alla som vill flytta till området1.
Det finns flera mellankommunala frågor som sträcker sig över de administrativa gränserna där
samarbete är nödvändigt. Till exempel handlar det om vattenfrågor som dagvatten, Båvenområdet
och Trosaån, infrastrukturfrågor och kollektivtrafik samt energifrågor.
Kommunen har de senaste åren vuxit med ca 100 personer per år, och högst exploateringstryck
finns i Gnesta tätort. Förutom tätorten Gnesta ligger samhällena Björnlunda, Stjärnhov och Laxne i
kommunen. Nästan en tredjedel av befolkningen bor på landsbygden. Befolkningen ökar mycket
under sommartid i och med alla fritidshus som finns i kommunen. Gnesta ligger i ett
mångskiftande natur- och kulturlandskap med många lantbruk och många sjöar. Det finns
möjligheter till ett brett utbud av friluftsaktiviteter och en rik fritid.
Kommunens arbetsmarknad domineras av arbeten inom vård och omsorg samt utbildning med ca
40 % av arbetstillfällena. Näst största näringsgren är handel och kommunikationer med ca 14 % av
arbetstillfällena. Tillverkning och byggindustri sysselsätter ca 10 % vardera. Företagen är små- eller
medelstora, från fåmansföretag till lite större företag med mellan 25 och 50 anställda.

4 Avgränsning
Genom dialog om avgränsningen av MKB:n tillsammans med länsstyrelsen i samband med
samrådet har följande avgränsning tagits fram.
4.1 Geografisk
En översiktsplans geografiska påverkan kan ske i olika dimensioner. Huvuddelen av
översiktsplanens konsekvenser kommer att påverka områden inom kommunens gränser. Men
vissa delar i översiktsplanen kan komma att påverka områden i grannkommunerna. För att nämna
några exempel kan det handla om planering som påverkar vattenområden som delas med en
1

Regionförbundet Sörmland 2016, ”Sörmland - Nära Stockholm”
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grannkommun, om infrastruktur och trafik, markanvändning som skulle kunna samordnas med
grannkommuner för att nämna några exempel.
4.2 Saklig
Enligt miljöbalken ska MKB:n innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan
antas uppkomma. Följande miljöaspekter bedömdes initialt vara av vikt att beakta inom ramen
för MKB-arbetet:
- Boende och bebyggelsestruktur
- Infrastruktur och resande
- Naturmiljö och strandskydd
- Kulturmiljö och landskapsbild
- Friluftsliv och turism
- Människors hälsa
- Risker och klimatfaktorer
- Vatten
- Mark
- Sociala aspekter
Konsekvenserna för de olika aspekterna bedöms i kapitel 7.
4.3 Tidsmässig
En översiktsplans tidsmässiga påverkan på dess områden och omgivning kan ske i olika tidsserier. I
ett övergripande perspektiv bedöms planens påverkan över tid för den period som planen berör
och planeras för, fram till år 2050.

5 Planalternativ
5.1 Planförslag
Översiktsplanens roll är att vara vägledande för användningen av mark och vatten i kommunen.
Tidshorisonten sträcker sig till år 2050 och Gnesta kommun tar genom översiktsplanen höjd för en
fortsatt ökande befolkning.
Planförslaget har tagits fram med utgångspunkt från kommunens vision, som antogs av
kommunfullmäktige 2008 och lyder ”Gnesta – för dig som vill växa i stadens lugn och landets
puls”. Två mål lyfts fram som speciellt viktiga:
 Gnesta ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i.
 En befolkningstillväxt om minst 2 %.
Målen rymmer i sin tur ett flertal områden som tillsammans med synpunkter från
medborgardialogen har formulerats till sex inriktningar för planen.
Inriktningarna är
 Attraktiva livsmiljöer
 Bostäder för framtiden
 Flexibla kommunikationer
 Ett starkt näringsliv
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En attraktiv natur- och kulturmiljö
En långsiktig klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.

Översiktsplanen tar utgångspunkt i en tillväxt och inflyttning baserad på närheten till
Stockholmsområdet. Då Gnesta är en pendlarkommun, där fler än hälften av invånarna pendlar till
Stockholms arbetsmarknad, samt andra närliggande arbetsmarknader, planeras de nya
bostadsområdena att byggas i anslutning till kollektivtrafikstråk och GC-vägar. Planen fokuserar på
att bebyggelse ska tillkomma på ett sätt som är resurseffektivt, genom en tydlig strategi att
utbyggnad bör ske i lägen som kan anslutas till kollektivtrafik och i anslutning till befintlig
bebyggelse. Planen riktar in sig på att öka antalet invånare som åker kollektivt istället för att ta
bilen. I takt med att nya bostadsområden byggs ut ska även nya gång- och cykelvägar byggas som gör
det lätt för invånarna att ta cykeln till arbetet, tåget eller bussen.
Den politiska ambitionen är att kommunen ska växa med 2 % per år, vilket innebär en
fördubbling, drygt 21 000 invånare, i kommunen år 2050. Enligt planförslaget kommer
fördelningen av tillkommande bostäder främst att ske i tätorterna, med fördelningen 70 % nya
bostäder i Gnesta tätort och de resterande 30 % fördelat på Björnlunda, Stjärnhov, Laxne samt
landsbygden. Totalt uppskattas att det kommer behöva byggas mellan 90 - 170 nya bostäder per år
för att möta kommunens ambition för befolkningsutvecklingen fram till år 2050. Bebyggelsen ska
vara blandad med villor, radhus och flerfamiljshus. För vissa av de områden som pekas ut i
översiktsplanen som strategisk mark för bostadsbyggande i framtiden, finns det redan antagna
detaljplaner eller färdiga planprogram.
Flera av de utpekade utredningsområdena för bebyggelse ligger i utkanterna av orterna, på
jordbruksmark, eller i närheten av ängs- och betesmarker. Planen anger som en strategi att särskild
hänsyn och samhällsnytta ska övervägas vid exploatering av skogs- och jordbruksmark. Vid
exploatering av jordbruksmark bör en analys av brukningsvärdet på marken göras.
5.1.1 Gnesta tätort
Centrumutveckling av Gnesta tätort
Centrum beskrivs som omvandlingsområde där centrumutveckling sker genom att både
komplettera bebyggda områden för att knyta ihop nuvarande ytterdelar samt att förtäta i centrum
genom att bygga högre och tätare. Planen anger att tätortsnära grönområden är viktiga att bevara. För
Gnesta centrum finns en nyligen antagen utvecklingsplan.
Norra Gnesta och Vackerby trädgårdsstad
Området norr om järnvägen har närhet till både centrum, kommunikationer och natur. Här
planeras relativt tät bebyggelse. En ny passage över/under järnvägen mellan de södra delarna och de
nya bostadsområdena i norra delen av Gnesta finns med i planen. Vackerby trädgårdsstad är det
största området och planeras ha plats för ca 600 nya bostäder.
Hagstumosse
Nuvarande friluftsområde vid Hagstumosse planeras utökas och utvecklas till ett nytt
idrottscenter. Väster om idrottscentret planeras ett område för industriändamål. Båda dessa
områden ligger på norra sidan om väg 57.
Österkärv och Västerkärv
På lång sikt pekas ett markområde på omkring 30 ha ut som utredningsområde där tätorten kan
expandera. Området ligger söder om väg 57 och marken utgörs i dag av jordbruksmark samt ängs- och
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betesmark.
Södra Vackerby
På lång sikt pekas ett markområde mellan järnvägen och väg 57 ut som utredningsområde där
tätorten kan expandera. Området är ca 10-20 ha och marken utgörs i dag av jordbruksmark som är
låglänt med översvämningsrisk.
5.1.2 Utbyggnad i övriga orter
Planen redovisar förslag på utbyggnad i kommunens orter Björnlunda, Stjärnhov och Laxne i
form av komplettering med nya områden för bostäder och verksamheter.
5.2 Alternativ Låg nivå av inflyttning
Alternativ låg inflyttning utgår ifrån befolkningsprognosen från SCB, som skulle innebära drygt 13
000 invånare i kommunen år 2050. Detta är en betydligt lägre nivå för befolkningsutveckling än det
nya planförslaget som uppskattas till cirka 21 000 personer.
5.3 Nollalternativ
I ett nollalternativ beskrivs konsekvenserna av att planförslaget inte drivs igenom, vilket innebär att
planeringen vilar på befintlig översiktsplan som övergripande styrmedel för kommunens
planering. Utvecklingen i kommunen bedöms med utgångspunkt från gällande översiktsplan från
2003 samt de fördjupningar av översiktsplan för tätorterna Gnesta, Björnlunda och Laxne som
tagits fram.

6 Bedömningsgrunder
Bedömningar i MKB av konsekvenser är relativa och utgår dels från objektets värde och dels från
påverkans omfattning. En stor påverkan på ett objekt (t.ex. ett naturområde eller en recipient) av
litet värde kan bedömas som liten konsekvens medan en mindre påverkan på ett objekt av stort
värde kan bedömas som en måttlig konsekvens. En stor påverkan på ett värdefullt objekt blir en
stor konsekvens. Som utgångspunkt för konsekvensbeskrivning finns ett antal
bedömningsgrunder vars avsikt är att utgöra jämförelsematerial för miljöbedömning.
6.1

Miljökvalitetsnormer

6.1.1 Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten uttrycks i ekologisk status (god eller hög) eller, för konstgjorda och
kraftigt modifierade ytvattenförekomster, ekologisk potential (god eller maximal) och kemisk status
(god). Enligt vattenmyndigheterna är det grundläggande målet för vattenförekomsterna att uppnå
åtminstone god status. Samtidigt får inte statusen försämras i någon vattenförekomst.
Bedömning av konsekvenser görs i avsnitt vatten, 7.7 nedan.
6.1.2 Miljökvalitetsnormer för luft
Syftet med miljökvalitetsnormer för luft är att skydda människors hälsa och miljö. Normerna är av
gränsvärdeskaraktär och innebär att gällande gränsvärden för t.ex. kväveföreningar och
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partiklar måste följas, annars måste åtgärdsprogram tas fram. I Gnesta kommun bedöms inte att det
finns risk för överskridande varken i nuläget eller med planförslaget. Beräkningar av
luftföroreningar för Gnesta kommun finns framtagna av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges
Luftvårdsförbund2. Dessa visar att hela kommunen ligger väl under gränsvärdena.
Samma bedömning gjordes av Ramböll i rapporten Rätt fart i staden, som anger att det inte är
troligt att några gränsvärden överskrids då gatorna överlag är väl ventilerade i kommunens
tätorter.3 Därför bedöms inte miljökvalitetsnormen ytterligare i MKB.
6.1.3 Förordningen om omgivningsbuller och EU:s bullerdirektiv
Enligt förordningen finns en skyldighet att genom kartläggning av buller och upprättande av
åtgärdsprogram, sträva efter att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors
hälsa. Detta är en miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken, en så kallad målsättningsnorm.
Miljökvalitetsnormen berör Sveriges större städer, och bedöms därför inte ytterligare i MKB.
6.2 Riksintressen
Inom planområdet finns det flera områden som berörs av riksintressen enligt Miljöbalken 3:6. I
miljöbedömningen berörs särskilt riksintresse för naturmiljövård, kulturmiljö och friluftsliv.
Riksintressen för naturmiljö berör stora delar av kommunen, fördelat på åtta olika områden, varav
fem gränsar till andra kommuner.
Riksintresse för kulturmiljövård berör geografiskt avgränsade kulturmiljöer vid Elghammar,
Eriksgatan, Gnesta stationssamhälle, Gåsinge-Dillnäs, Jälund-Sörby, Vadsbro-Ånhammar och
Åkers styckebruk.
Riksintresse för friluftsliv är föremål för översyn hos Naturvårdsverket. De föreslagna reviderade
riksintresseområdena omfattar fyra större områden; Åkers Bergslag, Båvenområdet,
Likstammenområdet och Klämmingen Österheden, där de tre första även gränsar till andra
kommuner.
Västra stambanan är riksintresse för järnväg. Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer
innebär enligt 3 kap 8 § miljöbalken att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Här avses att det är funktionen hos
transportsystemet som ska säkerställas. Tillkommande bebyggelse, exempelvis nybyggnad inom en
anläggnings influensområde, får inte negativt påverka varken nuvarande eller framtida nyttjande av
denna.
6.3 Skyddade områden
I miljöbalkens 7 kap finns begreppet skyddade områden som omfattar Nationalparker, Natura
2000-områden, naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och
växtskyddsområden samt strandskydds- och vattenskyddsområden. I kommunen finns idag 21
2

Östra Svealands luftvårdsförbund. http://slb.nu/slbanalys/luftfororeningskartor/ 2017-04-25

3

Rätt fart i staden, Gnesta kommun. Rapport 2011-12-22, Ramböll
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Natura 2000-områden, som är en skyddsform som även innebär att angränsande markanvändning
inte får påverka värdena. Det medför att ingrepp som på ett betydande sätt kan påverka miljön i
eller i anslutning till ett Natura 2000-område inte är tillåtna. Den som planerar ett sådant ingrepp
ska söka tillstånd hos länsstyrelsen. Hänsyn som behöver tas kan förutom markanvändning i
direkt anslutning till områdena även handla om hur förbindelser och spridningsvägar mellan och
från Natura 2000-områdena kan tryggas.
6.3.1 Strandskydd
Vid sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet omfattar land- och vattenområdet
intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddsområdet är utökat till
300 meter vid de flesta av stränderna vid sjön Båven.
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt att
bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet.

7 Konsekvenser planförslag
I detta avsnitt beskrivs miljökonsekvenserna av planförslaget. En översiktlig beskrivning och
bedömning av de konsekvenser som planen medför görs med utgångspunkt från förslaget till
översiktsplan.
MKB:n fokuserar på att beskriva konsekvenserna översiktligt av de kommunövergripande
strategierna men redovisar även, i relevanta fall, konsekvenserna för utpekade utbyggnadsområden
i respektive kommundel.
Under varje miljöaspekt presenteras relevanta bedömningsgrunder för planen samt förutsättningar
och planens konsekvenser för aktuell miljöaspekt. Varje avsnitt inleds med planens mål och
strategier för respektive ämnesområde (grå ruta).
Boende och bebyggelsestruktur

7.1

Mål




Bostadsbyggandet ska öka för att befolkningen ska kunna växa. En
befolkningsökning på 2 procent kräver 90–170 nya bostäder varje år.
Byggnation och exploatering ska ske hållbart sett till ekologiska, sociala och
ekonomiska faktorer.
För att främja ett fortsatt levande samhälle ska kommunen eftersträva en blandning av
olika funktioner, bostäder, arbetsplatser, service, turism och handel.

Strategier



Bostadsbyggandet ska huvudsakligen ske i tätorterna och i anslutning till
kommunikationsstråk.
God planberedskap för bostadsbyggande i alla tätorter.
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Flexibla detaljplaner när möjlighet finns.
Ökat kommunalt markinnehav för att möjliggöra för bostadsbyggande.
Aktivt arbete för att öka exploateringsintresset med exempelvis
markanvisningstävlingar.
Marknadsmässiga markpriser och marknadsföring av bostadsbyggandet.
Komplettering av det kommunala hyresrättsbeståndet i alla tätorter.
Särskild hänsyn och samhällsnytta ska övervägas vid exploatering av skogs- och
jordbruksmark.
Bebyggelseutvecklingen i Gnesta sker genom förtätning och utveckling av nya
bostadsområden.
Frigörande av industrimark som är attraktiv för bostadsbyggande sker genom att
verksamheter erbjuds nya lokaliseringar.
Viktiga grönområden och stråk bevaras och utvecklas.

Strategier för övriga bebyggelseområden




Låta orterna utvecklas utifrån marknadsförutsättningarna.
Ta vara på orternas småskalighet och attraktiva karaktärsdrag när ny bebyggelse ska
tillkomma.
Stärka kopplingar med kollektiva transporter där befolkningsunderlag finns.

7.1.1 Förutsättningar
Den största delen av befolkningen i Gnesta kommun bor i huvudorten Gnesta. Gnesta har mycket
goda pendlingsmöjligheter med tåg till arbetsmarknaden i grannkommuner och grannlän. Det
finns ett högt exploateringstryck i och med det storstadsnära läget. Kommunen har tagit fram
detaljplaner för utveckling av bostadsområden i alla större tätorter och har på så sätt tagit fram
möjligheter till att både Gnesta och de övriga orterna i kommunen kan växa.
7.1.2 Konsekvenser
Planen anger att tätorterna ska växa inifrån och ut och inriktningen är att förtätning är prioriterat i
första skedet av planperioden, medan så kallade Utredningsområden pekas ut på jordbruksmark i
ytterlägen längre fram i planperioden. Att lokalisera ny bebyggelse inom befintliga strukturer
innebär effektivt resursutnyttjande där redan ianspråktagen mark kan nyttjas effektivare samt att
befintlig infrastruktur tas tillvara. Förtätningen innebär att man bygger där infrastruktur redan
finns, och tar vara på redan gjorda investeringar. Detta innebär möjligheter till nybyggnad på
lucktomter och påbyggnad på befintliga byggnader. Det medför att behovet av att ta ej exploaterad
mark i anspråk kan minskas.
I den mån som mark i utkanten av tätorterna tas i anspråk för bebyggelseutveckling finns risk för
påverkan på natur-, kultur- och friluftsområden samt att jordbruksmark tas i anspråk. Det kan
medföra negativa konsekvenser för områdenas värden samt att areal av jordbruksmark reduceras
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med minskad yta för bland annat matproduktion. Det finns en risk i att inte göra en bedömning
av hur stor andel av tillkommande bebyggelse som kan tillkomma inom befintlig tätort, och hur
detta kan genomföras. Risken är att nybyggnadsområden i praktiken värderas före förtätning.
Oönskade konsekvenser kan då uppkomma i form av utspridd bebyggelse med reducerad
hushållning av mark och begränsningar i transporteffektivitet.
Lokalisering av ny bebyggelse i infrastrukturstråk ger förutsättningar för en utvecklad
kollektivtrafik, med möjlighet att reducera klimatpåverkan från transporter. Kommunens orter har
goda förutsättningar för effektiv anslutning till kollektivtrafik. Med god anslutning och hög
nyttjandegrad kan utsläppen från transporter minska. Bedömningen är att orter som är anslutna till
järnvägsnätet har särskilt bra förutsättningar för kollektivtrafik med mindre klimatpåverkan. Att
huvuddelen av tillkommande bebyggelse förläggs till stationsorten Gnesta bedöms som positivt
utifrån möjligheten till hållbara resor. Även Laxne ligger inte mer än ca 10 km från
järnvägsstationen i Läggesta i Strängnäs kommun.
Även andra transporter såsom t ex sophämtning, skolskjutsar, hemtjänst osv kan lättare samordnas
och därmed utföras med mindre miljöpåverkan om bebyggelsen ligger samlad och längs
kommunikationsstråk.
För att få en hållbar utveckling i kommunen och en levande landsbygd bedöms det som viktigt att
alla orter samt landsbygden växer och utvecklas. Det kan finnas en risk för kommunen att
landsbygden och de mindre orterna halkar efter i utvecklingen om inflyttningen där stagnerar. I
framtiden kan det leda till att befolkningen minskar i dessa kommundelar om det inte finns någon
samlad strategi och planering för hur invånare ska lockas till att flytta också till de mindre
tätorterna. En landsbygdsstrategi kommer att tas fram i kommunen.
7.1.3 Åtgärdsförslag
Det är betydelsefullt att förtätningsstrategin omsätts i praktiken för att uppnå en
förtätning/centrumutveckling. För att ännu tydligare styra planen mot prioritering av förtätning
kan ett upplägg vara att precisera närmare hur många nya bostäder som kan byggas genom
förtätning, och hur kommunen avser att göra avvägningen mellan att förtäta och att utveckla nya
markområden. Konceptet kan omfatta analys av i vilken mån det finns central utvecklingsbar
mark och var det är möjligt att bygga högre bebyggelse, framförallt inom Gnesta tätort. Ofta
behöver detta kombineras med analys av hur det fungerar till andra boendevärden, t.ex.
bibehållande av grönområden, dagvattenhantering och bullerpåverkan.
Laxnes läge och potential som pendlingsort nära Läggesta station kan lyftas fram mer i planen.
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7.2 Infrastruktur och resande
Mål
 Öka kollektivtrafikens andel i förhållande till bilanvändning.
 Öka andelen gång- och cykelresor i och utanför tätorterna.
 Kommuntäckande bredbandsutveckling
Strategier
 Turtäthet i kollektivtrafiken ska vara behovsstyrd. Busstrafiken ska anpassas
efter tågtrafiken.
 Tillgång till kollektivtrafik och gång-och cykelkopplingar ska beaktas när ny
bebyggelse tillkommer.
 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 för att en ny järnvägsöverfart i västra Gnesta kan byggas.
 Skapa fler pendlarparkeringar och fler väderskyddade cykelparkeringar vid
Gnesta station.
7.2.1 Förutsättningar
Kommunen tillhör Stockholms arbetsmarknadsregion och pendlingsgraden är över 50 %.
Dagligen pendlar ca 2 900 Gnestabor till arbeten i andra kommuner varav ca 1 200 till Södertälje och
ca 600 till Stockholm stad. 800 personer pendlar in till Gnesta kommun främst från Södertälje
kommun.
Kollektivtrafiken i Gnesta kommun försörjs av både Sörmlandstrafiken, SL samt via
Mälardalstrafik. Ostlänkens färdigställande som är planerad till tidigast 2033 får också gynnsamma
effekter för tågtrafiken i Gnesta.
Västra stambanan är riksintresse för järnväg. Väg 57 går idag runt och utanför Gnesta.

15

Miljökonsekvensbeskrivning
Översiktsplan Gnesta kommun 2050
Dnr: KS.2014.194

Figur 1: Gnesta kommun och dess större transportstråk.

7.2.2 Konsekvenser
Planens intention att bygga längs befintliga stråk och att förtäta tätorterna bedöms som positivt
för att stärka underlaget för kollektivtrafik med både buss och tåg. Inriktningen att förbättra och
underlätta ett hållbart resande är viktig och bra. En ny passage över/under järnvägen mellan
Gnestas södra och norra bostadsområden bedöms som positivt för tillgängligheten till
stationsområdet. Likaså är det positivt att kommunen lyfter fram att gång- och cykelvägar ska
utvecklas vilket ger positiva effekter både på säkerheten kring de stora vägarna som går igenom
tätorterna och för hållbart resande.
Planen omfattar ett nytt Utredningsområde för bebyggelse söder om väg 57, som skulle innebära att vägen
byggs in på båda sidor. Det planerade Utredningsområdet för bebyggelse är tänkt för blandad
bebyggelse, både bostäder och verksamheter, vilket medför att vägen i ökad grad även kommer att
belastas av lokaltrafik. Det innebär att regional trafik ska samsas med ett ökat inslag av lokal
biltrafik, och samplaneras med gång- och cykeltrafik. Att vägen byggs in kan medföra en ny
trafikmiljö, som resulterar i behov av lägre hastigheter och anpassningar i övrigt. Nya krav på
anpassningar för att bibehålla effektiviteten i regionalt vägnät och för att möta behov av nya
grupper av trafikanter kan bli aktuella.
I en framtid på längre sikt kan även en diskussion om behovet av ny regional väg aktualiseras. En
sådan nyanläggning riskerar att bli kostnadskrävande samt medföra stora miljökonsekvenser
(ianspråktagande av bland annat jordbruksmark, naturmiljöer och kulturmiljöer).
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Möjligheten att bo och verka på landsbygden är beroende av att det finns bredband och goda
trafikförbindelser till tätorterna. Det kan finnas en risk att utvecklingen på landsbygden stagnerar om
det blir alltför liten nybyggnation över hela kommunen så underlaget för kollektivtrafik,
möjligheten att arbeta eller studera på distans hemifrån via nätuppkoppling eller att service
minskar. Planen tar upp utbyggnad av bredband i hela kommunen som en viktig åtgärd, vilket
bedöms som positivt.
7.2.3 Åtgärdsförslag
En prioritering bör göras så att expansion av Gnesta tätort i första hand sker norr om väg 57 för
att inte vägen på sikt ska gå rakt igenom bebyggelsen. Förtätningsambitionen är därför viktig både
inom befintlig stadsstruktur och i tillkommande planerade områden norr om vägen.
Naturmiljö och strandskydd

7.3
Mål



Långsiktigt minskad natur- och klimatpåverkan.

Strategier
 Bibehålla de i översiktsplanen 2003 utpekade Större opåverkade områdena intakta.
 Aktivt arbeta med landsbygdsutveckling som gynnar besöksnäring och en levande
landsbygd med hagmarker, våtmarker och andra landskapselement viktiga för bevarande
av en biologisk mångfald.
 Tysta områden.
 Vid framtagande av detaljplaner görs en enklare behovsbedömning utifrån MKB-mall.
Denna behovsbedömning ska innehålla delar om natur, spridningsvägar, införande av nya
arter med mera.

7.3.1 Förutsättningar
Kommunen har en rik naturmiljö och i de medborgardialoger som genomförts lyfter medborgarna
själva fram naturen som en av kommunens största tillgångar inför framtiden. Planen pekar på att
det är speciellt viktigt att bevara och ta tillvara gröna stråk, parker och skogsnära natur när Gnesta
tätort växer och förtätas. Översiktsplanen pekar ut en del av dessa områden och stråk i tätorten
som speciellt viktiga för att de inte skall tas i anspråk för bebyggelse.
I översiktsplanen pekas vissa utvalda områden ut som så kallade Stora opåverkade områden och tysta
områden. Stora arealer i kommunen har ett formellt skydd enligt miljöbalken genom Natura 2000områden (21 stycken), naturreservat (18 stycken), strandskydd och andra skyddsformer enligt
lagstiftningen. Båvenområdet och området runt Likstammen är stora områden som hänger samman
på ett biologiskt funktionellt sätt, och som sträcker sig över kommungränser.
En levande landsbygd med aktiva jordbruk har en avgörande funktion för möjligheten att bevara de
naturrikedomar som är knutna till odlingslandskapet. Frigående betande djur är en förutsättning
för att underhålla strandängar och andra betesmarker, hagar och ängar liksom möjligheten att
bevara växt- och djurliv som är knutna till dessa miljöer. Till stor del sammanfaller höga naturvärden
med både rika kulturbygder och friluftslivsområden.
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Figur 2: Översiktlig karta över skyddade områden.

7.3.2 Konsekvenser
Föreslaget framtida Utredningsområde för bebyggelse i Gnesta tätort vid Västerkärv/Österkärv
innehåller ett område med ängs- och betesmarker (ängs- och betesmarkinventeringen). Risk finns för
påverkan på betesmarkens värden genom slitage och ev. upphörd skötsel om bostadsområde
tillkommer i direkt anslutning.
De södra delarna av Stjärnhovs samhälle omfattas av riksintresse för naturmiljövården samt
friluftslivet. Framtida Utredningsområde för bebyggelse föreslås främst norr om riksintressena och på
redan ianspråktagen mark inom befintlig bebyggelse i tätorterna, varför områdena inte bedöms ge
någon betydande påverkan på riksintressena.
Planen säger inte så mycket om vad som ska prioriteras och värnas vid byggnation på landsbygden och
i jordbruksbygd. Det kan ge otydligheter för vad som ska gälla kring hänsynstagande till
naturmiljövärden och konsekvensen kan då bli att värden påverkas. Det bedöms som positivt att
planen öppnar för att vid intressekonflikter i dessa lantliga lägen även då använda
detaljplaneprocessen som kvalitetssäkring med en analys av markens brukningsvärde. Dock bör
planen kompletteras med strategier för byggande på skogs- och jordbruksmark.
I Stjärnhov vid sjön Naten, i Björnlunda vid Kyrksjön och i Laxne vid Klämmingen finns
utpekade Utredningsområden för bebyggelse inom strandskyddat område. Byggnation nära
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strandzonen kan ge konsekvenser för livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet samt
allmänhetens friluftsliv.
Översiktsplanen spelar en viktig roll för att värna Natura 2000-områden. Det bedöms som positivt att
planen listar kommunens Natura 2000-områden och ger en långsiktig bild av områdenas
skyddsbehov samt beskriver åtgärder och bevakningsområden, t ex när det gäller enskilda avlopp,
strandskydd, markanvändning etc. Det Natura 2000-område som ligger närmast någon av de
utpekade tätorterna är Marvikarna norr om Laxne, intill två befintliga fritidshusområden (Svinsjön
och Körnstorp). Det kan finnas en risk på sikt för påverkan vid omvandling och expansion av dessa
fritidshusområden.
7.3.3 Åtgärdsförslag
Vid närmare planering av föreslaget område i Österkärv/Västerkärv i Gnesta tätort, bör berörd
ängs- och betesmark inventeras närmare och dess värden bör beaktas vid utformning av området.
Vid byggnation på landsbygden är det viktigt att värna och ta hänsyn till lokala naturvärden som
t ex skogsbryn intill jordbruksmarker och de skyddade generella biotopskydd såsom alléer,
stenmurar, rösen som är vanliga i brukade marker. Detta är platser och miljöer som hyser en hög
biologisk mångfald, och det är viktigt att ta hänsyn till dessa värden vid planering av nya hus.
Utpekade områden inom strandskydd i Stjärnhov, Björnlunda och Laxne bör planeras så att
strandlinjen behålls tillgänglig för allmänheten och att sjöns strandzon inte påverkas av
exploateringen.
Hänsyn till Natura 2000 behöver tas vid planering av åtgärder och byggnation i
fritidshusområdena intill Marvikarna, inte minst när det gäller avloppslösningar och dagvatten.
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7.4 Kulturmiljö och landskapsbild
Strategier för hänsynstagande
 Kulturmiljön och landskapsbilden ska beaktas vid planering av ny bebyggelse.
 Upprätta ett kulturmiljöprogram som tydliggör mer specifikt hur kommunen avser att
hantera kulturmiljöer.
 Inom riksintresseområdena är det särskilt viktigt att vara varsam vid placering och utformning av nya byggnader och vid om- och tillbyggnader. Särskilda krav på utformning,
materialval och färg kan ställas med stöd av plan- och bygglagens generella bestämmelser.
Större förändringar inom riksintresseområdena ska prövas genom detaljplan.
 Stärka Gnesta kommuns identitet och öka attraktionskraften genom att förvalta, vårda
och levandegöra kommunens kulturmiljövärden.
 Göra en kulturmiljöanalys för Gnesta tätort.
I avsnittet om näringsliv och besöksnäring står följande mål som kan kopplas
samman med kulturmiljö och landskapsbild:




Upprätthålla ett öppet landskap
Skydda större och sammanhängande jord- och skogsbruksområden

7.4.1 Förutsättningar
I Gnesta kommun finns sju områden av riksintresse för kulturmiljövården. De har en stor bredd
av attraktiva och intressanta kulturmiljöer, allt från Gnesta stationssamhälle till bybebyggelser och
godsmiljöer i jordbrukslandskap samt Eriksgatan. Flera av riksintressena för kulturmiljön är
förhållandevis stora och omfattar både värdefulla bebyggelsemiljöer, fornlämningar och vackra
kulturlandskap. Landskapsbilden i Gnesta kommun präglas av en blandning mellan stora sjöar,
skogslandskap, sprickdalar samt jordbruksmarker, oftast i ett mosaikpräglat landskap där dessa
olika landskap kan ses och upplevas inom samma område. I planen berörs bland annat
riksintresset D44 Gnesta som är tätortsnära kulturområde.
7.4.2 Konsekvenser
Det riksintresse som direkt berörs av planen är riksintresset för Gnesta (D44), Kommunen har
markerat en del av området som strategisk mark för bostadsbyggande genom omvandling och
förtätning när Gnesta ska utvecklas. Läget är centralt och av stort värde för bostadsutbyggnad.
En kulturmiljöanalys ska göras för området.
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Figur 3: Kartan visar var Riksintresse D44 Gnesta (rödrandigt) ligger på delvis samma mark som anges för bostadsutveckling
(gulrandigt).

Förtätning av Gnesta och utveckling av övriga orter kan leda till konflikter mellan bebyggelse och
befintliga kulturhistoriska och stadsmässiga värden. Dock anger planens strategier att särskild hänsyn
ska tas till den kulturhistoriska miljön samt att Gnestas identitet kan stärkas genom
kulturmiljövärden. Det bedöms som positivt att ett kulturmiljöprogram ska tas fram samt att en
analys just för Gnesta tätort tas fram inför utveckling av ny bebyggelse.
Det finns en risk för att de kulturhistoriska värdena med koppling till jordbruket minskar om det
inte ges förutsättningar för lantbrukare och andra boende på landsbygden att leva och verka på
landsbygden. För att hålla landskapet öppet och levande behövs boende som förvaltar och sköter
vårt kulturarv.
7.4.3 Åtgärdsförslag
För att inte riskera negativ påverkan på kulturmiljöer i tätortens olika delar behöver ny bebyggelse
anpassas till respektive områdes värden och känslighet för olika typer av förtätning, såsom högre
bebyggelse, omstrukturering av gatunät och typ av bebyggelse m.m. Närmare
konsekvensbedömningar bör göras i samband med mer detaljerad planering. I planen anges som
strategi att upprätta ett kulturmiljöprogram. Det bedöms vara en värdefull åtgärd för framtida
underlag till detaljplanering.
Åtgärder för att främja utvecklingen på landsbygden är viktiga för att behålla en levande bygd.
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Friluftsliv och turism

7.5

Mål
 Utvecklingen i besöksnäringen i kommunen, sett till omsättningen, antalet anställda
och antalet gästnätter ska öka.
 Besöksnäringen ska utvecklas i samverkan mellan kommunen, näringslivet,
föreningar och våra grannkommuner.
 Vid planering ska hänsyn till miljön runt Hagstumosse och Lötbodal tas för att bevara
viktiga områden för rekreation och motion.
 Ett levande och varierat kulturlandskap ska finnas i Gnesta kommun.
 Badplatserna i kommunen ska vara säkra och ha en bra vattenkvalité.
Strategier
 Planering av byggnation för nya idrotts- och motionsanläggningar som följer
befolkningsutvecklingen.
 Utveckla Hagstumosse som Gnesta kommuns idrotts- och motionscentrum.
 Anläggningar för idrott, friluftsliv och andra fritidsaktiviteter lokaliseras så att de är
tillgängliga på ett bra sätt för de grupper som huvudsakligen kommer att nyttja
anläggningen.
 Befintliga idrottsplatser och hallar ska ses som viktiga resurser och ska tas tillvara vid
exploatering.
 Beakta behovet av platser som uppmuntrar till spontant kulturutövande, exempelvis
utomhusscener för teater och musikuppträdanden vid planläggning.




Skapa spontanidrottsplatser/kulturaktivitetsmöjligheter i alla tätorter.
Skapa fler rekreationsmiljöer vid sjöar.
Underlätta för etablering av en eller flera campingplatser

7.5.1 Förutsättningar
I Gnesta kommun finns goda förutsättningar för friluftsliv, besöksnäring och turism. Kommunens
läge nära storstaden ger många människor möjligheten att nå skogar och sjöar för naturupplevelser på
dagsutflyktsavstånd. I kommunen finns Båvenområdet, Åkers Bergslag, Likstammen och
Klämmingen-Österheden som alla har stora tillgångar som gynnar turismen. Här finns
möjligheter till bad, långfärdsskridskor, golf, fiske, paddling, vandring, kultur- och
naturupplevelser mm. I utkanten av Gnesta ligger Hagstumosse idrottsplats där det finns ishall,
motionsspår, skidspår, konstgräsplan och gräsplan med omklädningsrum. I Gnesta tätort finns
ett antal grönområden, liksom även övriga orter har grönområden i nära anslutning till
bebyggelsen.
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7.5.2 Konsekvenser
Det finns en betydande potential att dra nytta av turismens möjligheter för att skapa positiva
miljöeffekter, men det finns även en risk för ett betydande bidrag på utsläppssidan när det gäller
resande och därmed klimatpåverkan. Samtidigt kan en utveckling av lokalturismen innebära att fler
turistar på hemmaplan, som ger betydligt mer begränsad klimatpåverkan än mer långväga
turistmål. Flera av turistföretagen är belägna på landsbygden och deras utveckling är viktig för
det lokala näringslivet och har potential att bidra till ekonomisk tillväxt. Besöksnäringen är
platsbunden, d.v.s. investeringar och tillväxt är knutna till kommunens respektive upplevelsevärden
och platser.
Turism och besöksnäring är ofta transportintensiva eftersom det bygger på att människor reser
och besöker nya platser. Möjligheten att resa och besöka platser på ett hållbart sätt har betydelse för
turismens miljöpåverkan. Detta innebär att turism kan medföra både positiva och negativa
miljökonsekvenser. Möjligheten att verka för hållbart resande för turismen är av störst betydelse för
att minimera baksidorna, t.ex. att utveckla cykelturismen och tillgängliga vandringsleder. Gnesta
har bra anslutningar till både buss och järnväg och på så sätt kan besöksmål nås på ett mer hållbart
sätt, till skillnad mot resmål på utpräglad landsbygd där biltransporter ger en större
klimatpåverkan. Till exempel börjar Sörmlandsledens etapp 13:1 i direkt anslutning till Gnesta
trafikcentrum och leden passerar också Laxne.
Planen anger att viktiga grönområden och stråk ska bevaras och utvecklas i Gnesta tätort, vilket
bedöms som positivt när bebyggelsen ska förtätas.
Det bedöms som positivt att planen anger Hagstumosse som utvecklingsområde för utökat
idrottscenter. Hagstumosse ligger tätortsnära och lättillgängligt för många människor, och det är
resurseffektivt att bygga vidare på redan befintliga anläggningar.
7.5.3 Åtgärdsförslag
På lång sikt kan Stjärnhov eventuellt vara aktuellt som stationsläge. Om Stjärnhov blir stationsläge
är det bra om kommunen också där kan arbeta för att Sörmlandsleden kan ansluta direkt till
kollektivtrafik.
7.6

Miljöskydd och säkerhet
Mål
 Långsiktigt minskad natur- och klimatpåverkan.
 Förebygga uppkomsten av avfall
 Minska mängderna avfall och dess farlighet.
 Minska mängden avfall som går till deponi.

Strategier för hänsynstagande
 Större opåverkade områden som utpekats i översiktsplan för Gnesta kommun har
sparats och skyddats mot större ingrepp såsom nya industrier, trafikleder,
vindkraftparker, täkter, samt bebyggelse av större omfattning.
4

Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring, Regionförbundet Sörmland 2014
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Tysta områden utpekas inom de större opåverkade områdena.
Verka för att privatpersoner och företag i större utsträckning lånar, samäger, lagar
och återanvänder.
Aktiviteter som alstrar störande buller bör lokaliseras till redan bullerpåverkade
områden.
Anlägga en plats för mellanlagring av sten, grus och övrigt inert material. Mellanlagret
tjänar syftet hållbar återvinning av ballastmaterial. Mellanlagret tjänar syftet hållbar
återvinning av ballastmaterial.

7.6.1 Förutsättningar
Olycksrisker kopplat till farligt gods
Tekniska olycksrisker kopplat till transportsystem (väg och järnväg) omfattas i huvudsak av
olyckor med farligt gods, men även urspårning brukar räknas till dessa olycksrisker.
Farligt gods är gods som omfattas av ett särskilt regelverk för att minimera olycksriskerna och den
påverkan som kan uppstå på människa, miljö och egendom. Därtill har länsstyrelsen möjlighet att
genom trafikförordningen styra transporternas vägval för att kunna separera de farliga transporterna
från känslig omgivning såsom bostadsbebyggelse, skyddsvärd naturmiljö etc. Väg 57 och väg 223 är
de stora trafikstråken genom kommunen. Det finns inga vägar i Gnesta kommun där transporter av
farligt gods är förbjudet5. På järnväg saknas motsvarande möjligheter för länsstyrelsen att styra
farligt godstransporterna. Det betyder att samtliga typer förekommer och kan förekomma längs
järnvägen genom kommunen.
Stambanan korsar vattenskyddsområden på två ställen, Gnestas vattentäkt vid Visbohammar
(Södertälje kommun) och Stjärnhovs vattentäkt. Även landsväg 223, sträckan Laxne – Läggesta, och
väg 57 vid Stjärnhov passerar vattenskyddsområde inom kommunen.
Buller
Vägtrafiken och järnvägstrafiken utgör de största källorna till bullerspridning inom kommunen.
Även flygverksamheten på Vängsö flygfält medför buller och planen anger restriktionsytor där
bostäder inte får byggas på grund av flygbuller. Planen redovisar två stora så kallade opåverkade
områden i västra och norra kommundelarna, samt två så kallade tysta områden inom det stora
opåverkade området i norr.
Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Forskning visar att buller
påverkar vår hälsa. Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att
skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen. Utöver att många bostäder utsätts för buller blir även
andra områden, såsom rekreationsmiljöer, med god ljudkvalitet färre. Detta påverkar både
människors hälsa och välbefinnande.
Regeringen har den 11 maj 2017 beslutat om en höjning av riktvärdena för buller vid en
bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm läggs nivån nu på 65
dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA
5

Trafikverkets vägdatabas (NVDB) 2016-06-23
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mot det tidigare 55 dBA. Beslutet innebär inte ändrade krav för ljudmiljön inomhus. Riktvärdena
tillämpas vid planering och byggande av bostäder (2 kap. 6 a § plan- och bygglagen [2010:900],
PBL).
Översvämnings- och skredrisker i kommunen
En risksituation som behöver beaktas i översiktsplanering är risk för översvämning. Risk för
plötslig påverkan finns i samband med skyfall. Klimatförändringarna är också en omvärldsfaktor
som medför att skyfall framöver kan förväntas med ökad intensitet och frekvens.
Årsmedelnederbörden över Södermanland förväntas öka upp till 20 % jämfört med
referensperioden 1961 – 1990.6 (Riskbild 2, länsstyrelsen i Södermanlands län 2012).
Föroreningar
Förorenad mark förekommer som mindre punktobjekt. Inventeringar har utförts branschvis av
länsstyrelsen i Södermanland. Tio nedlagda avfallsdeponier redovisas på karta i planen samt ett antal
potentiellt förorenade områden.
Konsekvenser
Olycksrisker kopplat till farligt gods
Det finns risk för vattenförorening där järnvägen respektive vägar genomkorsar
vattenskyddsområden. Sådana områden finns för Gnestas vattentäkt vid Visbohammar (Södertälje
kommun) och Stjärnhovs vattentäkt där stambanan passerar. I Laxne passerar ca 1300 fordon per
årsmedeldygn ortens vattenskyddsområde på väg 223 (trafikmätning 2013). I Stjärnhov passerar ca
2100 fordon per årsmedeldygn väg 57 genom vattenskyddsområdet. Risken består i att
vattentäkterna kan påverkas när det gäller främst olyckor med farligt gods, men också andra
haverier som t ex brand och oljeläckage vid krockar etc.
Generellt relateras olycksrisker till transportledens typ, hastighet och intensitet samt typ av gods.
Det medför att risker behöver bedömas relaterat till avstånd till den väg eller järnväg som utgör
riskkälla. Om en riskanalys bör tas fram beror på befintlig bebyggelse, riktlinjer hos kommunen och
länsstyrelsen samt typen av väg eller järnväg. Vilket avstånd som gäller anges ofta i regionala riktlinjer,
men är inte nationellt fastställt.
En förtätning av bebyggelse i områden intill vägar och järnvägar där farligt gods förekommer
innebär att riskerna för att allmänheten exponeras av olycksrisker ökar, eftersom antalet boende i
dessa områden ökar vid utbyggnad av bostäder.
Buller
En del bostäder i kommunen (särskilt de som ligger nära järnväg och väg) utsätts sannolikt för
buller som överskrider riktvärden, vilket även kan komma att ske vid en oaktsam planering, vilket
skulle bedömas som negativt. Ett sätt att förebygga är när mindre känslig bebyggelse uppförs
längs väg och därigenom verkar bullerskärmande för befintliga bostäder. Ett gott exempel i planen är
det planerade nya industriområdet norr om väg 57 i Gnesta som tjänar som avgränsning mot
bostäderna längre in mot tätbebyggt område.
Planen anger ny bostadsbebyggelse på vissa partier längs de större vägarna runt Gnesta, vilket
6

Riskbild 2, Länsstyrelsen i Södermanlands län, rapport 2013:24
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riskerar att ge höga bullervärden för bostadsbebyggelsen och måste undersökas i den detaljerade
planeringen.
Planens inriktning att slå vakt om tystnad som resurs genom att peka ut tysta områden bedöms
som positivt.
Översvämnings- och skredrisker i kommunen
Vid skyfall finns risk för större påverkan på samhället. Risk finns för både skador på vägar och
begränsningar i framkomlighet till följd av stora vattenmassor som uppkommer av skyfallet.
Särskilt instängda lågpunkter är sårbara platser, såsom viadukter, undergångar samt där diken går in i
trummor under vägar och järnvägar. Både person- och egendomsskador riskerar att uppstå när
passager blir vattenfyllda. Förutom att hus kan läggas under vatten påverkas även vatten- och
avloppssystem, markens bärighet, risken för ras mm.
Planen beskriver vilka lågpunkter som finns med länsstyrelsens skyfallsanalys, Riskbild 2, som
underlag. Länsstyrelsens kartläggning av framtida översvämningsrisker vid skyfall7 visar på att det
finns risk för översvämningar i bland annat Södra Vackerby, som kommunen har pekat ut som
strategisk mark för framtida bostadsbyggande. De största kända översvämningsriskerna i
kommunen återfinns i Gnesta tätort. Enligt en översvämningskartering av Trosaån8 finns det risk
för att bebyggelse kring Sigtunaån söder om Frösjön översvämmas i framtiden under ett 100årsregn. De områden som berörs främst i Gnesta tätort är bostadsområdet öster om infartsvägen
till Gnesta, samt även delar av industriområdet på samma sida om vägen. Delar av riksintresset för
kulturmiljö i Gnesta berörs av risk för översvämning. Även strandpromenaden längs med
Frösjön riskerar att översvämmas vid det högst beräknade flödet.

7
8

Länsstyrelsen Södermanlands län, Riskbild 2, rapport 2013:24
MSB 2015, Översvämningskartering utmed Trosaån, Rapport 37:
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Figur 4: Lokala flödesvägar för ytavrinning och lågpunkter i Gnesta. Källa: Riskbild 2, Länsstyrelsens Rapport 2013:24.
När det gäller skredrisker i kommunen genomfördes en översiktlig skredriskkartering i
kommunen år 1996. Resultatet visar att det i kommunen finns områden med en otillfredsställande
stabilitet. Dessa områden är främst belägna intill sjöars och vattendrags strandkanter, men
förekommer även i t ex Gnesta tätort. Några av de utpekade områdena för bostadsbyggande i
kommunen berörs av skredriskområden i Stjärnhov; längs Natens strandkant, Björnlunda; längs
Kyrksjöns strandkant och vid Björnlundagården, Laxne; i ett område söder om Laxnestugan vid
Klämmingens strandkant och Gnesta; längs Frösjöns västra strandlinje samt längs Sigtunaån och
vissa delar i tätorten9.
Föroreningar
Planen anger att platserna där industriell verksamhet förekommit kommer att uppmärksammas
och undersökas i samband med exploatering, samt att inga av de kända gamla deponierna kommer att
bebyggas. Planen är tydlig på detta område, vilket bedöms som positivt.
Åtgärdsförslag
En förtätning av bebyggelse inom områden intill vägar och järnvägar där farligt gods förekommer
innebär att riskerna för att allmänheten exponeras av olycksrisker ökar, eftersom antalet boende i
dessa områden ökar vid utbyggnad av bostäder. Risker för olyckor behöver utredas närmare vid
detaljplanering av dessa områden. Särskilda åtgärder kan även behövas för att i högre utsträckning
skydda vattendrag och vattentäkter. Inom 150 meter från väg eller järnväg med farligt gods bör
riskerna undersökas närmare inför ny bebyggelse. I utsatta lägen kan riskutredning krävas, men i
mindre utsatta lägen inom 150 m kan ändå riskerna behöva bedömas översiktligt.
I översiktsplanen är det viktigt att kommunen visar hur man avser att hantera bullerfrågor i den
9

Bohusläns geoteknik AB, 1996, Översiktlig skredriskkartering
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fysiska planeringen för att bidra till en god och hälsosam boendemiljö. Med en genomtänkt
planering kan ljudmiljön förbättras för befintliga och tillkommande delar av orterna. Till exempel kan
park/naturområdens bullerdämpande funktion användas för att skapa en god boendemiljö för de
bostäder som uppförs och med en strategisk placering av ny bebyggelse kan förbättringar
erhållas för bakomliggande befintlig bebyggelse. Mindre känslig bebyggelse (såsom verksamheter
och kontor) kan förläggas till väg- och spårnära områden och fungera som ljudbarriär för bostäder.
Detaljplanerna för nya områden som kan bli aktuella för exploatering måste anpassas till
bullersituationen, som kan ge restriktioner i markanvändning och utformning. Med rätt
gestaltning, placering och planering av ny bostadsbebyggelse går det att bygga bostäder i nära
anslutning till järnväg och vägar med hög belastning. I ÖP föreslås nya bostadsområden intill
större vägar och gator i tätorten, vilket innebär att bullersituationen särskilt behöver bedömas
närmare för sådana områden. Kommunen bör i detaljplan ställa krav på bullerförebyggande
åtgärder i sådan omfattning som framgår av de riktvärden som finns för trafikbuller från vägar
och järnvägar.
För att minska riskerna i samband med skyfall bör det för områden i närheten av riskpunkter
särskilt beaktas riskreducerande åtgärder. Generellt handlar det om att bebyggelse bör undvikas i
utsatta lägen alternativt att anpassningar görs, samt att dagvattenhantering utvecklas så att risker kan
begränsas, t ex genom fördröjande åtgärder för dagvatten för att minska risk för ansamling av
vatten.
7.7

Vatten

Mål



Kommunens sjöar och vattendrag ska vara friska och yt- och grundvatten ska skyddas
för att säkra tillgången på dricksvatten.
Alla vattenförekomster i Gnesta kommun ska uppfylla EU:s vattendirektiv för god
ekologisk status till år 2021. Inga sjöar eller vattendrag får försämras (Åtgärdskrav från
Vattenmyndigheten).

Strategier
 VA-plan ska tas fram. Den ska revideras kontinuerligt. VA-planen ska omfatta
dricksvatten, avlopp och dagvatten.
 Kommunen eftersträvar så hög anslutning som möjligt till det kommunala
ledningsnätet.
 Dricksvattenkvaliteten ska förbättras i Gnesta tätort.
 På sikt kan avloppsreningsverken i Stjärnhov och Björnlunda ersättas med ett mer
miljömässigt och tekniskt modernt system.
 För att minska flödet till avloppsreningsverken ska kommunen arbeta mot lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD).
 Inga etableringar av verksamheter eller annan markanvändning ska ske som riskerar att
försämra en vattenkvalitet så att en miljökvalitetsnorm inte uppnås.
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7.7.1 Förutsättningar
I Gnesta kommun finns det ca 3500 enskilda avlopp. Kommunen inventerar dem och ställer krav på
åtgärder. Huvuddelen av de kommunala VA- anläggningarna är byggda på 60 - 70-talet och är i
behov av modernisering.
Gnesta kommun har idag en del kombinerade VA – system där även dagvatten är inkopplat, vilket
innebär att vid kraftiga regn och snöfall transporteras stora flöden av dagvatten till kommunens
avloppsreningsverk.
För dricksvatten finns idag sju vattenskyddsområden, varav fyra hör till kommunala
dricksvattentäkter. Vid två av dessa skyddsområden; Vårdingeåsen – Visbohammar och
Strängåsen, Övre Marviksområdet passerar en väg eller järnväg över vattenförekomsten, vilket kan
utgöra en risk för att statusen kan försämras. Det saknas i stort sett reservvattentäkter i
kommunen.
Trosaåns avrinningsområde täcker nästan hela Gnesta kommuns yta.10 För kommunens
vattenförekomster är de vanligaste parametrarna som sänker sjöarnas statusklassning övergödning,
växtplankton och morfologiska (fysiska) förhållanden i sjöarnas närområde. För kommunens
vattendrag är de vanligaste parametrarna som sänker vattenförekomsternas status påväxtalger,
näringsämnen, konnektivitet (möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter mm) och
morfologi. En källfördelningsanalys som har tagits fram för avrinningsområdet visar att jordbruket
är den dominerande källan när det gäller utsläpp av näringsämnen till avrinningsområdets
vattenförekomster. Merparten av vattendragen i Trosaåns avrinningsområde är påverkade av
vandringshinder, vilket anses vara det största problemet avseende fysisk påverkan, samt att många
vattenförekomster har morfologiska förändringar i form av påverkan på svämplan/närområden.11
I Gnesta kommun finns 21 stycken sjöar som är utpekade som vattenförekomster enligt
vattendirektivet.12 Av dessa sjöar uppnår 9 vattenförekomster en god ekologisk status, 8
vattenförekomster måttligt ekologisk status, 2 vattenförekomster otillfredsställande status samt 2
vattenförekomster har en dålig ekologisk status (se tabell nedan). I Gnesta kommun är 18
vattendrag utpekade som vattenförekomster, varav 2 stycken uppnår god ekologisk status och 16
stycken har en måttlig ekologisk status. Av alla utpekade grundvattenförekomster uppnår
samtliga en god kemisk status.

10

VISS (VattenInformationsSystem i Sverige)
Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt, 2015
12
VISS (VattenInformationsSystem i Sverige) 2016-06-20
11
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Tabell 1: Sammanställning av status i kommunens vattenförekomster. G=god, M=måttlig,
O=otillfredsställande, D=dålig

Sjö

Ekologis
k status

Vattendrag

Ekologis
k status

Grundvatten

Kemis
k
status

Mellan-Marviken

M

Frösjön

O

Stensjön

M

Sigtunaån - nedre
del
M
SättraånSkeppstaån
M
Solbergaån
från
Ösjön till Ricksjön M

SE655644-156484

G

SE656293-157836

G

SE653880-159124

G

Misteln
Övre Gällringen

M
G

Natån
Nässelstaån

G
M

SE655795-158202
SE656346-157773
Strängåsen,
Övr
e Marviksområdet

G
G

Dunkern

M

M

Sillen

M

Naten

G

Stortrön

M

Lifsingeån
Vattendraget från
Avlasjön
till
Nyckelsjön
Vattendraget från
Sticksjön
till
Likstammen
Solbergaån från
Ricksjön
till
Kyrksjön

M

SE655789-156280

G

M

SE656783-157489

G

Nyckelsjön

O

Harbro å - Väla å

M

Likstammen
Sticksjön

M
G

M
G

Övre Marviken

M

Taxingeån
Jättnaån
Vattendraget från
Stora Kalven till
Övre Gällringen

Kyrksjön

G

Ricksjön

G

Klämmingen

G

Avlasjön
Båven
Lockvattnet
Storsjön

D
G
G
D

Yngern

G

M

VårdingeåsenVisbohammar
Badelundaåsen,
Stjärnhovsområdet

G

G
G

M

Järnaån
M
Sigtunaån - övre
del
M
Trosaån
från
Klämmingen till
Frösjön
M
Norrtunabäcken
Dammkärren

M
M
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7.7.2 Konsekvenser
Planförslaget innebär en utbyggnad och förtätning av bebyggelsen, främst i Gnesta tätort (70 %)
och 30 % planeras till övriga orter och på landsbygden. Detta innebär att en stor del av
tillkommande bebyggelse kommer att anslutas till det kommunala avloppsledningsnätet, antingen i
tätorterna, eller när fritidshusområden omvandlas. Planens strategiska placering av ny bebyggelse
främst i anslutning till kommunalt VA kan på så sätt begränsa miljöpåverkan.
Till exempel finns två fritidshusområden i närheten av Gnesta; Norrtuna och Hållsta, som i den
fördjupade översiktsplanen för Gnesta pekas ut som omvandlingsområden, vilka ska anslutas till det
kommunala avloppsreningsverket i Gnesta. Detta bedöms som positivt för de sjöar, Klämmingen
och Långsjön, som ligger i närheten av dessa områden, då belastningen av näringsämnen från
områdenas enskilda avlopp istället kommer att ledas till reningsverk. Samtidigt ställer det krav på
kommunen att tillse att en fullgod kapacitet finns i reningsverket i Gnesta att ta hand om
avloppet från omvandlingsområden och nyetablerade bostadsområden.. Det är därför viktigt att
redan nu planera och ha beredskap och åtgärder för längre sikt.
Av planen framkommer inte vilka områden som idag har bristfälliga avloppsanslutningar och som
därmed borde vara föremål för anslutning till kommunalt VA framöver. En översiktlig bild av
läget när det gäller enskilda avlopp skulle kunna bidra till hur prioriteringar kan göras i planeringen
för minskad övergödning. Det bedöms som positivt att en VA-plan ska tas fram där en sådan
översiktsbild kan ges.
Vid förtätning och utbyggnad finns en risk att mer mark blir hårdgjord och att
dagvattenmängderna därför ökar. Med klimatförändringarna spås att kraftiga skyfall kommer
oftare i framtiden och med större nederbördsmängder. I Gnestas kombinerade system där det idag är
vanligt att dagvatten leds in i avloppsledningarna, ställer höga flöden till problem med
bräddning och dålig reningsfunktion vid kraftiga regn. Detta problem kommer att förvärras om
inget görs för att separera dagvatten och ta om hand det lokalt. Det bedöms därför som positivt
och nödvändigt att planen anger att en VA-plan ska tas fram där både dagvatten, dricksvatten och
avlopp ingår.
Vid en oaktsam planering av utformning av nya bostadsområden med direkt närhet till sjöarna i
Stjärnhov, Björnlunda och Laxne finns det risk för att sjöarnas morfologi påverkas negativt, om
bostäder och hårdgjorda ytor tillåts att anläggas i direkt närhet till strandkanten, så att sjöarnas
strandkanter förändras. Detta kan leda till negativa konsekvenser för sjöarnas ekologiska och
kemiska status.
7.7.3 Åtgärdsförslag
Med anledning av den stora befolkningsökning som förutspås i planen, är det viktigt att
kommunen i sin VA-plan anger hur dagvatten från de nya områdena ska tas om hand, så att inte
utsläpp och bräddning förvärras från reningsverken. Det är också viktigt att i tid planera för nästa
skede då en annan vatten- och avloppslösning behövs då befolkningen ökat.
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Vattenmyndigheten13 har tagit fram konkreta åtgärder riktade till kommunerna för att uppnå
miljökvalitetsnormerna. Kommunen har både en viktig roll i samverkan med andra aktörer för att
förbättrande åtgärder ska komma till stånd samt en mer direkt roll som omfattar bland annat tillsyn av
enskilda avlopp, lantbruk och övriga verksamheter som påverkar vattenkvaliteten. Flera
åtgärder omfattar kommunens planering, t ex att upprätta och utveckla vatten- och
avloppsvattenplaner, samt planer för dricksvattenförsörjning och dagvattenhantering. Det är
viktigt att kommunen arbetar systematiskt med dessa åtgärder, som på många sätt även kan
kopplas till översiktsplanen.
För att sjöarnas strandkanter inte ska påverkas negativt av nya bostadsområden, kan det vara bra att
föra in en riktlinje inför detaljplanering av planer där strandskyddet upphävs, att en remsa på mellan
10–30 meter från stranden ska lämnas fri från bebyggelse och hårdgjorda ytor. Dessa ytor kan även
göras multifunktionella genom att strandpromenad i grus anläggs längs med sjöarnas strandkanter,
där det är tekniskt och juridiskt möjligt. På så vis ökar tillgången till rekreation för kommunens
invånare. Fria strandkanter ger sjöarna möjlighet till att ha sin naturliga funktion och bidrar till att
sjöarna kan ta hand om stora vattenmängder vid skyfall i framtiden.
7.8

Marktillgångar

Mål
 Upprätthålla ett öppet landskap
 Skydda större och sammanhängande jord- och skogsbruksområden
Strategier
 Ha god planberedskap för ny industriell verksamhet.
 Skapa ett brett utbud av tomtmark för boende, kontor och handel i serviceorterna.
 Ta hänsyn till de gröna näringarna.
7.8.1 Förutsättningar
En stor del av Gnesta kommun är jordbruksbygd. Obebyggda områden direkt utanför Gnesta tätort
utgörs mestadels av jordbruksmark. Bruket av jord och skog är av central ekonomisk betydelse för
många kommuninvånare. Jordbruksmarkens värden är många; produktionsvärden för livsmedel,
foder och energi, sociala värden för rekreation och turism, naturvärden för olika arter,
kretsloppsvärden som utjämning av vatten och näringsämnen med mera.
Jordbruksmark är av nationell betydelse enligt 3 kap 4§ Miljöbalken. Enligt Miljöbalken får
brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det är för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen, som inte kan tillgodoses på annan mark på ett från
samhällets synpunkt tillfredställande sätt. Det betyder att det är förbjudet att exploatera
jordbruksmark, men att undantag kan göras om det gäller ett väsentligt samhällsintresse och om det
saknas alternativa platser för detta. Jordbruket är viktigt både för livsmedelsproduktion och för att
upprätthålla det öppna kulturlandskapet som finns i Gnesta kommun. Det finns ett flertal områden
i Gnesta kommun som är utpekade som viktiga områdena för skogs- och jordbruk, enligt en karta
från Länsstyrelsen. Länsstyrelsens karta hittar på länsstyrelserns Webb-GIS, Södermanlandskartan.

13

Åtgärdsprogram 2016 - 2021, Vattenmyndigheten
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Produktionsvärde är det vanligaste sättet att värdera jordbruksmark. Åkermark är en
grundläggande förutsättning för en lantbruksproduktion, både livsmedel, foder och därmed
djurhållning som kan sköta betesmarkerna som behövs i landskapet. Produktionsvärdet för svensk
jordbruksmark bedöms även stiga i framtiden för att möta ökade behov av livsmedelsförsörjning
och förnyelsebar energiproduktion. I motsats till många andra länder kan ett varmare klimat som
klimatförändringar medför gynna Sveriges odlingsförutsättningar och möjlighet till att odla nya
grödor.
Odlingslandskapet har även värden i form av natur-, kultur- och landskapsvärden. Jordbruket är
viktigt för att upprätthålla det öppna natur- och kulturlandskapet som ger stora upplevelsevärden
och gör kommunen attraktiv för besöksnäring, friluftsliv och turism. Tätortsnära natur har
särskilda sociala värden med möjlighet till kvalitativ rekreation och arena för fysisk aktivitet.
7.8.2 Konsekvenser
Planen värnar två stora skogsområden som så kallade Opåverkade områden, där även delar ingår som
benämns tysta områden. Det bedöms som positivt, särskilt i den här regionen så nära
storstaden. På längre sikt blir sådana områden sannolikt alltmer sällsynta.
Kommunens expansion i utkanterna av tätorterna, främst Gnesta tätort, innebär att produktiv
jordbruksmark tas i anspråk. Nästan uteslutande andel av de utpekade utredningsområdena för
bebyggelse i planen är placerade på jordbruksmark. Dessa jordbruksområden ligger i större
sammanhängande jordbruksarealer. Inför framtiden är det viktigt att bevara dessa
jordbruksområden så att de går att bruka även på lång sikt. Översiktsplanens utveckling mot att
bebygga jordbruksmark innebär en minskning av brukningsbar mark och kan på sikt leda till att
landsbygden inte kan hållas levande. Bedömningen är att det ger negativa konsekvenser då
jordbruksmark bebyggs och att det i det närmaste är en irreversibel åtgärd, där det inte går att
återskapa åkermarken igen, utan marken förlorar sina egenskaper om den bebyggs.
7.8.3 Åtgärdsförslag
Det vore önskvärt att i första hand förtäta orterna och använda redan befintliga områden för att på så
sätt begränsa ianspråktagande av ny mark för bebyggelse. I planärenden där jordbruksmark
föreslås bebyggas behöver därför kommunen föra ett resonemang kring den brukningsvärda
markens kvalitet, för att bedöma och väga om exploateringen är ett väsentligt samhällsintresse i den
mer detaljerade planeringen. Det är bra om kommunen har vägledning/riktlinjer för byggande på
jordbruksmark.
7.9 Sociala aspekter
Mål
 En trygg vård och omsorg.
 Antal lokaler för förskola, skola och äldreomsorg som följer behovet från en
växande befolkning.
 Stimulerande inne- och utemiljöer för förskola och skola.
Strategier
 Planering av nya lokaler ska vara långsiktig.
 Detaljplaner ska möjliggöra flexibel lokalanvändning.
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Vid utbyggnad av nya bostadsområden skall behovet av nya förskolor och skolor
ses över.
Alla skolor och förskolor ska ha tillgång till attraktiva lekytor som erbjuder
skugga.

7.9.1 Förutsättningar
Planen medger en omfattande inflyttning till Gnesta, en fördubbling av befolkningen under en
35-årsperiod. Den största tillväxten kommer att ske i tätorten Gnesta samt i övriga orter.
Inflyttningen drivs till stor del av kommunens gynnsamma läge i Stockholm-Mälarregionen.
Precis som i övriga Sverige, lever människor längre idag än tidigare och andelen äldre blir fler i
kommunen.
Inflyttning till kommunen innebär ökade skatteintäkter men samtidigt en ökning av utgifterna. En
inflyttning till kommunen ger underlag för utbyggnad av äldreomsorg och förstärkning i
förskola/skola samt utveckling av kommersiell service. Ökade utgifter för kommunen hänger till
stor del samman med utökning av dricksvattenförsörjning och utbyggnad av avloppsrening.
7.9.2 Konsekvenser
Planens uttryck och satsning på utveckling främst i orterna har betydelse för tätorternas livskraft
och attraktion. Med stärkta resurser i orterna finns bättre förutsättningar för att anpassa strukturer
till dagens ökade krav på trafiksäkerhet, tillgänglighet och hälsa. Ett varierat utbud av bostäder i de
olika tätorterna leder till att man inte behöver flytta på äldre dar för att bo tillgängligt eller ha
möjlighet att byta till en mindre och lättskött bostad inom orten. Till exempel anger planen att
komplettering av det kommunala hyresrättsbeståndet ska ske i alla tätorter. Blandad bebyggelse
med olika prisbild och upplåtelseformer och med närhet till kollektivtrafik, service och nära
rekreationsområden är positivt ur ett hälsoperspektiv. Det innebär att utsatta grupper får möjlighet
att bo bra och delta i samhällslivet. Utsatta grupper finns inom befolkningen beroende på ålder,
kön, etnicitet och inkomst.
Däremot behandlar inte planen landsbygdens utveckling nämnvärt, vilket kan leda till försämrad
delaktighet för de som bor på landsbygden och en risk för utanförskap. Även på landsbygden är
det viktigt med mötesplatser, kollektivtrafik, tillgänglighet mm för att underlätta socialt
välbefinnande, integration och upplevelsen av trygghet och hälsa. Socialt är det en nackdel för
kommunen som helhet om tillväxttakten skiljer mycket mellan kommunens olika delar, med risk för
begränsningar i sociala och ekonomiska möjligheter mellan tätorterna och landsbygden. Det finns
en risk att den äldre befolkningen stannar kvar på landsbygden, medan de yngre flyttar till
tätorterna. Planens ambition med inflyttning till fritidsområden som omvandlas för ökat
åretruntboende kan bidra positivt genom att ge större underlag för service och tillgänglighet.
En välutvecklad turism- och besöksnäring bedöms ge betydande positiva sociala konsekvenser,
eftersom dessa företag ofta är starkt lokalt förankrade och bygger på upplevelsevärden som är
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platsbundna. Starka verksamheter och utvecklade mötesplatser på landsbygden ger möjligheter till
företagande och att finna sin utkomst på landsbygden. En differentierad arbetsmarknad även på
landsbygden ger förutsättningar för ökad valfrihet och lokala möjligheter ökar jämställdheten när
både män och kvinnor kan ha sin försörjning lokalt och skapa balans mellan arbete och fritid.
Minskat pendlingsbehov när man arbetar på hemmaplan ger även bättre möjligheter för ett jämlikt
arbete i hemmet och deltagande i familjen.
Vägarna som leder genom samhällena har på många ställen karaktären av landsväg. Det kan
innebära att vissa fordon kör fort och vägarna blir barriärer som är riskabla att korsa och använda
för oskyddade trafikanter som gående och cyklister. Det är positivt att översiktsplanen hänvisar till
kommunens gång- och cykelplan som bland annat pekar på utvecklingen av ett
sammanhängande och lättöverskådligt gång - och cykelvägnät. En sådan utbyggnad kan bidra till en
trygg och hälsosam miljö som är bra ur folkhälsosynpunkt.
Också säkra skolvägar väl avskilda från tyngre trafik och upplysta stråk genom samhällena så att man
kan förflytta sig även under de mörkare timmarna bidrar till trygghet. Fler människor som rör sig
ute för att där finns busshållplats, affärer eller mötesplatser av olika slag ger trygghet.
7.9.3 Åtgärdsförslag
För att minska risken för en klyfta mellan stad och land är det angeläget att planen även behandlar
landsbygdens utveckling för att öka möjligheten till delaktighet och en tillväxt som gynnar
trygghet och hälsa.
En viktig mellankommunal fråga att bevaka framåt är samarbetet med Södertälje kommun kring
Södertäljes eventuella utbyggnadsplaner som gränsar till Gnesta tätort, som kan få mycket stor
betydelse för Gnesta som tätort.
7.10 Bedömning av respektive utvecklingsområde
I följande kapitel beskrivs konsekvenser i de orter som ÖP tar upp och som även är de orter där
den största tillväxten bedöms ske under planperioden.
7.10.1 Gnesta
Bebyggelseutvecklingen i Gnesta planeras att ske både genom förtätning och genom utveckling av
nya bostadsområden. Principen att förtäta bedöms som positiv med de konsekvenser för
förtätning som har beskrivits tidigare i denna MKB. Det finns sannolikt potential till mer
förtätning i Gnesta tätort än vad som framgår av översiktsplanen. Dock måste bostadsutveckling
och förtätning i centrum bedömas och anpassas till riksintresset för kulturmiljö när detaljplanering
görs i nästa skede. Det är positivt att planen pekar på att viktiga grönområden och stråk ska
bevaras och utvecklas. Detta är viktiga värden för innevånarna och besökare.
Planen pekar på att frigörande av industrimark som är attraktiv för bostadsbyggande sker genom att
verksamheter erbjuds nya lokaliseringar. Positiva konsekvenser av att möjliggöra ny mark för
verksamheter är att befintliga störande och trafikalstrande verksamheter centralt i tätorten kan
erbjudas ny lokalisering och därmed möjliggöra minskade störningar från tung trafik och andra
störningar från verksamheter. Det blir i samband med sådan exploatering också tillfälle att sanera
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marken från eventuella föroreningar. Människor och miljö kan därmed bli utsatta för mindre
mängd störningar i sin livsmiljö.
Förutom förtätning finns två större utpekade utredningsområden för bebyggelse som ligger i
tätortens utkanter. Ett område med ängs- och hagmarker samt jordbruksmark påverkas av
utredningsområdet söder om väg 57. Det andra utredningsområdet för bebyggelse ligger också på
jordbruksmark och där finns risker för översvämningar vid skyfall i framtiden. När tätorten breder ut
sig tas jordbruksmark i anspråk för exploatering, nya vägar behöver dras till dessa områden och
bilberoendet blir ofta i praktiken högt med nya perifera områden. Detta ger negativa konsekvenser
som kan undvikas om strategin i större grad inriktas mot förtätning. En förtätningsstudie kan ge
viktig information kring vilka möjligheter till förtätning som kan finnas för orten, så att nya externa
lokaliseringar därmed kan begränsas.
7.10.2 Björnlunda
Planen anger att tätorterna bör växa inifrån och ut för att tillgodose närhet till kommunikationer
och service, men även för närheten till en av kommunens största tillgångar, naturen. Det är dock
tveksamt om denna intention kan uppfyllas i Björnlunda med de utpekade utredningsområden för
bebyggelse som redovisas i ganska utbredda lägen.
Exploateringar föreslås nära Kyrksjön, där det inom 100 meter från stränderna råder strandskydd
och det är därför viktigt att det planeras på ett sådant sätt att strandlinjen är tillgänglig för
allmänheten samt att sjöns strandzon inte påverkas av exploateringen.
7.10.3 Stjärnhov
Två områden utpekade som strategisk mark för bostadsutveckling är utpekade inom riksintresse för
naturvård. Områdena ligger dock på redan ianspråktagen mark inom befintlig bebyggelse i
tätorten, varför områdena inte bedöms ge någon betydande påverkan på riksintresset. Ett utpekat
område för bostadsutveckling vid sjön Naten ligger inom strandskydd, och det är därför viktigt att
det planeras på ett sådant sätt att strandlinjen är tillgänglig för allmänheten samt att sjöns
strandzon inte påverkas av exploateringen.
7.10.4 Laxne
Laxne har med sitt geografiska läge ett bra pendlingsläge till Läggesta station i Mariefred, där
regionaltågen till Stockholm och Eskilstuna går. Ytterligare utvecklingspotential för orten skulle
kunna finnas om pendlingsläget tas tillvara mer på sikt. Ett utpekat område för bostadsutveckling
vid sjön Klämmingen ligger inom strandskydd, och det är därför viktigt att det planeras på ett
sådant sätt att strandlinjen är tillgänglig för allmänheten samt att sjöns strandzon inte påverkas av
exploateringen.
7.11 Konsekvenser övriga alternativ
7.11.1 Alternativ Låg inflyttning
Alternativet innebär att den främsta befolkningsutvecklingen i kommunen fortsatt troligen kommer
att ske i Gnesta tätort där de bästa pendlingsmöjligheterna finns. Jämfört med planalternativet
kommer troligen alternativ låg nivå av inflyttning innebära en lägre inflyttning i de övriga tätorterna.
I en situation med en lägre inflyttningstakt än i planförslaget behövs inte lika
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många nya bostäder. Även i en sådan situation har förtätningsprincipen betydelse för
konsekvenserna. Finns förutsättningar att även i den situationen tillämpa förtätning kan
oexploaterad mark i orternas utkanter även framöver förbli oexploaterad. Det innebär att vid låg
inflyttning kan mindre andel jordbruksmark tas i anspråk och att utbyggnad i känsliga miljöer
begränsas. Risken är dock att bebyggelsetrycket blir för lågt för att locka investerare som kan
genomföra ibland resurskrävande förtätningsprojekt. Risken är då att blickarna går mot
exploateringar i utkanterna ändå, som kan vara av mindre komplex karaktär. Det kan leda till en
utveckling av en glesare bebyggelseprincip. Vid en lägre inflyttning finns mindre underlag för
service och näringsutveckling och mindre resurser att lägga på riktade stadsutvecklingsprojekt.
Lägre inflyttning kan innebära att orten inte har samma förutsättningar att upprätthålla en
livskraftig stadskärna eller att kunna genomföra en planering med åtgärder som begränsar t.ex.
bullerpåverkan och investeringar för till exempel ökad kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik.
Samtidigt kan en lägre exploateringsgrad medföra minskad påverkan på miljön när utpekade
orörda områden inte tas i anspråk.
7.11.2 Nollalternativ
I nollalternativet blir den tidigare gällande översiktsplanen med tiden allt mer inaktuell då
förutsättningarna och behovet av utveckling på sikt förändras. I nollalternativet saknas en aktuell
precisering av strategier för hur kommunen ska utvecklas och var olika verksamheter ska
förläggas. Det innebär att det med tiden blir en ökad otydlighet kring kommunens förutsättningar
för utveckling, med risk för en avstannande befolknings- och bebyggelseutveckling. Med en aktiv och
aktuell översiktsplanering ges signaler om att kommunen har ambitionen att utvecklas och det blir
tydligt hur genomförande ser ut. Med en avsaknad av tydlighet kan olika aktörer uppleva att det
finns bättre förutsättningar för investering i exploatering på andra håll. Det innebär att det i
nollalternativet även finns risk för en lägre inflyttningstakt och att kommunen får svårare att
uppfylla utbyggnadsambitioner.
Med minskat befolkningsunderlag kan flera ekonomiska och sociala konsekvenser väntas, då
underlaget för service och näringsutveckling skulle minska. Med en minskande befolkning saknas ofta
förutsättningar för satsningar på utveckling av orter på ett sätt som bättre uppfyller dagens
visioner om en god bebyggd miljö. Möjligheten att använda utveckling som drivkraft för
omställning till hållbar utveckling kan vara svag i nollalternativet då det saknas resurser för att
omforma samhället för ökad resurseffektivitet, med investeringar för ökad kollektivtrafik och
gång- och cykeltrafik.
Samtidigt medför ofta en större befolkning ökad påverkan på miljön. Nollalternativet kan
visserligen innebära att oexploaterade områden inte tas i anspråk men kan lika gärna innebära att
tillkommande bebyggelse tillkommer i oönskade lägen utan övergripande överväganden.
Ställningstaganden om bygglov kan i en sådan situation behöva tas utan övergripande strategier
med risk för undervärdering av olika värdens betydelse i ett större perspektiv. Risken är att värden,
särskilt i ett större sammanhang, skadas med en allt mer inaktuell övergripande planering. Det
kan innebära att beslut om lokalisering för en verksamhet sker utan kontroll över lämplig
placering med risk för sämre nyttjande av naturresurser.
I den gällande översiktsplanen från 2003 saknas även en koppling till de förändringar som har
skett inom lagstiftningen, framförallt inom Miljöbalken och plan- och bygglagen, samt olika
förordningar som har koppling till fysisk planering i samhället.
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Frågan om till exempel anpassning till ett förändrat klimat och mellankommunala
ställningstaganden såsom effekter av Ostlänken är nytillkomna delar som saknas i befintlig plan och
som därför riskerar att undervärderas i ett större perspektiv. Risken är att värden och
naturresurser, särskilt i ett större sammanhang, nyttjas sämre eller skadas på grund av en allt mer
inaktuell övergripande planering.

8 Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de nyttor som naturen på olika sätt ger oss och som bidrar till vår välfärd. Vi
människor behöver fungerande ekosystem för att samhället ska fungera bra. Planer och projekt kan
påverka områdets ekosystemtjänster positivt eller negativt. Oförsiktig planering kan hämma ett
områdes ekosystemtjänster medan andra åtgärder kan skapa betydelsefulla ekosystemtjänster. Syftet
med analys av ekosystemtjänster är att synliggöra de nyttor som ekosystem tillför samhället. Genom
att synliggöra ekosystemtjänster uppmärksammas viktiga värden i kommunens miljö och möjliggör
att det tas fram lösningar som ökar värdet och respekten för dess funktion som betydelsefulla
planeringsfaktorer. En värdering är ett sätt att belysa sambandskedjan från ekosystemets
processer och funktioner till befolkningens välbefinnande. Samhället behöver genomföra
värderingar av ekosystemtjänster för att styra beslut mot hållbar utveckling. Utan värdering
riskerar ekosystemtjänsterna att få för liten vikt vid beslutsfattande, vilket äventyrar både dagens
och kommande generationers välfärd. I mindre skala kan även bristfällig förståelse för
ekosystemens bidrag till kommunens välfärd innebära att onödiga kostnader behöver läggas på att
återskapa samma tjänster eller hantera konsekvenser av dess frånvaro, t.ex. ökade behov av kyla i
bostäder eller frisk luft respektive ökade kostnader till följd av översvämning eller ökade kostnader
för att få en kvalitativ dricksvattenförsörjning.
Enligt rapporten Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005) definieras ekosystemtjänster
som de produkter och processer i naturen som människan direkt eller indirekt drar nytta av.
Ekosystemtjänster delas ofta in i fyra olika kategorier:


Försörjande ekosystemtjänster: Mat, råmaterial, färskvatten etc.



Reglerande ekosystemtjänster: Pollinering, vattenrening, luftrening, värmereglering etc.



Kulturella ekosystemtjänster: Rekreation, estetisk uppskattning, turism etc.



Stödjande ekosystemtjänster: Habitat för arter, biologisk mångfald etc.

Resiliens är ett systems förmåga att hantera och absorbera störningar utan att systemet förlorar
dess grundläggande funktioner och processer.
8.1 Definition av kommunens ekosystemtjänster
Alla ekosystem har potential att skapa ekosystemtjänster, Ekosystemtjänster har störst värde där de
skapar den största nyttan. I bebyggd miljö, och särskilt i tätare bebyggd miljö, är behovet av
ekosystemtjänster högre då naturens funktioner kan bli allt mer begränsande i en tät bebyggd
miljö. Det är därför av stor betydelse att definiera värdet av ekosystemtjänster och utreda
möjligheter att bibehålla och utveckla de ekosystemtjänster som behövs för människors välmående.
Och välbefinnande.
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Det innebär att det är av stort värde för människors välbefinnande i tätorten om det finns väl
utvecklade naturområden nära till hands för rekreation och att det finns ett betydande inslag av
grönska i stadsmiljön eftersom man vet att det har betydelse för folkhälsan. För stadsmiljöer är det
avgörande att ekosystemtjänster finns där människor bor och verkar i vardagen för att de ska ha
stort värde, d.v.s. som inslag i stadsmiljön och/eller i direkt anslutning. Att det finns
ekosystemtjänster i särskilda områden för rekreation kan i och för sig vara betydelsefullt de
gånger som personer kan besöka dessa platser, men det kan inte kompensera för behovet där
människor bor och verkar.
Av större geografisk utbredning av ekosystemtjänster kan nämnas vattenförsörjande eller
vattenreglerande tjänster. Den dricksvattenförsörjning som kommunens välfärd är beroende av
skapas på stora arealer i form av grundvattenförekomster och via kommunens sjöar och
vattendrag. En bra dricksvattenförsörjning är beroende av att dessa system värderas och skyddas
från större risker.
8.1.1 Försörjande
De försörjande ekosystemtjänsterna i kommunens vattenmiljöer rör sig framförallt om
dricksvattenförsörjning, både genom kommunala och enskilda vattentäkter. Vid ett förändrat
klimat med varmare väder och varmare råvatten finns det en risk för ökade halter av bakterier i
dricksvattnet. Framförallt är detta en risk för enskilt vatten som tar sitt råvatten från ytvatten.
Därför behövs det en god planering inför framtiden för att förhindra tillväxt av bakterier i de
vatten som används till råvatten för dricksvatten i kommunen. Kommunens åsar med dess
grundvattenfunktion är betydelsefulla för den försörjande ekosystemtjänsten färskvatten. Intrång i
åsar kan minska dessa vattenresurser och möjligheten att rena vatten. Flera ytvatten är
betydelsefulla på grund av deras försörjande ekosystemtjänster.
Sjöar och vattendrag har även försörjande ekosystemtjänster i form av fisk för konsumtion. I
Gnesta sker fiske för husbehov och på hobbynivå, och det finns idag inget yrkesfiske i kommunen.
Jordbruksmark är försörjande genom möjligheter till matproduktion. Ett rikt odlingslandskap och ett
odlingslandskap som har en hög biologisk mångfald är robust mot yttre påverkan och har bättre
förmåga att säkra en långsiktig matförsörjning. Dessa har en högre motståndskraft, råsilkens, mot
påverkan.
8.1.2 Reglerande
Reglerande ekosystemtjänster handlar om tjänster som leder till ett värde eller som förebygger att
negativa konsekvenser uppstår. Tydliga exempel är pollinering som är en förutsättning för stora
skördar. Reglerande handlar även om funktioner som att rena luft och vatten. För att den
funktionen ska vara utvecklad behövs inslag av ekosystem av sådan omfattning och kvalitet som
kan utföra dessa tjänster. Även i mindre skala kan inslag av grönska i den bebyggda miljön göra att
luften i den bebyggda miljön blir avsevärt mycket bättre, med hälsovinster som följd. Större
grönområden kan ha mycket stor betydelse för hur luften i orterna blir. Viktiga reglerande
funktioner är även klimatreglering, vilket blir än viktigare med klimatförändringarna och att
kunna förhålla samhället till ökande temperaturer och plötsliga skyfall. Med tillräckliga områden som
kan reglera höga flöden kan översvämningsproblem begränsas i den bebyggda miljön, och därmed
kan stora materiella skador undvikas. Inslag av grönska i stadsmiljöer kan dämpa höga
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temperaturtoppar i samband med värmeböljor och därmed utgöra en viktig funktion för att skapa
en dräglig miljö, särskilt för många äldre som drabbas hårdare av värmeböljor.
Ekosystemtjänsterna består även i att naturligt fördröja dagvatten, vilket annars skulle behöva
ordnas på andra ofta mer kostsamma sätt. Att fördröja dagvatten innebär ett större inslag av vatten i
stadsmiljön, vilket även det reglerar temperaturer och fukt.
8.1.3 Kulturella
Kulturella ekosystemtjänster handlar om naturmiljöers upplevelsevärden, funktion för friluftsliv,
hälsofrämjande värden liksom naturarv och turism. Gnesta kommun har betydande kulturella
ekosystemtjänster vilket framkom tydligt i medborgardialogen där naturen får högt värde. En
viktig utvecklingsmöjlighet för kommunen bygger på de landskapsvärden och naturvärden som är
viktiga attraktionsvärden för både boende, besökande och inflyttare.
Naturarv av landskapskaraktär är t ex uppskattning av naturen av etiska skäl (naturens
existensvärde) samt vilja att bevara naturens inneboende värden för framtida generationer
(arvsvärden). I kommunen finns ett flertal leder för vandring, cykling och paddling som går
igenom attraktiva natur- och kulturmiljöer. Kulturarv av landskapskaraktär avser all användning av
naturliga miljöer av andliga eller historiska orsaker. T.ex. kulturell anknytning till olika miljöer genom
historiska aktiviteter med koppling till naturmiljöerna. Platser i kommunen är kulturlandskapet
och områden där människor har bott och verkat sedan stenåldern.
Möjligheter till rekreationsupplevelser berör organiserat friluftsliv med t.ex. badplatser,
kommersiella boendeanläggningar, bussresor, campingplatser, naturresor, fiskeresor m.m.
Friluftsliv berör även möjligheter till vandring, fiske, paddling, fågelskådning, bad m.m.
8.1.4 Stödjande
Stödjande ekosystemtjänster definieras som de grundläggande funktionerna och mekanismerna i
ekosystemen. Det är dessa processer som skapar eller utgör basen för de försörjande, reglerande
och kulturella ekosystemtjänsterna.
8.2 Vidmakthållande av ekosystemtjänster
För samhällsplaneringen bedöms det finnas särskilt värde i att fokusera arbetet med
ekosystemtjänster på följande insatsområden;




Ekosystemtjänster i stadsplanering
Ekosystemtjänster för vattenmiljöer och färskvatten
Klimatreglerande ekosystemtjänster

Att arbeta för att vidmakthålla och utveckla ekosystemtjänster innebär ett arbetssätt och fokus för att
minska negativa konsekvenser och stärka positiva konsekvenser för människors hälsa, ekonomi
och miljöfaktorer. Kan principer om ekosystemtjänster följa med i planens genomförande kan
planens konsekvenser och negativa konsekvenser i samhällsbyggandet generellt begränsas och
positiva funktioner stärkas.
Att fokusera på ekosystemtjänster i stadsplaneringen är ett värdefullt fokus då ekosystemtjänster har
störst värde i tätare bebyggda strukturer. Det är i de strukturerna som det är störst behov och
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efterfrågan av de tjänster som naturmiljöer och naturinslag står för. Anledningen är att i tätt
bebyggda områden finns många människor som kan ta del av värdena samt att i tätt bebyggda
områden kan de gröna inslagen ofta vara bristfälliga.
-

Fokus på närhet till ekosystemtjänster. Utveckling av ekosystemtjänster har störst
betydelse där de behövs som mest, i tätt bebyggda miljöer.

-

Närhet till grönområden. När städer förtätas kan det med tiden bli brist på tillgången
till grönområden för invånarna. Förtätning bör ske på ett sätt så att inte tillgången på
grönområden utmanas. Tillgången till grönområden är viktigt för människors hälsa. Det
omfattar även att kvaliteten och karaktär på grönområden är av betydelse, där både storlek
och utformning har betydelse för hur värdet ser ut.

-

Inslag av grönska och naturmiljöer i boendemiljöer. Även i mindre skala är det
betydelsefullt med inslag av grönska och naturmiljöer i boendemiljöer. Forskning visar på
hälsofrämjande effekter när det finns tillräckligt inslag av grönska i kvartersmiljön. Det
visar på betydelsen av att i varje område beakta behovet av grönska och eventuellt arbeta
med grönytefaktor.

-

Fokus på produktionen av dricksvatten. När dricksvatten ses som en resurs tydliggörs
betydelsen av att vi värnar kommunens marker, grundvattenförekomster och sjöar och
vattendrag. Att skapa goda betingelser för kommunens vattenförekomster är
utgångspunkt för våra möjligheter att även framöver kunna leverera ett kvalitativt
dricksvatten. Insatser behöver göras för att hålla god status på kommunens vatten, och
med det följer andra värden i form av upplevelsevärden och försörjningsmöjligheter som
bygger på god status av kommunens vatten och besöksmiljöer i anslutning till dessa. I
situationer med bristfällig kvalitet på vattenmiljöer kan det medföra såväl tekniska som
ekonomiska problem att tillhandahålla dricksvatten i tillräcklig utsträckning.

-

Klimatreglerande ekosystemtjänster är av särskild betydelse i stadsmiljöer. I städer
med tät bebyggelse och stor andel hårdgjorda ytor uppstår ofta en lokalmiljö som kan
vara utmanande utifrån tankar om en god bebyggd miljö. I dessa strukturer uppstår på
vissa platser värmeöar, där det under värmeböljor kan bli betydligt varmare än på andra
platser. Ett arbete som fokuserar på att identifiera områden med värmeöar kan generera
viktigt underlag för att vidta riktade åtgärder för ett större inslag av grönska och vatten i
stadsmiljön. Ett större inslag av träd kan ge välbehövlig skugga och grönska generellt kan
fungera temperaturreglerande. Vinsterna kan vara av stor betydelse för personer som får
besvär av värmeböljor, särskilt ofta den äldre delen av befolkningen. Ett riktat fokus kan
även vara att se över närmiljöerna kring äldreboenden. Klimatreglerande funktioner har
därför betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

-

Ekosystemtjänster för att anpassa samhället till klimatförändringar. Med
klimatförändringarna kommer behovet av klimatreglering att öka i framtiden.
Klimatförändringarna förväntas ge mer frekvent förekommande värmeböljor och som
varar under längre period på sommaren. Prognosen är även att plötsliga skyfall kommer att
bli vanligare och av högre intensitet, vilket kan orsaka översvämning och skador.
Klimatreglerande funktioner blir därför ett viktigt verktyg för att mildra konsekvenser av
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klimatförändringar.
-

Ekosystemtjänster för att begränsa åtgärdsbehov och kostnader. När
ekosystemtjänster saknas kan negativa konsekvenser uppstå alternativt att man försöker
lösa behoven med andra åtgärder. Saknas ekosystemtjänster för att skugga boendemiljöer
kan behovet av att installera kylmöjligheter i bostäder öka, vilket medför både kostnader
och miljöpåverkan. Saknas funktioner som kan begränsa risken för översvämning så kan
kostnader och skador bli stora den dagen som en omfattande översvämning sker.
Ekosystemtjänster blir därför ett arbetssätt för att på naturliga sätt skapa betydelsefulla
funktioner för vårt samhälle, våra invånare och för att skapa ett robust samhälle som kan
möta olika typer av påfrestningar på samhällsfunktioner.

9 Riksintressen, Natura 2000 och Miljökvalitetsnormer

Kommunikationer
Västra stambanan är riksintresse för järnväg. En ökande exploatering i orterna längs järnvägen bör
vara förenlig med riksintresset, och kan ske på ett sätt som inte medför negativ inverkan på
funktionen.
Kulturmiljö
Förtätning och exploatering planeras i Gnesta tätort på mark som omfattas av riksintresse för
kulturmiljö. Det finns där ett behov av att tillkommande bebyggelse ska anpassas till riksintresset och
att en kulturmiljöanalys görs.
Vatten
För att klara gällande miljökvalitetsnormer för kommunens vattenförekomster krävs fortsatta
åtgärder för att bland annat minska övergödning. Det är viktigt att kommunen arbetar systematiskt
med dessa åtgärder, till exempel lokalt omhändertagande av dagvatten, utbyggnad av kommunalt
avlopp och krav på enskilda avlopps kvalitet. Tillräckliga åtgärder behövs för att nå gällande
status på utsatt tid, och förutsätter ofta nära samverkan med andra aktörer.
Natura 2000
De många Natura 2000-områdena i kommunen (21 stycken) ställer krav på Gnesta kommun då
exploateringar planeras. Inga Natura 2000-områden ligger i direkt närhet till orterna som redovisas
i planen. Det Natura 2000-område som ligger närmast bebyggelse är Marvikarna norr om Laxne.
Området gränsar till två befintliga fritidshusområden, Svinsjön och Körnstorp. Det är viktigt att
skyddade arter och habitat beaktas vid en eventuell utveckling/omvandling av dessa
fritidsområden.
Natur
Orterna Stjärnhov och Laxne ligger i utkanten av riksintressen för naturvård. Stora delar av
kommunens sydvästra del omfattas av riksintresse för natur, där stora delar berör sjöarna Båven
och Likstammen. Vid exploatering bör naturvärden och vattenkvalitetsfrågor beaktas.
Friluftsliv
En översyn pågår av landets riksintresseområden för friluftsliv. Förslaget innebär förändringar av
riksintresseområdet Båven och Åkers Bergslag samt två nya områdena Klämmingen /Österheden
och Likstammenområdet. Det är områden med vildmarkskänsla, samtidigt som det finns god
tillgänglighet för många människor. Planen beskriver hänsynstagande och bör inte påverka
riksintresset negativt.
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10 Samlad bedömning
I den samlade bedömningen beskrivs de huvudsakliga konsekvenserna samlat och sammanvägt.
10.1 Miljömässig hållbarhet
Planen anger att huvudsaklig tillväxt sker i den järnvägsanslutna tätorten Gnesta. Det skapar
förutsättning för hållbara resor och effektiv användning av resurser då befintlig infrastruktur kan
betjäna även ny bebyggelse vid förtätning. Det finns behov av att anpassa planeringen till
riksintresse för kulturmiljö som berör delar av tätorten. Vid planering behöver risker för
bullerstörningar från järnvägstrafik och vägtrafik beaktas vid stadsutveckling. Sannolikt finns det vägoch järnvägsnära bebyggelse som är bullerutsatt i dagsläget. Ny bebyggelse bör utvecklas med
beaktande av gällande riktvärden för buller och ny bebyggelse kan med en medveten
placering och utformning även fungera bullerskärmande för områden som i dagsläget är utsatta för
buller.
Planen anger två strategier för tillväxt, dels genom förtätning, dels genom att stora nya
markområden tas i anspråk som idag är jordbruksmark. Generellt är bedömningen att det ger
större miljökonsekvenser om ny mark exploateras, än om nuvarande bebyggelse förtätas.
Förtätning av Gnesta kan ge en hållbar utveckling av orten som är resurseffektiv där redan
ianspråktagen mark nyttjas effektivt och befintlig infrastruktur nyttjas. Förtätningen är en struktur
som gynnar hållbara resor då flertalet ärenden kan ske lokalt, och målpunkter kan nås med gång
och cykel samt att förutsättningar skapas för en utvecklad kollektivtrafik. Vid förtätning finns risk för
att värdefulla områden tas i anspråk för bebyggelse, som kan ha sociala eller ekologiska värden.
Planen hanterar behovet av grönområden och grönstruktur vilket är av betydelse både för
människors vardagsrekreation, för stadsmiljön och för naturvärden i staden. Planen hanterar också
hänsyn till kulturmiljö genom att ett kulturmiljöprogram kommer att tas fram.
Om däremot en mer spridd bebyggelse där oexploaterade områden i ortens ytterområden tas i
anspråk får det konsekvenser med minskad areal produktiv jordbruksmark.
I dagsläget går väg 57 utanför Gnesta. I planen finns utredningsområden för bebyggelse även på södra
sidan av vägen, vilket skulle innebära att vägen ”byggs in” i samhället. Det medför troligen
tillkommande lokal trafik och särskilda anpassningar för oskyddade trafikanter. Det bedöms som
strategiskt angeläget att i första hand bereda plats för en stor andel av bostadsbehovet
sammanhängande med dagens bebyggelse på norra sidan av väg 57, så att vägen fortfarande går i
utkanten av samhället.
Belastning på kommunens vattenförekomster kan öka i och med ökad exploatering och ökade
dagvattenmängder som följd av mer hårdgjorda ytor. Planen anger som strategi att ta fram en VAplan där såväl dagvattenhantering som vatten och avlopp ska tas upp. Det finns behov av ett ökat
lokalt omhändertagande av dagvatten för att undvika bräddningar vid skyfall. För ytterligare
förbättring av status i kommunens vattenförekomster krävs även andra insatser som inte hanteras
inom översiktsplaneringen, såsom åtgärder inom jordbruket och borttagande av vandringshinder
för fisk.
För övriga orter Björnlunda, Stjärnhov och Laxne planeras en betydligt lägre tillväxt än i Gnesta. För
landsbygden nämns att fritidshusområden kan komma att omvandlas till permanentboende
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men i övrigt förutspås inte så stor tillväxt utanför dagens orter. I kommunens mindre orter är det
begränsade ytor som föreslås för exploatering och huvudsakligen kan dessa områden förenas med
befintliga värden, även om miljökonsekvensbeskrivningen resonerar kring några värden som
särskilt behöver beaktas på vissa platser.
10.2 Översiktsplanens relation till nationella och regionala mål
I Naturvårdsverkets uppföljning av miljömålsarbetet 2017 syns viktiga framgångar under året
som bidrar positivt till miljömålen. Luftkvaliteten förbättras, försurningen minskar och till 2020
kommer miljökvalitetsmålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt att uppnås eller vara nära att
uppnås. Men mycket återstår att göra för att nå alla miljömål till år 2020. Utvecklingen går åt fel håll
för ekosystemens återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald, trots nationella och
internationella insatser. Takten för att minska klimatpåverkan är för långsam för att begränsa den
globala temperaturökningen till högst 1,5 grader enligt Parisavtalet. De styrmedel och åtgärder
som behövs för att nå alla miljökvalitetsmålen och generationsmålet kommer inte att finnas på
plats till 2020.
Viktiga insatser framöver för att närma sig målen är bland annat att leva upp till klimatavtalet från
FN:s klimatmöte i Paris, fortsatt utveckling av EU:s kemikalielagstiftning och att
åtgärdsprogrammen inom havsmiljö- och vattenförvaltningen genomförs. För att målen ska nås
krävs en samhällsomställning som främjar resurseffektivitet, förändrade drivkrafter och
beteenden, samt en ökad miljöhänsyn i användande av mark, vatten och naturresurser.
Det finns stora förväntningar på kommunerna att verka för uppfyllelse av gällande miljömål.
Översiktsplaneringen är en viktig del i detta, men bygger på ett väl avvägt genomförande liksom
miljömässiga initiativ i övrigt. I översiktsplanen har miljömålen beaktats genom att planen tydligt tar
ställning för att bostadsbyggandet huvudsakligen ska ske i tätorterna och i anslutning till
kommunikationsstråk vilket gynnar ett flertal miljömål. Planen beskriver även hur tillväxt i
kommunen ska ske med anpassningar till befintliga värden. I andra fall förekommer det att värden
som har betydelse för miljömålsarbetet riskeras, t.ex. genom ianspråktagande av jordbruksmark
med kopplingar till miljömål som berör odlingslandskapet och rikt växt och djurliv. Samtidigt bör det
i de här sammanhangen betonas att det är en omfattande omställning av samhället som behövs för
att Sveriges miljömål ska uppnås, särskilt då det i dagsläget är långt kvar till måluppfyllelse för flera
miljömål. Det innebär att kommuner generellt behöver vara fortsatt aktiva för att bidra till att
samhällsutveckling sker på ett sätt som ökar graden av hållbarhet.
Störst betydelse för planens bidrag till hållbarhet har det sätt som den genomförs på i praktiken
och kopplat till övriga initiativ som vidtas för en hållbar samhällsomställning.
Miljökonsekvensbeskrivningens roll är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar
utveckling främjas. En stor del av anpassningar och åtgärder behöver följa med till kommande
planeringssteg och hela vägen till genomförande. Översiktsplanen bör också ingå som en del i ett
större sammanhang där den kan influera andra områden och samarbeten än vad som ryms inom
fysisk planering.
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Tabell 2: Bedömning av översiktsplanens betydelse för relevanta nationella miljömål jämfört med nollalternativet.

Nationella miljömål
Begränsad
klimatpåverkan
Frisk luft

Giftfri miljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och
vattendrag

Grundvatten av god
kvalitet

Myllrande våtmarker

Nollalternativ Planförslag

Motivering
Jämfört med nollalternativet ger
planförslaget bättre befolkningsunderlag för utveckling av
kollektivtrafik och hållbart resande.
Ökad befolkning riskerar att trafiken
ökar och därmed risk för ökad
påverkan på luft, samtidigt ges
större underlag för utbyggnad av
kollektivtrafik och anpassning av
infrastruktur för hållbara resor.
Planförslaget ger ökade möjligheter
att vidta sanering av förorenade
områden vid förtätning där
industriverksamheter flyttar ut för
att ge plats till nya bostadsexploateringar i centrala lägen.
Både nollalternativet och
planförslaget ger möjligheter att
ställa krav på enskilda avlopp.
Alternativen ger troligen ingen
skillnad när det gäller
omvandlingstakten i
fritidshusområden.
Planförslaget ger möjligheter i
samband med större inflyttning att
ställa krav och åtgärda
dagvattenrening och lokalt
omhändertagande av dagvatten.
Inget av alternativen riskerar att
påverka kommunens sjöar och
vattendrag i sådan omfattning att
variationsrika livsmiljöer riskerar att gå
förlorade.
Planförslaget kan innebära ökade
möjligheter att förebygga risker för
olyckor i vattenskyddsområden, vilket
därmed minskar risken för spridning
av föroreningar till grundvattnet.
Vare sig nollalternativet eller
planförslaget tar i anspråk några
betydelsefulla våtmarker.
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Ett rikt
odlingslandskap
God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och
djurliv

Planförslaget innebär att åkermark
tas i anspråk i Gnestas västra
utkanter.
Planförslaget innebär ökade
möjligheter att utveckla kommunens
orter på ett positivt sätt och vidta
anpassningsåtgärder för t ex buller i
samband med utveckling och
exploatering.
Som helhet har både nollalternativ
och planförslag goda förutsättningar
att bevara ett rikt växt- och djurliv
med goda möjligheter till
spridningsvägar och bevarande av
habitat. Planförslaget tar dock i
anspråk ängs- och betesmark som är
förknippad med naturvärden.

10.3 Uppföljning
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för de
åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen eller programmet medför. Eftersom översiktsplanen omfattar en stor
yta och många verksamheter finns det ett tydligt behov av samordning med den
miljöövervakning som förekommer av andra orsaker. Boverket rekommenderar att uppföljningen
av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av översiktsplanen i realiteten ger så långt
som möjligt kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem. Enligt Boverket
kan det vidare vara svårt att föreslå exakt hur uppföljning och övervakning ska ske redan när
MKB:n tas fram och att en anpassning kan behöva ske under planens genomförande.
Uppföljningen kan ske i samband med att kommunen tar ställning till planens aktualitet, vilket
sker vart fjärde år. Uppföljningen sammanställs lämpligen i en miljöredovisning som fungerar
som underlag för planens aktualitetsprövning. Uppföljning sker av den betydande miljöpåverkan
som har identifierats, samt i vilken utsträckning som förutsägelserna har varit korrekta.
Vilken styrande verkan översiktsplanen har haft för miljön kan indirekt följas upp genom
kommunens fortsatta arbete med bl.a. efterföljande detaljplaner, andra planer, lov och tillstånd
med mera. En sådan genomgång utgör underlag för hur kommunen kan arbeta vidare med en
hållbar utveckling.
Kommunens översiktsplan utgör ett viktigt underlag inför vidare detaljplanering. I MKB har det
redogjorts för översiktsplanens konsekvenser, som även presenterar åtgärder för att begränsa den
negativa miljöpåverkan. Utvärderingsarbetet bör följa upp om åtgärdsförslagen har beaktats. En
stor del av uppföljningsarbetet kan ske inom kommande detaljplanering. Det bör där bedömas om
föreslagna åtgärder är tillräckliga eller om det kan behövas ytterliga studier eller åtgärder för att
begränsa negativa miljökonsekvenser.
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Nedanstående frågor bedöms vara särskilt viktiga att följa upp inom ramen för översiktsplanearbetet.
Buller
Befintliga områden där bullerreducerande åtgärder behövs bör identifieras. Möjligheten att
utforma tillkommande bebyggelse som ljuddämpar för befintliga områden bör utvärderas
innan utveckling av nya områden.
Kulturmiljö
Uppföljning bör ske kring hur den kulturmiljöanalys som ska tas fram enligt planen
används och efterlevs i kommande detaljplanering. Hur kulturmiljövärdet påverkas när nya
markytor tas i anspråk (främst på jordbruksmark) bör också beaktas.
Jordbruksmark
Det bör utvärderas hur bedömningen av den brukningsvärda markens kvalitet görs, samt
hur avvägningen mellan olika samhällsintressen utförs vid planering av kommunens
ytterområden.
Förtätning
Uppföljning bör ske kring hur den förtätningsstrategi som uttrycks i planen efterlevs. Detta
är betydelsefullt då förtätning är en princip som är resurseffektiv och har potential att
begränsa miljöpåverkan.
Vatten och avlopp
Kommunen ska ta fram en VA-plan enligt ÖP. En uppföljning behövs för att se att planen
används och efterlevs, både när det gäller långsiktig planering och investeringar för att
möta befolkningsökningen, samt i kommande detaljplanering.
Dagvatten
Uppföljning bör göras av hur kommunen utvecklar och åtgärdar dagvattenhanteringen i
samband med exploateringsplanerna. Det är viktiga åtgärder för att minska miljöpåverkan
vid höga flöden.
Exempel på uppföljning av planens påverkan på miljöaspekterna är att genomföra luft- och
bullermätningar i staden, mätningar av trafik på gång- och cykelvägar.
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DEL 1 Kommunstyrelsens uppgifter
Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
1 § Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal
verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund
eller genom avtalssamverkan.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen
(styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter
som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen
för de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900), KL, och annan
lagstiftning.
Ledningsfunktion och styrfunktion
3 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
Övergripande uppgifter
4 § Styrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten
samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd
2. leda arbetet och samordna utformningen av, personalpolitik, översiktlig
planering och en långsiktig hållbar samhällsutveckling, näringsliv och
föreningsfrågor, ekonomi och medelsförvaltning, miljö- och hållbarhetsfrågor,
kommunikationsverksamhet, kultur- fritids- och turismverksamhet, IT, vattenavlopps- och renhållningsverksamhet, EU- och övriga internationella frågor
3. ansvara för kommunens arbetsmarknadsfrågor, integrationsverksamhet och
vuxenutbildning
4. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut
5. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen
6. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem,
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dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT- system, kommunikationssystem,
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannarregister
7. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar
som behövs
8. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder
9. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar
10. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare
11. bereda eller yttra sig i ärende som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med
KL
12. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat
Arbetslöshetsnämnden
4 a § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om
arbetslöshetsnämnd.
Företag och stiftelser
5. § Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som
kommunen helt eller delvis äger eller har intresse i, främst vad gäller ändamål,
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga
förhållanden av betydelsen av kommunen
2. lämna direktiv eller riktlinjer till kommunens företrädare inför bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden
3. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade, ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och
företagsledningarna/stiftelseledningarna
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3
kap. 17-18 b § § KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen
äger eller har intresse i
5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under förgående kalenderår har
varit förenligt med det fastanställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast.
Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige
om nödvändiga åtgärder
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor
och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i.
Kommunalförbund
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6 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Ekonomi och medelsförvaltning
7 § Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att de
kommunala resurserna används på ett effektivt sätt och att verksamheten anpassas
till tillgängliga ekonomiska resurser.
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade
föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och
att betalningen görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av
förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
- ansvara för kommunens samordnade inköp och upphandling
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997.614) om
kommunal redovisning,
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.
Delegering från fullmäktige
8 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärende:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige
fastställt,
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den
budgeterande verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och
andra riktlinjer,
3. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige
fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
4. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal,
5. tillstånd att använda kommunens vapen,
6. avgivande av yttrande enligt kameraöverbevakningslagen (2013:460)
7. teckna avtal som behövs för verksamheten och som inte är av principiell
betydelse. Sådana avtal får inte binda kommunen vid större åtaganden än som
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ryms inom budgetramen.
8. upplåta tomträtt inom detaljplanerat område.
9. ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen.
10. bestämma styrelsens förvaltningsorganisation.
11. besluta i förköpsärenden om beslutet innebär:
a) att kommunen avstår från att utöva förköpsrätten
b) att kommunen inte ska påkalla hyresnämndens prövning (gäller inte vid
aktieöverlåtelse)
c) utövande av förköp under kommunfullmäktiges sommaruppehåll utifrån
de riktlinjer fullmäktige fastställt.
12. avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får avge
sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas
på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
13. Genomföra taxejusteringar i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendationer.
14. Besluta om avgifter för bad, bibliotekslån, uthyrning av lokaler och därmed
jämförliga avgifter utifrån de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa
inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av
fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråd med berörd nämnd vid handläggning
av yttrandet.
Personalpolitik
9 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad
gäller 11-14 och 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5. besluta om anställning av arbetstagare på särskilt visstidsförordnande
6.besluta om förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan
7. utarbeta mål för kommunens arbetsmiljö
8. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.
Arbetsmiljö
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10 § Kommunstyrelsen har ansvar för följande arbetsmiljöuppgifter
1. Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna
för arbetsmiljön.
2. Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål
tas fram.
3. Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och
kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet.
4. Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att
systematiskt arbetsmiljöarbete kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga
befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med.
5. Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar.
6. Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp
arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.
7. Se till att systematiskt arbetsmiljöarbete följs upp och fungerar både på
förvaltningsnivå och ute på arbetsplatserna.
Uppföljningsfunktion
11 § Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program
för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av
fullmäktige fastställda program och direktiv,
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som
inte slutligt handlagts av fullmäktige.
Processbehörighet
12 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning
eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt
laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra
talan i målet.
Översiktlig planering och en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling
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13 § Styrelsen har det övergripande ansvaret för och ska samordna kommunens
arbete med den översiktiga planeringen och en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. I detta ingår att svara för mark- och bostadsförsörjning i
kommunen och därvid bl.a. följande frågor
1. planering och användning av mark och vatten
2. upprätthållande av en tillfredsställande markberedskap
3. främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet
4. svara för energiplaneringen och främja energihushållningen
5. verka för en tillfredsställande infrastruktur
6. verka för att kommunens hela verksamhet präglas av ett ekologiskt synsätt
Arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning
13 a § Styrelsen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor. Detta ska främst
ske genom samordning av integrationsfrågor, vuxenutbildning samt
arbetsmarknadsinsatser.
Styrelsen ska verka för en god integration av kommunens nyanlända invånare. För
att möjliggöra detta ska styrelsen beakta effekterna av och tillvarata de nyanländas
intressen i sina beslut.
Styrelsen ska vidare verka för att kommuninvånarna ska få goda möjligheter till
vuxenutbildning samt att rimliga åtgärder vidtas för att underlätta för de som står
utanför arbetsmarknaden, bland annat genom att erbjuda praktikplatser inom
kommunens verksamheter i den mån detta är möjligt.
Kommunikationsverksamhet
14 § Styrelsen ansvarar för kommunens centrala kommunikationsverksamhet.
Styrelsen ska verka för att kommuninvånarna, andra myndigheter, media och
övriga intresserade får en god och riktig information om kommunens verksamhet
och politiska beslut.
För att möjliggöra detta ska kommunstyrelsen verka för att effektiva övergripande
kommunikations- och informationstekniska lösningar utvecklas med syfte att öka
tillgängligheten.
Kommunstyrelsen är statistikansvarig samt ansvarig för kommunens grafiska
profil.
Kultur, fritids- och turismverksamhet
15 § Det ankommer på styrelsen att ta det samlade ansvaret för kommunens
kultur-, fritids- och turismverksamhet.
Barn och ungdomar ska få en meningsfull sysselsättning på sin fritid utifrån ett
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Turister och besökare ska få information
om aktiviteter och sevärdheter inom kommunen och dess närområde.
Kommunstyrelsen svarar för kommunens:
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1. biblioteksverksamhet
2. turistinformation
3. medborgarkontor
4. kontakter med kultur- och idrottsföreningar
5. kulturverksamhet för barn, ungdomar och vuxna
6. fritid vilket inkluderar badhus samt övriga idrottsanläggningar
7. uthyrning av samlingslokaler/idrottsanläggningar
8. bidragsansökningar från föreningar
Vatten, avlopps- och renhållningsverksamhet
16 § Styrelsen ansvarar för frågor som ankommer på kommunen avseende:
1. vattenförsörjning
2. avloppshantering
3. renhållning
Arkivmyndighet
17 § Styrelsen är arkivmyndighet.
Sysselsättning och näringsliv
18 § Styrelsen ska
1. ta initiativ och främja samverkan mellan företag, kommunen och övriga
myndigheter med syfte att bidra till tillväxt och utveckling av näringslivet i
kommunen.
2. fortlöpande följa de frågor som kan vara av betydelse för kommunens
sysselsättnings- och arbetsmarknadsutveckling samt ta initiativ i dessa frågor.
3. främja samverkan mellan kommunen och övriga myndigheter och företag i
frågor av arbetsmarknadspolitisk art.
4. ge förvaltningarna direktiv om inriktning av de arbetsmarknadspolitiska
insatserna.
Anslagstavla och webbplats
20 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna
webbplats samt sociala medier.
Författningssamling
21 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen
och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
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Jävsfrågor
21a § Styrelsen fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och inträder i de fall intressekonflikter
och jäv uppstår inom dessa verksamheter.
Kommunchefens uppgifter
22 § Det åligger kommunchefen, såsom kommunens ledande tjänsteman, att
1. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt administrativa rutiner och effektiviteten i verksamheten
och ta initiativ i dessa frågor
2. främja samverkan mellan förvaltningarna och helhetssynen i den kommunala
organisationen
3. vara chef över förvaltningscheferna främst i de frågor som regleras i Allmänna
bestämmelser - AB 01. Därav följer bl.a. skyldighet att hålla planeringssamtal och
chefsmöten, rätt att bevilja semester och andra ledigheter
4. ha det övergripande arbetsmiljöansvaret för kommunens
förvaltningsorganisation..

DEL 2 Gemensamma bestämmelser för nämnderna och
styrelsen
Uppdrag och verksamhet
23 § Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i
lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglementet, i samband
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra,
samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och
angivna riktlinjer.
Organisation inom verksamhetsområdet
24 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Personalansvar
25 § Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning.
Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom
sitt verksamhetsområde med undantag för följande områden: Renhållning, VA,
mark- och exploatering, energi- och klimatfrågor, infrastruktur, kollektivtrafik,
energirådgivning, översiktlig fysisk planering samt bostadsförsörjning. Personalansvaret för dessa verksamheter ligger hos samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen har följande arbetsmiljöuppgifter:
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1. Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna
för arbetsmiljön.
2. Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta
arbetsmiljömål tas fram.
3. Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och
kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet.
4. Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att
systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, kan drivas ute på arbetsplatserna och att
tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med.
5. Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar
6. Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp
arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.
7. Se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på
arbetsplatserna.
Personuppgifter
26 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
27 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem


i reglemente,



genom finansbemyndigande.

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. Redovisningen
lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
Information och samråd
28 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för
vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsen eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
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Självförvaltningsorgan
29 § Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta
driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Medborgarförslag
30 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska
om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att
förslaget väcktes i fullmäktige.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om det beslut som fattats i
anledning av ett medborgarförslag.
Nämnden ska en gång per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om
anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde senast den 1 april.
Den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när
nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna.

DEL 3 Arbetsordning
Sammansättning
31 § Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 7 ersättare.
Mandattid
32 § Kommunstyrelsens mandattid börjar från den 1 januari året efter då val av
fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Tidpunkt för sammanträden
33 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämt.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
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ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kallelse
34 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresident). Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som
får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordförande bestämmer formen för
kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt samt med kortare varsel.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordförande ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Offentliga sammanträden
35 § Samtliga nämnders sammanträden är öppna för allmänheten. Respektive
presidium beslutar vilka ärenden som ska vara öppna för allmänheten.
En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt sekretesslagen.
Närvarorätt
36 § Kommunalråd, styrelsens ordförande samt oppositionsråd har rätt att närvara
vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får
därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna
rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin
mening antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Även anställd i kommun och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt.
Ordförande och sekreteraren kallar de tjänstemän och övriga som behövs för
föredragning eller upplysningar. Om nämnden beslutar det, får den som kallats
delta i överläggningarna.
Anställd i kommunens ledningsgrupp har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna i frågor som rör dennes
ansvarsområde.
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Närvarorätt för personalföreträdare
37 § Personalföreträdare har rätt att närvara vid en nämnds sammanträden på sätt
som beskrivs i 7 kap. kommunallagen.
Personalföreträdare har inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
Initierar facklig organisation namnförslag till personalföreträdare till särskild
nämnd ska det fastställas av fullmäktige.
Ordförande
38 § Det är ordförandes uppgift att
1. leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Härutöver åligger det nämndens ordförande att under nämnden
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor
3. främja samverkan mellan nämnden, kommunens övriga nämnder och
fullmäktige samt
4. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall
5. i förekommande fall underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som
beslutats av kommunstyrelsen.
Vid förfall för ordförande utförs uppgiften av vice ordföranden. I den mån
handlingar ska kontrasigneras görs detta av anställd som kommunstyrelsen utser.
Presidium
39 § Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och
andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordförande anser att det behövs.
Ersättare för ordförande och vice ordförande
40 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt
sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot
som ersättare för dessa. Tills valet förrättats fullgörs ordförandens uppgifter av den
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som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättare ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga
presidiets uppgifter..
Kommunalråd
41 § Sedan val av nämnden skett utser fullmäktige två kommunalråd och ett
oppositionsråd.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.
Förhinder
42 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan
anställd vid kansliet. Det ankommer på den ledamot som inte kan delta att se till
att ersättare som står i tur att tjänstgöra, och inte redan kallats in, kallas.
Ersättares tjänstgöring
43 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska ledamoten snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller annan anställd
vid kommunens kansli. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och
som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättaren ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den
ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats
genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Jäv, avbruten tjänstgöring
44 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.
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Omröstning
45 § Vid sluten omröstning delar sekreteraren ut blanka valsedlar. Ordförande
klargör hur röstningen ska gå till och vad ledamöterna ska skriva på röstsedeln. Vid
personalval anges till exempel namn och partitillhörighet. När ledamot noterar hur
man röstar viks valsedel en gång. Sekreteraren samlar upp röstsedlarna och läser
upp avgivna röster en i taget. Justeringsmännen kontrollerar röstsedlarna.
Reservation och särskilt yttrande
46 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren eller annan anställd vid nämndens kansli före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar
justering.
Ledamot som stödjer beslutet men vill lämna särskilt yttrande i ärendet har rätt till
detta. Yttrandet ska vara skriftligt och motiveringen ska lämnas till sekreteraren
eller annan anställd vid styrelsen kansli före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.
Justering av protokoll
47 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
48 § Styreslen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.
Delgivningsmottagare
49 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommunchefen eller annan
anställd som nämnden beslutar.
Undertecknande av handlingar
50 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
styrelsen utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen
lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegationen samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
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beslut och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Utskott
51 § Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett personalutskott som ska bedriva
strategisk personalpolitik samt hantera vissa personalärenden i enlighet med
gällande delegationsordning.
Utöver detta får nämnden själv bestämma hur många utskott som ska finnas.
Antalet ledamöter och ersättare bestäms av nämnden.
Nämndens utskott ska inom den delegation och ekonomiska ram som
kommunstyrelsen angett vidta de åtgärder som följer av målen och strategierna för
verksamheten.
Nämndens utskott bereder de ärenden som ligger inom deras område och som ska
beslutas i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
Utskottens ledamöter, ordföranden samt vice ordförande utses av respektive
nämnd för samma mandatperiod som nämnden är vald för. Nämnden kan
avskaffa utskottet under pågående mandatperiod.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot
i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. Vid kortare
frånvaro får utskottet själv utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordförande fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av
kommunsstyrelse vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt
val, ska fyllnadsval snarast förättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst 2 ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än
hälften av ledamöterna är närvarande.
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§ 138

Nytt namn samt nytt reglemente för vuxen- och
omsorgsnämnden
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Vuxen- och omsorgsnämnden byter namn till socialnämnden den 1
januari 2019
2.
Anta nytt reglemente för socialnämnden att gälla från den 1 januari
2019.
Sammanfattning av ärendet
Idag heter ansvarig nämnd för frågor avseende socialtjänst och hälso- och
sjukvård: vuxen- och omsorgsnämnden. För att tydliggöra ansvaret föreslås att
nämnden byter namn till socialnämnden, och förvaltningen följaktligen till
socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse 2018-11-13
2.
Reglemente för socialnämnden
Tjänsteförslag
1.
Vuxen- och omsorgsnämnden byter namn till socialnämnden den 1
januari 2019
2.
Anta nytt reglemente för socialnämnden att gälla från den 1 januari
2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2018-11-13
KS.2018.357
Kommunstyrelsen

Nytt namn samt nytt reglemente för vuxen- och
omsorgsnämnden
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Vuxen- och omsorgsnämnden byter namn till socialnämnden den 1 januari
2019
2. Anta nytt reglemente för socialnämnden att gälla från den 1 januari 2019.
Ärendebeskrivning
Idag heter ansvarig nämnd för frågor avseende socialtjänst och hälso- och
sjukvård: vuxen- och omsorgsnämnden. För att tydliggöra ansvaret föreslås att
nämnden byter namn till socialnämnden, och förvaltningen följaktligen till
socialförvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Förslagen torde i huvudsak endast medföra kostnader för arbetstid vid ändring av
olika dokument, samt uppdatering av eventuella trycksaker.
Ny text är understruken, och flyttad eller borttagen text är överstruken i förslaget
till nytt reglemente.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-13
2. Reglemente för socialnämnden
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
~ Vuxen- och omsorgsnämnden
Christina Hedberg
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DEL 1 Socialnämndens uppgifter
Uppdrag och verksamhet
1 § Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglementet, i samband med
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka
för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Organisation inom verksamhetsområdet
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Allmänt om nämndens uppgifter
3 § Socialnämnden ansvarar för uppgifter inom socialtjänsten samt den kommunala
hälso- och sjukvården.
Det ingår i nämndens ansvarsområde att bevaka sociala aspekter i
samhällsplaneringen och därvid verka för god samhällsmiljö och goda förhållanden
för invånarna.
Nämnden ansvarar för bostadsanpassningen.
Nämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor, integrationsverksamhet
och vuxenutbildning.
Socialnämnden ska sträva efter att öka tillgängligheten och förståelsen för den
kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska nämnden
fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov.
Uppgifter enligt speciallagstiftning
4 § Socialnämnden bestämmer i ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag med
särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Socialnämnden ansvarar för uppgifter enligt Lag om kommunal riksfärdtjänst och
Lag om färdtjänst.
Socialnämnden ansvarar för uppgifter enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Socialnämnden fullgör inom ramarna för gällande lagar och regelverk uppgifter
inom kommunal vuxenutbildning, SFI (svenskundervisning för invandrare) och Lär
Vux.
Socialnämnden är inom nämndens ansvarsområde ansvarig för behandling av
personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL), Lag om vårdregister samt Lag
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Nämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
5 § Har upphört att gälla 2016-06-20.
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Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
6 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
● i reglemente,
● genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. Redovisningen
lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
Delegering från fullmäktige
7 § Socialnämnden har befogenhet att teckna avtal som behövs för verksamheten
och som inte är av principiell betydelse. Sådana avtal får inte binda kommunen vid
större åtaganden än som ryms inom budgetramen.
Processbehörighet
8 § Nämnden får föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter i de
frågor som nämnden ansvarar för.
I enlighet med SKL:s rekommendationer har förvaltningen skapat rubriken
processbehörighet. Således har 9 § andra punkt i det gällande reglementet flyttats
till denna paragraf.
Personuppgifter
9 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Personalansvar
10 § Nämnden är anställningsmyndigheten för personal vid sina förvaltningar med
undantag för förvaltningschefer som anställs av styrelsen. Styrelsen och nämnderna
har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges under rubriken
personalpolitik i kommunstyrelsens reglemente.
Nämnden har följande arbetsmiljöuppgifter:
1. Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna
för arbetsmiljön.
2. Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta
arbetsmiljömål tas fram.
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3. Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och
kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet.
4. Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att
systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, kan drivas ute på arbetsplatserna och att
tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med.
5. Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar.
6. Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp
arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.
7. Se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på
arbetsplatserna.
Information och samråd
11 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i
sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för
vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsen eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Självförvaltningsorgan
12 § Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta
driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Medborgarförslag
13 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska
om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att
förslaget väcktes i fullmäktige.
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om det beslut som fattats i
anledning av ett medborgarförslag.
Nämnden ska en gång per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom
ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om
anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde senast den 1 april.
Den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när
nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna.

DEL 2 Arbetsordning
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Sammansättning
14 § Socialnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare.
Mandattid
15 § Vuxen-och omsorgsnämndens mandattid börjar från den 1 januari året efter
då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
Tidpunkt för sammanträden
16 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämt
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde
ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden
som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kallelse
17 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresident). Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som
får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordförande bestämmer formen för
kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt samt med kortare varsel.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordförande ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Offentliga sammanträden
18 § Samtliga nämnders sammanträden är öppna för allmänheten. Respektive
presidium beslutar vilka ärenden som ska vara öppna för allmänheten.

Dokumentnamn

Fastställd/reviderad

Beslutsinstans

Vuxen och omsorgsnämndens reglemente

2015-09-28/2016-06-20

Kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret

8(11)

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden
som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt sekretesslagen.

Närvarorätt
19 § Kommunalråd, styrelsens ordförande samt oppositionsråd har rätt att närvara
vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver,
om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Även anställd i kommun och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt.
Ordförande och sekreteraren kallar de tjänstemän och övriga som behövs för
föredragning eller upplysningar. Om nämnden beslutar det, får den som kallats
delta i överläggningarna.
Anställd i kommunens ledningsgrupp har rätt att närvara vid nämndens
sammanträden och delta i överläggningarna i frågor som rör dennes
ansvarsområde.
Närvarorätt för personalföreträdare
20 § Personalföreträdare har rätt att närvara vid en nämnds sammanträden på sätt
som beskrivs i 7 kap. kommunallagen.
Personalföreträdare har inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
Initierar facklig organisation namnförslag till personalföreträdare till särskild nämnd
ska det fastställas av fullmäktige.
Ordförande
21 § Det är ordförandes uppgift att
1. leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid
behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Presidium
22 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och
andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordförande anser att det behövs.
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Ersättare för ordförande och vice ordförande
23 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt
sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot
som ersättare för dessa. Tills valet förrättats fullgörs ordförandens uppgifter av den
som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättare ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga
presidiets uppgifter.
Förhinder
24 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan
anställd vid kansliet. Det ankommer på den ledamot som inte kan delta att se till att
ersättare som står i tur att tjänstgöra, och inte redan kallats in, kallas.
Ersättares tjänstgöring
25 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde
ska ledamoten snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller annan anställd
vid kommunens kansli. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och
som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättaren ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den
ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats
genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
turordningen.
Jäv, avbruten tjänstgöring
26 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.
Omröstning
27 § Vid sluten omröstning delar sekreteraren ut blanka valsedlar. Ordförande
klargör hur röstningen ska gå till och vad ledamöterna ska skriva på röstsedeln. Vid
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personalval anges till exempel namn och partitillhörighet. När ledamot noterar hur
man röstar viks valsedel en gång. Sekreteraren samlar upp röstsedlarna och läser
upp avgivna röster en i taget. Justeringsmännen kontrollerar röstsedlarna.
Reservation och särskilt yttrande
28 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren eller annan anställd vid nämndens kansli före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar
justering.
Ledamot som stödjer beslutet men vill lämna särskilt yttrande i ärendet har rätt till
detta. Yttrandet ska vara skriftligt och motiveringen ska lämnas till sekreteraren
eller annan anställd vid styrelsen kansli före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.
Justering av protokoll
29 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden
och en ledamot.
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
30 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala
författningssamlingen bedöms nödvändig.
Delgivningsmottagare
31 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommunchefen eller annan
anställd som nämnden beslutar.
Undertecknande av handlingar
32 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som
styrelsen utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen
lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegationen samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslut och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Utskott
33 § Inom socialnämnden ska det finnas ett socialt utskott.
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Utöver detta får nämnden själv bestämma hur många utskott som ska finnas.
Antalet ledamöter och ersättare bestäms av nämnden.
Nämndens utskott ska inom den delegation och ekonomiska ram som
kommunstyrelsen angett vidta de åtgärder som följer av målen och strategierna för
verksamheten.
Nämndens utskott bereder de ärenden som ligger inom deras område och som ska
beslutas i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
Utskottens ledamöter, ordföranden samt vice ordförande utses av respektive
nämnd för samma mandatperiod som nämnden är vald för. Nämnden kan avskaffa
utskottet under pågående mandatperiod.
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. Vid kortare
frånvaro får utskottet själv utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordförande fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av
kommunsstyrelse vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt
val, ska fyllnadsval snarast förättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst 2 ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än
hälften av ledamöterna är närvarande.
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§ 134

Revidering av VA-taxan 2019
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Gnesta kommun antar ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten
(VA) från den 1 januari 2019.

2.

Öresavrundning sker till helkrona i taxans olika delar.

3.

Omedelbar justering.

Sammanfattning av ärendet
I Gnesta kommun finns kommande år behov av omfattande investeringar och
reinvesteringar för att uppgradera kommunens VA-system. Detta i syfte att
kunna möta en starkare befolkningstillväxt och för att säkra leverans av
dricksvatten och rening av spillvatten.
För att kunna genomföra omfattande investeringar och reinvesteringar behövs
en höjning av gällande VA-taxa från 1 januari 2019. Exempel på kommande
stora investeringar är en ny eller ombyggd dricksvattentäkt i Gnesta och en
lösning för framtida omhändertagande av avloppsvatten i Gnesta. Omfattande
renoveringsbehov finns även på befintligt ledningsnät.
Höjningen innebär att brukningsavgiften för en villa i Gnesta som förbrukar
150 kbm vatten per år ökar med ca 119 kr per månad.
Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse 2018-11-14
2.
VA-taxa 2019
Tjänsteförslag
1.

Gnesta kommun antar ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten
(VA) från den 1 januari 2019.

2.

Öresavrundning sker till helkrona i taxans olika delar.

3.

Omedelbar justering.

Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Ekstrand (C), Ingrid Jerneborg Glimne (M) och Sarah Kinberg (L)
bifaller det framskrivna förslaget.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-14
KS.2018.334
Kommunstyrelsen

Revidering av VA-taxan 2019
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Gnesta kommun antar ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten (VA)
från den 1 januari 2019.
2. Öresavrundning sker till helkrona i taxans olika delar.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning
I Gnesta kommun finns kommande år behov av omfattande investeringar och
reinvesteringar för att uppgradera kommunens VA-system. Detta i syfte att kunna
möta en starkare befolkningstillväxt och för att säkra leverans av dricksvatten och
rening av spillvatten.
För att kunna genomföra omfattande investeringar och reinvesteringar behövs en
höjning av gällande VA-taxa från 1 januari 2019. Exempel på kommande stora
investeringar är en ny eller ombyggd dricksvattentäkt i Gnesta och en lösning för
framtida omhändertagande av avloppsvatten i Gnesta. Omfattande
renoveringsbehov finns även på befintligt ledningsnät.
Höjningen innebär att brukningsavgiften för en villa i Gnesta som förbrukar 150
kbm vatten per år ökar med ca 119 kr per månad.
Ärendebeskrivning
Nuvarande VA-taxa i Gnesta kommun gäller sedan 2018-01-01.
Flera kommuner i Södermanlands län och i landet har gjort mer eller mindre
kraftiga höjningar de senaste åren. Detta är helt i linje med den bedömning
branschorganisationen Svenskt Vatten, att taxorna i kommunerna kommer att
behöva höjas i snabbare takt framöver beroende på investeringsbehov och större
krav på vatten- och avloppsverksamheten.
I Gnesta kommun finns kommande år behov av omfattande investeringar och
reinvesteringar för att uppgradera kommunens VA-system. Detta i syfte att kunna
möta en starkare befolkningstillväxt och för att säkra leverans av dricksvatten och
rening av spillvatten.
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Förvaltningens synpunkter
Hälsosamt och rent dricksvatten och system för rening av avloppsvatten hör till
de grundläggande välfärdstjänsterna. För att kunna genomföra omfattande
investeringar och reinvesteringar behövs en höjning av gällande VA-taxa från 1
januari 2019. Exempel på kommande stora investeringar är en ny eller ombyggd
dricksvattentäkt i Gnesta och en lösning för framtida omhändertagande av
avloppsvatten i Gnesta. Omfattande renoveringsbehov finns även på befintligt
ledningsnät vilket tydligt framgår av de många vattenläckor som verksamheten
idag hanterar.
Behovet av upprustning och förnyelse inom VA-verksamheten är omfattande i
alla kommuner i landet. I Gnesta är behovet mycket omfattande pga bristande
underhåll och investeringar i förnyelse av anläggningar och ledningar sedan 20-30
år tillbaka. Investeringstakten blir därför betydande de kommande åren. VA-taxan
kan därför behöva höjas i relativt hög takt ytterligare några år för att kunna
finansiera uppbyggnad av en modern och effektiv VA-verksamhet med skälig
taxenivå.
En jämförelse mellan kommuner visar inte huruvida Gnesta som kommun ligger
rätt eller fel i taxenivå. Enligt Svenskt Vatten beror skillnader i avgift främst på
olika förutsättningar vilket påverkar kostnaderna, t ex läge, typ av bebyggelse,
avstånd, topografi, befolkningstäthet, antalet verksamhetsområden, råkälla för
dricksvatten, investeringsbehov etc. Den nya taxan i Gnesta skulle för en villa
med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter motsvara en årskostnad på 10 114
kr vilket motsvarar en höjning med i snitt 119 kr/månad. För nyanslutning av en
villa med 2000 kvadratmeters tomt skulle den nya taxan i Gnesta medföra en
anslutningsavgift på 273 579 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Höjningen av VA-avgifterna 2019 beräknas öka intäkterna med cirka 1 000 tkr.
Dessa intäkter behövs för att täcka avskrivningskostnader för genomförda
investeringar 2018 samt ökade driftskostnader.
Det finns beslut om stora investeringar under kommande år. För att kunna möta
dessa ökande kostnader behöver VA-taxan höjas under de kommande åren.
Dessutom kommer verksamheten arbeta vidare med effektiviseringar.
Höjningen innebär att brukningsavgiften för en villa i Gnesta som förbrukar 150
kbm vatten per år ökar med ca 119 kr per månad.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan ej tillämplig i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
En höjning av taxan behövs för att finansiera de i KS framtidsplan 2018-2020
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framskrivna investeringar inom VA.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-14
2. VA-taxa 2019
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Förvaltningschef

Ghita Sjösteen
Teknisk chef
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Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är kommunfullmäktige i Gnesta
kommun.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Gnesta kommun, Kommunstyrelsen, VA- enheten,
646 80 Gnesta.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Gnesta kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt nedan
jämställs med bostadsfastighet.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor

Förvaltning

Stormarknader

Butiker

Utställningslokaler

Sporthallar

Hotell

Restauranger

Hantverk

Småindustri

Utbildning

Sjukvård

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga
om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat
100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.
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§4
4.1
Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren
informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.2

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.3

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs
i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är
uppfyllda.
4.4

Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet
inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

52 754,20 kr

65 943 kr

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och
Df,

52 754,20 kr

65 943 kr

c)

en avgift per m2 tomtyta

50,40 kr

63 kr

d)

en avgift per lägenhet

12 554,40 kr

15 693 kr

e)*

en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för
Df upprättats.

12 000 kr

15 000 kr

a)

b)

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt
5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika
mellan fastigheterna.
5.3

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan
karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta
som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
5.1
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a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i
8.2.
5.4

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska erläggas
avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6

Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7

Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet
ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.
5.8

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska erläggas avgift enligt 5.1 e).
§6
6.1

För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

a)

b)

Utan moms

Med moms

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

52 754,20 kr

65 943 kr

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

52 754,20 kr

65 943 kr
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en avgift per m2 tomtyta

en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

50,40 kr

63 kr

12 000 kr

15 000 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt
6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika
mellan fastigheterna.
6.3

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan
karta som huvudmannen godkänner.
Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet
beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska erläggas
avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6

Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd.
6.7

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättas, ska erläggas avgift enligt 6.1 d).
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§7
7.1

För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100 %

6.1 a)

100 %

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

100%

6.1 b)

100 %

Tomtyteavgift

5.1 c)

100 %

6.1 c)

70 %

Lägenhetsavgift

5.1 d)

0%

-

100 %

6.1 d)

Grundavgift för Df, om FP 5.1 e)
för Df inte upprättats

100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a)
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2

Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Tomtyteavgift

5.1 c)

*)

6.1 c)

Lägenhetsavgift

5.1 d)

100 %

-

30 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra
stycket så medger.
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§8
8.1

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas reducerade
avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Tomtyteavgift

5.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

-

-

100 %

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100 %

-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b)
respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska
erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive
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6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.
8.3

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 15 % av avgiften enligt
5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 12
12.1

Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta enligt
6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3

Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande
med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen
på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas till
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 12.2.
12.4

Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats
eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det
ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
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§ 13
13.1

Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt
nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
13.2

Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den
tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens
allmänna del.
13.3

Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
Brukningsavgifter (§§ 14–22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 14
14.1

För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

en fast avgift per år

2 931,20 kr

3 664 kr

b)

en avgift per m3 levererat vatten

34,40 kr

43 kr

14.2

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:
V
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Fast avgift

14.1 a)

33 %

56 %

11 %

-

Fast avgift

14.1 a)

33 %

56 %

-

11 %

Avgift per m3

14.1 b)

40 %

60 %

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift per m3 levererat vatten som tappas ur

Utan moms

Med moms

10,40 kr

13 kr

brandpost (ingen fast avgift debiteras).
14.3

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska
fastställas genom mätning, tas avgift enligt s.k. poängtaxa.
Utan moms

Med moms

V. Vattenförsörjning

Per poäng

232,80 kr

291 kr

S. Spillvatten

Per poäng

232,80 kr

291 kr

V+S

Per poäng

465,60 kr

582 kr

Poäng beräknas enligt följande:
Grundpoäng per bostadslägenhet om kök och högst två rum eller därmed jämförlig lägenhet
10 poäng.
Tillkommer för varje rumsenhet därutöver

1 poäng.

Bad och/eller dusch per lägenhet

3 poäng.

Wc, ett eller flera per lägenhet

4 poäng

Tvättstuga eller enbart tvättmaskin per lägenhet

2 poäng

Vattenuttag för biltvätt och/eller trädgårdsvatten per uttag

2 poäng

Som rumsenhet räknas varje rum, kök eller kokvrå
14.4

För så kallat byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas
den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
14.5
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För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift med ett
belopp motsvarande 20 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste
hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6

Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren,
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt
att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens vanämnd.
14.7

Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som
framgår av § 18.
14.8

För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning
(kylvatten o d), ska erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.1 b).
§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp
erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17
För obebyggd fastighet inom detaljplan ska erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften.
Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:
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V

S

Df
11 %

Fast avgift

14.1 a)

33 %

56 %

Fast avgift

14.1 a)

33 %

56 %

Dg

11 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

331,20 kr

414 kr

Uppsättning av vattenmätare

331,20 kr

414 kr

Avstängning av vattentillförsel

390,40 kr

488 kr

Påsläpp av vattentillförsel

389,60 kr

487 kr

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

1 153,60 kr

1 442 kr

Undersökning av vattenmätare

Självkostnad

Självkostnad

Länsning av vattenmätarbrunn

1 048 kr

1 310 kr

Vattenmätare ej tillgänglig för byte enligt ABVA*

1 156,80 kr

1 446 kr

Byte av frusen mätare

419,20 kr

524 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.
* månatlig kostnad
§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
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Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 20
Avgift enligt 14.1 a), debiteras per månad, varannan månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras per månad, varannan månad, kvartal,
tertial eller halvår på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd
påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens
med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
Taxans införande
§ 23
Denna taxa träder i kraft 2019-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 16,
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, samt s.k. poängtaxa ska därvid tillämpas i
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den
ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
§ 24
Eventuella skriftliga utfästelser från kommunen till abonnent, som står i strid med gällande
taxebestämmelser, gäller före taxans bestämmelser
24.1

Anläggningsavgift hänförlig till att byggnadsnämnden meddelat bygglov för fastighet föra
taxans ikraftträdande debiteras enligt före detta datum gällande taxa.
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53§ lagen om allmänna
vattentjänster.
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Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: MOB.2018.266
§ 140

Taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Godkänna förslag till ändrad taxa för tillstånd enligt Lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE)
2.
Taxan ska börja gälla den 1 februari 2019
3.
Beslutet gäller under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden har
godkänt den ändrade taxan
4.
Omedelbar justering
Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har
kommuner möjlighet att ta ut en avgift i samband med utfärdandet av tillstånd.
För att bättre harmonisera taxan av tillstånd enligt LBE mot nedlagd tid samt
att samköra Räddningstjänstens kostnadsmodell med räddningstjänster i länet
samt omkringliggande län föreslås en ny kostnadsmodell för tillstånd i enlighet
med tabell 1 enligt bilaga. Enligt förslaget utökas grundavgiften för tillstånd
enligt LBE med fler grundavgifter enligt tabell 1. Det innebär tex att större
industrier får en högre grundavgift. Om ytterligare tid krävs tillkommer en
kostnad för varje påbörjad halvtimme enligt timavgiften. Andra delar av
processen bibehålls.
Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse 2018-11-12
2.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-11-29, §
3.
Tjänsteskrivelse 2018-11-16
4.
Bilaga, skrivelse från Sörmlandskustens Räddningstjänst
Tjänsteförslag
1.
Godkänna förslag till ändrad taxa för tillstånd enligt Lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE)
2.
Taxan ska börja gälla den 1 februari 2019
3.
Beslutet gäller under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden har
godkänt den ändrade taxan
4.
Omedelbar justering
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-12
MOB.2018.266
Kommunstyrelsen

Taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna förslag till ändrad taxa för tillstånd enligt Lagen om brandfarliga
och explosiva varor (LBE)
2. Taxan ska börja gälla den 1 februari 2019
3. Beslutet gäller under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt
den ändrade taxan
4. Omedelbar justering
Sammanfattning
Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har
kommuner möjlighet att ta ut en avgift i samband med utfärdandet av tillstånd.
För att bättre harmonisera taxan av tillstånd enligt LBE mot nedlagd tid samt att
samköra Räddningstjänstens kostnadsmodell med räddningstjänster i länet samt
omkringliggande län föreslås en ny kostnadsmodell för tillstånd i enlighet med
tabell 1 enligt bilaga. Enligt förslaget utökas grundavgiften för tillstånd enligt LBE
med fler grundavgifter enligt tabell 1. Det innebär tex att större industrier får en
högre grundavgift. Om ytterligare tid krävs tillkommer en kostnad för varje
påbörjad halvtimme enligt timavgiften. Andra delar av processen bibehålls.

Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har
kommuner möjlighet att ta ut en avgift i samband med utfärdandet av tillstånd.
Sörmlandskusten Räddningstjänst svarar för Räddningstjänsten i kommunerna
Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Räddningstjänsten har tagit fram
föreliggande förslag till förändrad modell för taxan för tillämpning vid tillstånd i
de fyra kommunerna. Övriga tre kommuner har fattat beslut om den förändrade
taxan.
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Förvaltningens synpunkter
Nuvarande modell av taxa bygger på en gemensam grundavgift för alla
verksamhetsutövare oavsett verksamhetsstorlek och komplexitet på anläggningen.
Detta harmoniserar inte med taxemodeller som tillämpas i omkringliggande
kommuner och län (se bilaga 2-4) och inte heller hur samhället eller lagstiftningen
ser ut. Förslaget innebär att en ny modell för hur taxan tas ut. Gällande
lagstiftning är komplex och återspeglar samhället i att det ställs större krav
beroende på komplexitet och hanterad mängd brandfarlig vara. Detta bör även
gälla Räddningstjänstens hantering av tillståndsärenden.
Presentationen av kostnaden för tillståndshanteringen ger också en missvisande
bild för de som söker tillstånd för större eller mer komplexa verksamheter då
kostnaden blir betydligt högre än den ”annonserade” grundavgiften.
Dessutom tenderar nuvarande taxemodell medföra att stora anläggningar inte
debiteras för faktisk nedlagd arbetstid att hantera tillståndsansökan.
Nuläge
För 2018 är grundavgiften för tillståndshantering 2619 kr baserat på 3
arbetstimmar med en timavgift om 873 kr. Om ytterligare tid krävs tillkommer en
kostnad för varje påbörjad halvtimme enligt timavgiften.
Förändring
För att bättre harmonisera taxan av tillstånd enligt LBE mot nedlagd tid samt att
samköra Räddningstjänstens kostnadsmodell med räddningstjänster i länet samt
omkringliggande län föreslås en ny kostnadsmodell för tillstånd i enlighet med
tabell 1 enligt bilaga.
Enligt förslaget utökas grundavgiften för tillstånd enligt LBE med fler
grundavgifter enligt tabell 1. Det innebär tex att större industrier får en högre
grundavgift. Om ytterligare tid krävs tillkommer en kostnad för varje påbörjad
halvtimme enligt timavgiften. Andra delar av processen bibehålls.
Förvaltningen anser att den förändrade modellen för taxan gör att
Räddningstjänsten från början kan presentera en riktigare kostnad för dem som
söker tillstånd.
Ekonomiska konsekvenser
Räddningstjänstens kostnadstäckning blir tydligare. För Gnesta kommun innebär
förslaget inga konskvenser övrigt.

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

Kommunstyrelseförvaltningen

3 (3)

Juridiska konsekvenser
Verksamheten regleras i Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Har inte bedömts tillämpligt i ärendet
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-12
2. Bilaga, skrivelse från Sörmlandskustens Räddningstjänst

Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
~ Sörmlandskustens Räddningstjänst

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef
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Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-11-28
Ärendenummer: MOB.2018.266
§ 57

Taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Godkänna förslag till ändrad taxa för tillstånd enligt Lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE).

2.

Taxan ska börja gälla den 1 februari 2019.

3.

Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har
kommuner möjlighet att ta ut en avgift i samband med utfärdandet av
tillstånd.
För att bättre harmonisera taxan av tillstånd enligt LBE mot nedlagd tid samt
att samköra Räddningstjänstens kostnadsmodell med räddningstjänster i länet
samt omkringliggande län föreslås en ny kostnadsmodell för tillstånd i enlighet
med tabell 1 enligt bilaga. Enligt förslaget utökas grundavgiften för tillstånd
enligt LBE med fler grundavgifter enligt tabell 1. Det innebär t.ex. att större
industrier får en högre grundavgift. Om ytterligare tid krävs tillkommer en
kostnad för varje påbörjad halvtimme enligt timavgiften. Andra delar av
processen bibehålls.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-11-16

2.

Förslag på taxemodell för tillsyn ebligt LBE

Tjänsteförslag
1.

Godkänna förslag till ändrad taxa för tillstånd enligt Lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE)

2.

Taxan ska börja gälla den 1 februari 2019

3.

Ärendet justeras omedelbart.

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

~

Sörmlandskustens räddningstjänst

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
2018-05-09

Nyköpings kommun, Patrik Kullman
Niclas Nordström

Förslag på taxemodell för tillstånd enligt LBE
Bakgrund
Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har kommuner
möjlighet att ta ut en avgift i samband med utfärdandet av tillstånd.
Nuvarande modell bygger på en gemensam grundavgift för alla verksamhetsutövare
oavsett verksamhetstorlek och komplexitet på anläggningen. Detta harmoniserar inte
med taxemodeller som tillämpas i omkringliggande kommuner och län (se bilaga 2-4)
och inte heller hur samhället eller lagstiftningen ser ut. Gällande lagstiftning är komplex
och återspeglar samhället i att det ställs större krav beroende på komplexitet och
hanterad mängd brandfarlig vara. Detta bör även gälla vår hantering av
tillståndsärenden.
Presentationen om kostnaden för tillståndhanteringen ger också en missvisande bild åt
de som söker tillstånd för större eller mer komplexa verksamheter då kostnaden blir
betydligt högre än den ”annonserade” grundavgiften.
Dessutom tenderar nuvarande taxemodell att stora anläggningar inte debiteras för
faktisk nedlagd arbetstid att hantera tillståndansökan.

Nuläge
För 2018 är grundavgiften för tillståndshantering 2619 Sek baserat på 3 arbetstimmar
med en timavgift om 873 Sek. Om ytterligare tid krävs tillkommer en kostnad för varje
påbörjad halvtimme enligt timavgiften.

Förändring
För att bättre harmonisera taxan av tillstånd enligt LBE mot nedlagd tid samt att
samköra vår kostnadsmodell med räddningstjänster i länet samt omkringliggande län
föreslås en ny kostnadsmodell för tillstånd i enlighet med Tabell 1.

Förslag till beslut
Att grundavgiften för tillstånd enligt LBE utökas med fler grundavgifter enligt tabell 1.
Om ytterligare tid krävs tillkommer en kostnad för varje påbörjad halvtimme enligt
timavgiften. Andra delar av processen bibehålls.

Att beslut börjar gälla från 1 Juni 2018.

Postadress
Nyköpings kommun
Räddning och Säkerhet
611 83 NYKÖPING

Besöksadress
Jägarhållet 1

Tfn
Mob
niclas.nordstrom@nykoping.se
Fax

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
raddningstjansten@nykoping.se
www.nykoping.se
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Tabell 1 Kostnader för tillståndhantering enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor
Anläggning för förvaring av brandfarlig vara, vätska eller gas, i cisterner samt anläggning
för förvaring och försäljning ur cistern
Mängd (liter)

Avgift nytt
tillstånd

Avgift förnyat
tillstånd

V<10 000

5238

2619

10 000 – 50 000

6984

3492

50 000 – 200 000

9603

5238

V > 200 000

17460

8730

Kommentar
Ca 1 cistern, ex mindre åkeri
Ca 2 cisterner, ex större åkeri,
detaljhandel, bensinstation
Ca 3 cisterner, ex detaljhandel,
bensinstation
Industri

Hantering av brandfarlig gas i lösa behållare
Avgift nytt
tillstånd

Avgift förnyat
tillstånd

V<4000

3492

1746

V>4000

5238

3492

Mängd (liter)

Kommentar

T ex publik verksamhet såsom skola,
sjukvård, restaurang och pensionat

Hantering av brandfarlig vätska i lösa behållare
Avgift nytt
tillstånd

Avgift förnyat
tillstånd

V<3000

3492

1746

Färgbutik, mindre industri

3000 – 10000

5238

3492

Större butik

V>10000

6984

3492

Större industri, lager

Mängd (liter)

Kommentar

Skapat den
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Innehav, förvärv och förvaring av explosiva varor
Avgift nytt
tillstånd

Avgift förnyat
tillstånd

Fyrverkeriförsäljning

5238

5238

Endast godkännande
av föreståndare

2619

2619

Explosiv vara, mindre
omfattning

6111

6111

Explosiv vara, större
omfattning

8730

8730

Omfattning

Kommentar
Försäljning i butik eller utomhus

Sprängkista,
ammunitionsförsäljning,
sportskytteklubb
Förvaring i större container eller
förråd

Kompletteringar
Mindre komplettering till gällande tillstånd (ett tillstånd
med maximalt 50% av tidigare hanterad mängd och som
inte medför betydande förändringar i hanteringen)

873

Större komplettering till gällande tillstånd (utökning
däröver eller där flera olika ämnen ska hanteras i
kompletteringen)

2619

Administrativa åtgärder, t ex byte av tillståndshavare eller
avslag utan utredning

873

Avslag med utredning

3492

Kostnader i ovanstående tabell 1 är redovisade i Sek.

Skapat den
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Bilaga
Bilaga 1
Nedan redovisas Sörmlandskustens nuvarande rutin för ansökan om tillstånd enligt
LBE där det gulmarkerade stycket utgör den del som ska förändras och klargöras.

Ansöka om tillstånd för brandfarlig vara
Du ska ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig om mängden du hanterar
övergår den mängd som kräver tillstånd.
I kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta är det Sörmlandskustens räddningstjänst
som hanterar din anmälan och godkänner tillstånd.

Ansök så här
Använd blanketten Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.
När du har fyllt i den skickar du den tillsammans med bifogade handlingar till Sörmlandskustens
räddningstjänst. De handlingar som ska bifogas är följande:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Beskrivning av den aktuella verksamheten, hanterade varor, mängder. Drift- och
underhållsrutiner.
Situationsplan som visar anläggningen i förhållande till omgivningen, skyddsavstånd,
säkerhetsavstånd.
Ritningar över byggnader, där rums funktioner, utrymningsvägar, brandcellsindelningar
med mera framgår. Vilka brandfarliga varor som förekommer, var och i vilka mängder,
cisternkarta, rörkarta, flödesschema.
Klassningsplan.
Riskutredning, miljökonsekvensbeskrivning.
Intyg från kontroller av cisterner och rörledningar utförda av ackrediterat kontrollorgan
(återkommande besiktning, SÄIFS 1997:9). Intyg från besiktning av elinstallationer inom klassat
område.
Anmälan av föreståndare och stf föreståndare med intyg om kompetens.
Rutiner för egenkontroll och underhåll.
Insatsplaner för tänkbart olycksscenario.

Vi bedömer din ansökan
När ansökan kommit in till räddningstjänsten gör vi en bedömning om ansökan innehåller rätt
handlingar. Saknas handlingar kontaktar vi dig för kompletteringar.
Först när ansökan är fullständig, det vill säga att alla handlingar finns med, kan vi skicka ett
mottagningsbevis till dig. Från datumet när mottagningsbeviset skickas har vi normalt tre månader
på oss att fatta beslut. Ett tillstånd är alltid tidsbegränsat och hur lång tid tillståndet gäller varierar
normalt mellan 6 eller 12 år.
Vi kommer eventuellt vilja göra en kontroll på platsen där verksamheten ska bedrivas och du får
inte börja hantera brandfarlig vara förrän kontrollen är gjord.

Skapat den
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Avgift för tillstånd
Grundavgiften för ett tillstånd är 2 619 kronor. Ett tillstånd beräknas ta minst 3 timmar att hantera
för oss. Om ytterligare tid krävs tillkommer en timavgift på 873 kronor (varje påbörjad halvitmme).
I hanteringen ingår diarieföring, handläggning och kontroll.
För övriga uppgifter enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) tar vi ut en
kostnad för den tid vi arbetar och därefter varje påbörjad halvtimme.

Vi hjälper dig om du har frågor
Kontakta oss om du behöver hjälp med tillståndet eller vill du veta mer om vilken utbildning som
krävs för hantering av brandfarlig vara.

Skapat den
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Bilaga 2
Taxa för Västra sörmlands räddningstjänst anno 2016

Skapat den

7/10

Skapat den
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Bilaga 3
Taxa för räddningstjänsten östra götaland anno 2017

Skapat den
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Skapat den
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Bilaga 4
Taxa för Mälardalens brand och räddningsförbund

Skapat den

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-16
MOB.2018.266
Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna förslag till ändrad taxa för tillstånd enligt Lagen om brandfarliga
och explosiva varor (LBE)
2. Taxan ska börja gälla den 1 februari 2019
3. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har
kommuner möjlighet att ta ut en avgift i samband med utfärdandet av tillstånd.
För att bättre harmonisera taxan av tillstånd enligt LBE mot nedlagd tid samt att
samköra Räddningstjänstens kostnadsmodell med räddningstjänster i länet samt
omkringliggande län föreslås en ny kostnadsmodell för tillstånd i enlighet med
tabell 1 enligt bilaga. Enligt förslaget utökas grundavgiften för tillstånd enligt LBE
med fler grundavgifter enligt tabell 1. Det innebär t.ex. att större industrier får en
högre grundavgift. Om ytterligare tid krävs tillkommer en kostnad för varje
påbörjad halvtimme enligt timavgiften. Andra delar av processen bibehålls.

Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har
kommuner möjlighet att ta ut en avgift i samband med utfärdandet av tillstånd.
Sörmlandskusten Räddningstjänst svarar för Räddningstjänsten i kommunerna
Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Räddningstjänsten har tagit fram
föreliggande förslag till förändrad modell för taxan för tillämpning vid tillstånd i
de fyra kommunerna. Övriga tre kommuner har fattat beslut om den förändrade
taxan.

Förvaltningens synpunkter
Nuvarande modell av taxa bygger på en gemensam grundavgift för alla
verksamhetsutövare oavsett verksamhetsstorlek och komplexitet på anläggningen.
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Detta harmoniserar inte med taxemodeller som tillämpas i omkringliggande
kommuner och län (se bilaga 2-4) och inte heller hur samhället eller lagstiftningen
ser ut. Förslaget innebär att en ny modell för hur taxan tas ut. Gällande
lagstiftning är komplex och återspeglar samhället i att det ställs större krav
beroende på komplexitet och hanterad mängd brandfarlig vara. Detta bör även
gälla Räddningstjänstens hantering av tillståndsärenden.
Presentationen av kostnaden för tillståndshanteringen ger också en missvisande
bild för de som söker tillstånd för större eller mer komplexa verksamheter då
kostnaden blir betydligt högre än den ”annonserade” grundavgiften.
Dessutom tenderar nuvarande taxemodell medföra att stora anläggningar inte
debiteras för faktisk nedlagd arbetstid att hantera tillståndsansökan.
Nuläge
För 2018 är grundavgiften för tillståndshantering 2619 kr baserat på 3
arbetstimmar med en timavgift om 873 kr. Om ytterligare tid krävs tillkommer en
kostnad för varje påbörjad halvtimme enligt timavgiften.
Förändring
För att bättre harmonisera taxan av tillstånd enligt LBE mot nedlagd tid samt att
samköra Räddningstjänstens kostnadsmodell med räddningstjänster i länet samt
omkringliggande län föreslås en ny kostnadsmodell för tillstånd i enlighet med
tabell 1 enligt bilaga.
Enligt förslaget utökas grundavgiften för tillstånd enligt LBE med fler
grundavgifter enligt tabell 1. Det innebär t.ex. att större industrier får en högre
grundavgift. Om ytterligare tid krävs tillkommer en kostnad för varje påbörjad
halvtimme enligt timavgiften. Andra delar av processen bibehålls.
Förvaltningen anser att den förändrade modellen för taxan gör att
Räddningstjänsten från början kan presentera en riktigare kostnad för dem som
söker tillstånd.

Ekonomiska konsekvenser
Räddningstjänstens kostnadstäckning blir tydligare. För Gnesta kommun innebär
förslaget inga konsekvenser övrigt
Juridiska konsekvenser
Verksamheten regleras i Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Har inte bedömts tillämpligt i ärendet
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-16
2. Förslag på taxemodell för tillsyn enligt LBE
Beslutet ska skickas till
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige
~ Sörmlandskustens Räddningstjänst

Patrik Nissen
Förvaltningschef
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.337
§ 129

Plan för borgensavgifter
Förslag till beslut kommunfullmäktige
1.
Anta föreslagen plan för beräkning av borgensavgifter för de
kommunalt ägda bolagen.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med SABO (de
allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation) och Kommuninvest
(KI) tagit fram en handledning för hur kommunerna kan fastställa borgensoch låneavgifter på ett lagenligt sätt. Denna handledning går ut på att
borgensavgiften ska beräknas vid varje unikt lånetillfälle. Förutom att detta
leder till ökat administrativt arbete finns en risk att bankerna vid varje
lånetillfälle inte anser sig ha tid att lämna tillräckliga uppgifter, vilket kan ge
väldigt stora svängningar för borgensavgifterna.
Förslaget till plan för borgensavgifter för Gnesta kommun bygger på att
kommunen årligen i samband med budgetprocessen fastställer borgensavgifter
för nästkommande budgetår enligt föreslagen process.
Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse 2018-11-15
2.
Bilaga 1, Rekommendation avseende fastställande av borgensavgift
Tjänsteförslag
1.
Anta föreslagen plan för beräkning av borgensavgifter för de
kommunalt ägda bolagen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-15
KS.2018.337
Kommunstyrelsen

Plan för borgensavgifter
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta föreslagen plan för beräkning av borgensavgifter för de kommunalt ägda
bolagen.
Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med SABO (de
allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation) och Kommuninvest (KI)
tagit fram en handledning för hur kommunerna kan fastställa borgens- och
låneavgifter på ett lagenligt sätt. Denna handledning går ut på att borgensavgiften
ska beräknas vid varje unikt lånetillfälle. Förutom att detta leder till ökat
administrativt arbete finns en risk att bankerna vid varje lånetillfälle inte anser sig
ha tid att lämna tillräckliga uppgifter, vilket kan ge väldigt stora svängningar för
borgensavgifterna.
Förslaget till plan för borgensavgifter för Gnesta kommun bygger på att
kommunen årligen i samband med budgetprocessen fastställer borgensavgifter
för nästkommande budgetår enligt föreslagen process.
Ärendebeskrivning
Från och med 2011 gäller lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Lagen innebär bl a att kommunerna, om de går i borgen för ägda bolags skulder,
ska ta ut en marknadsmässig avgift för att kompensera för den ekonomiska fördel
som borgensåtagandet innebär för det kommunala bostadsaktiebolaget. På
motsvarande sätt måste villkoren för utlåning från kommunen till ett sådant bolag
vara marknadsmässiga. Genom EU:s statsstödsregler gäller motsvarande krav
även för annan verksamhet som bedrivs av kommunala bolag på en
konkurrensutsatt marknad, exempelvis energibolag.
Med lagkrav på marknadsmässiga borgens- och utlåningsavgifter är således
kommunerna i behov av en plan för att kunna fastställa avgifter som stämmer
överens med lagstiftning och EU:s statsstödsregler.
SKL har tillsammans med SABO och KI därför tagit fram en handledning för
hur kommunerna kan fastställa borgens- och låneavgifter på ett lagenligt sätt.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-12-18 (Tak för borgen 2018) är
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borgensavgiften 0,34% för de kommunala bolagen 2018. Borgensavgiften betalas
årsvis.
SKL:s (m fl) handledning som nämnts ovan går ut på att borgensavgiften ska
beräknas vid varje unikt lånetillfälle. Förutom att detta leder till ökat administrativt
arbete finns en risk att bankerna vid varje lånetillfälle inte anser sig ha tid att
lämna tillräckliga uppgifter, vilket kan ge väldigt stora svängningar för
borgensavgifterna.
Förslaget till plan bygger på att kommunen årligen i samband med
budgetprocessen fastställer borgensavgifter för nästkommande budgetår enligt
följande process.


Borgensavgiften fastställs inte vid varje upphandlingstillfälle utan på årlig
basis, revidering sker vid större förändringar. Ekonomichefen ansvarar för att
detta görs löpande enligt marknadsmässiga villkor.



Borgensavgift tillämpas inte baserat på vald löptid utan från den totala
portföljens genomsnittliga löptid vid upphandlingstillfället.



Borgensavgiften består av två delar; skillnaden i marginal mellan olika
säkerheter och prisskillnad mellan affärsbanker/KI



Skillnaden i marginal mellan affärsbank och KI bör följas upp kvartalsvis,
förslagsvis i samband med faktiska upphandlingar för att säkerställa att inga
större förändringar skett.



Borgensavgiften enligt denna plan tillämpas inte retroaktivt utan på alla
framtida upphandlingar, nyupplåning och refinansiering.

Förvaltningens synpunkter
Plan för borgens- och låneavgifter
För att kunna fastställa en rimlig nivå på borgensavgiften, i syfte att neutralisera
skillnaden mellan ett kommunalt och privat bolags finansieringsmöjligheter,
använder vi oss av följande metodik uppdelad i två olika steg som beskrivs nedan.
Steg 1- fastställa skillnad i kreditmarginal mellan att finansiera verksamhet med
borgen alternativt pantbrev som säkerhet. För att beräkna denna skillnad har en
extern kreditmodell använts (se bilaga 1).
Steg 2- med hjälp av borgen från kommunen har kommunala bolag möjlighet att
låna från KI, vilket inte är möjligt för privata bolag. Detta har historiskt och inte
minst i dagens marknadsläge gett en stor konkurrensfördel till de kommunala
bolagen, vilket bör adderas till borgensavgiften.
I nedanstående tabell framgår dels den beräknade skillnaden i marginal mellan
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olika säkerheter och dels skillnaden i marginal som offererades i faktiska
upphandlingar hos kommunen under hösten.

Förslag borgensavgifter 2019
Baserat på ovanstående plan föreslås följande borgensavgifter tillämpas för all
nyupplåning och refinansiering som sker under 2019. Samma borgensavgift
föreslås gälla alla de kommunala bolagen baserat på respektive skuldportföljs
genomsnittliga löptid vid faktureringstillfället.
1 år
Borgensavgifter 0,46%

2 år
0,56%

3 år
0,72%

4 år
0,89%

5 år
0,99%

Ekonomiska konsekvenser
Borgensavgiften är en finansiell intäkt för kommunen och en höjd avgift leder till
ökade intäkter. På motsvarande sätt blir detta en ökad finansiell kostnad hos
bolagen. Koncernmässigt i den sammanställda redovisningen elimineras dessa
intäkter och kostnader för att visa nettot av koncernens resultat.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Beslut i ärendet får inga konsekvenser som leder till fördelar eller nackdelar för
kvinnor/män och flickor/pojkar.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-15
2. Bilaga 1, Rekommendation avseende fastställande av borgensavgift
Beslutet ska skickas till
~ Susanne Gustafsson, ekonomichef
~ Hans Persson, VD Gnestahem AB
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Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef
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Syftet med detta dokument är att beskriva på vilket sätt Gnesta Kommun har utrett vilken prisskillnad som i
dagsläget råder mellan upphandling av kredit mot borgen alternativt pantbrev som säkerhet. Vidare beskrivs
också en rekommenderad metod för att löpande fastställa lämplig borgensavgift.
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1.

Inledning
1.1 Bakgrund
Sedan början av 2011 är kommuner skyldiga att enligt lag ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och ställa
marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsbolag. Detta innebär att bolagen undantas reglerna i
kommunallagen avseende självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. Om kraven ställs
för lågt riskerar detta att klassas som otillåtet statsstöd. Bevisbördan för att kraven inte ställs för lågt ligger på
kommunen.
Vidare stipulerar EU:s statsstödregler att med statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller
hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för ett visst företag eller en viss
produktion. Dessa regler omfattar inte enbart de kommunala bostadsaktiebolagen, utan innefattar även annan
verksamhet som bedrivs av kommunala företag på en konkurrensutsatt marknad.
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag sätter också en övre gräns för hur hög avgiften kan vara i syfte
att förhindra värdeöverföring från bostadsbolagen till kommunen.
Information kring de gällande reglerna för allmännyttan avseende borgensavgifter finns beskrivna i ett cirkulär
från Statens Kommuner och Landsting (SKL) med beteckningen 10:66, vilket kan laddas ned från SKLs hemsida
www.skl.se. Även Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag ( SABO), tillsammans med SKL, har på uppdrag av
Kommuninvest tagit fram ett förslag till möjligt tillvägagångssätt för att beräkna nivån på borgensavgiften.

1.2 Syfte
Syftet med detta dokument är att föreslå ett systematiskt tillvägagångssätt för att regelbundet kunna beräkna ett
adekvat borgenspåslag. Syftet har emellertid inte varit att utvärdera huruvida befintlig portföljs borgensavgifter är
”korrekta” med avseende på det nya regelverket som trädde i kraft i januari 2011.

1.3 Begränsningar
Denna utredning skall endast ses som ett möjligt tillvägagångssätt och Norm lämnar därmed inte några garantier
för att denna beräkningsgrund verkligen kommer att motsvara den ”korrekta” borgensavgiften i en extern
granskning av om Gnesta Kommun följer gällande regelverk. Norm påtar sig därför ej heller något ansvar för
eventuella kostnader eller andra påföljder som kan åsamkas Gnestas kommun eller något av deras bolag för att
en ”felaktig” borgensavgift använts vid en eller flera finansieringar.
Utredningen är begränsad till det kommunala bostadsbolaget, Gnestahem, men föreslagna borgensavgifter bör
kunna tillämpas även på övriga bolag. Detta gäller speciellt Gnesta Förvaltning som inte bör utgöra en större
skillnad i kreditrisk (och kreditmarginal) jämfört med det analyserade bolaget Gnestahem.
Upphandling av finansiering mot olika säkerheter är enligt SABO det bästa tillvägagångssättet för att kunna
fastslå en nivå på den borgensavgift som ska betalas till kommunen vid val av borgen som säkerhet.
Upphandlingen ska säkerställa att borgensavgiften inte avviker väsentligt från marknadsnivån vilket skulle kunna
bryta mot gällande EU-regler. Denna metod är inte helt lätt att tillämpa i praktiken givet ett antal
problemområden som berörs i mer detalj under kapitel 2.
Vi har så långt det är praktiskt möjligt hanterat dessa problemområden och rekommenderar i detta dokument en
metodik för hur Gnesta kommun kan fastställa borgensavgifter för de kommunala bolagen. Några förenklingar har
vi sett tvunget att genomföra men vi anser ändock att föreslagen metod kommer att ge kommunen ett fullt gott
beslutsunderlag för att fastställa en adekvat nivå på borgensavgifterna.

2.

Fastställande av borgensavgift
Det föreligger ett antal osäkerhetsfaktorer vid fastställandet av borgensavgiften vilka samtliga påverkar
tillförlitligheten i resultatet. Nedan redovisar vi de problemställningar vi identifierat;
1)

2)

Kommunen eller något av de kommunala bolagen har möjlighet att vid varje enskilt lånetillfälle be om priser
för krediter med kommunal borgen, samt mot pantbrev från respektive affärsbank. Detta skulle teoretiskt
sett kunna utgöra grunden för fastställandet av en lämplig borgensnivå för det aktuella lånet. Detta innebär
dock vissa problem;
a)

Administrativt innebär detta en relativt tidskrävande process för bankerna eftersom de då bl.a. måste;
i) Fastställa värdet av den pantsättning som erbjuds vid respektive tillfälle
ii) Genomföra en kreditbedömning av aktuellt bolag
Risken är att banken inte är villig att vid varje tillfälle bidra med en komplett och korrekt prisbild

b)

En stor sannolikhet för snedvriden prisbild. En affärsbank föredrar oftast (alltid) en kommunal borgen
som säkerhet, vilket talar för att banken kan komma att sätta priset för lån mot pantbrev omotiverat
högt

c)

Lån mot pantbrev kommer med stor sannolikhet att innehålla en ägarklausul, vilket innebär att lånet
förfaller till betalning om kommunen skulle välja att frångå som ägare. M a o det finns en indirekt
koppling till kommunen även vid lån mot pantbrev, vilket kommer att påverka vad som skulle vara en
rättvisande prisbild. Användningen av ägarklausuler skiljer sig mellan olika banker

d)

Viljan från affärsbankerna att vid varje upplåningstillfälle offerera ett pris avseende både lån mot
kommunal borgen och mot pantbrev lär vara relativt låg med tanke på ovanstående punkter, men också
det faktum att Kommuninvest under de senaste åren vunnit en mycket stor andel av de upphandlingar
som genomförts

Det är mycket svårt att jämföra ett kommunalt bolag med vad deras finansieringskostnad skulle vara om de
vore ett privatägt bolag eftersom;
a)

Få (inga) av de privata fastighetsbolagen innehar ett fastighetsbestånd som motsvarar de kommunala
bostadsbolagets innehav, vilket gör att en jämförbar prissättning på samma grunder inte alltid är möjlig

3)

Kommunen är medlem i Kommuninvest, vilket möjliggör ett finansieringalternativ som ej är tillgängligt för
privata bolag. Kommuninvest arbetar enbart mot kommunal borgen och det är därför svårt att fastställa vad
finansieringskostnaden via Kommuninvest mot t ex pantbrev skulle uppgå till.

4)

För närvarande är Kommuninvest ledande inom utlåning till kommunala bolag, vilket medför att de ofta kan
komma att utgöra referensräntan för beräkning av den total kommunala borgensavgiften (lägsta bud med
borgen jämfört lägsta bud med pantbrev). Man bör dock utgå från att även kommunen kan ha ett intresse av
att sprida sina motpartsrisker, vilket skulle innebära att referensräntan inte alltid utgörs av det eventuellt
mest konkurrenskraftiga (lägsta) priset.

5)

Tillgången på längre kapitalbindning är periodvis mycket begränsad och är kurvan för längre löptider från
affärsbankerna relativt brant (flack mer eller mindre från KI). Löptiderna som erbjuds varierar mellan de olika
affärsbankerna. Om annan part som t ex Kommuninvest, NIB eller EIB vid samma tidpunkt skulle erbjuda
krediter på längre löptider blir det svår/omöjligt att utröna vad skillanden mellan valt finansieringsalternativ
och affärsbank skall sättas till.

Vi ser inga enkla lösningar på problemställningarna som nämns under ovanstående punkter utan anser att detta
utgör en del av problematiken med att fastställa borgensavgifter. Vårt föreslagna tillvägagångssätt försöker
emellertid att lösa dessa problemställningar så långt vi anser det praktiskt möjligt även om vissa förenklingar
måste ske.

3.

Beräkning av borgensavgift
3.1 Inledning
För att kunna fastställa en rimlig nivå på borgensavgiften, i syfte att neutralisera skillnaden mellan ett kommunalt
och privat bolags finansieringsmöjligheter, använder vi oss av följande metodik uppdelad i två olika steg som
beskrivs i mer detalj nedan.
Hade Gnestahem varit ett privat bolag så hade deras finansieringsmöjligheter begränsats till att låna från
affärsbankerna med pantbrev som säkerhet. En bedömning av säkerhetens värde baseras på fastighetens
marknadsvärde, dess kassaflöde etc utgör grunden för vilken kreditmarginal bolaget kan finansiera sin
verksamhet till. Vidare beror kreditmarginalen på belåningsvärdet, d v s lånat belopp i relation till
marknadsvärdet, där ett högre belåningsvärde innebär en högre kreditmarginal och/eller att banken inte är villig
att låna ut mer gentemot den specifika fastigheten. Att ta ut pantbrev medför dessutom en kostnad på 2 % av
det nominella beloppet, den s k stämpelskatten, vilken inte gäller om borgen används som säkerhet.

Det första steget är således att fastställa hur stor är skillnaden i marginal mellan att låna mot borgen alternativt
pantbrev som säkerhet. Metodik för fastställa denna skillnad beskrivs under avsnitt 3.2.
Att vara ett kommunalt bolag medför via den kommunala borgen en möjlighet att låna från Kommuninvest, vilket
inte är tillgängligt för de privata bolagen. Detta medför en stor fördel för de kommunala bolagen givet att
affärsbankerna normalt sett inte kan konkurrera med Kommuninvest när det gäller offererade kreditmarginaler,
och denna skillnad är än mer markant i nuläget.

Denna skillnad (steg 2) bör även tas i beaktande när borgensavgifter fastställs, se avsnitt 3.3.

3.2 Beräkning skillnad borgen och pantbrev
För att beräkna skillnaden i kreditmarginal mellan olika säkerheter använder vi en modell (från företaget
Fundcurve) som simulerar skillnaden i villkor som det kommunala bolaget skulle erbjudas av en bank med
kommunen som borgensman och vad det kommunala bolaget skulle erbjudas av en bank utan borgen från
kommunen. Beräkningarna sker i en modell som simulerar affärsbankernas prissättning med utgångspunkt i de
kapitaltäckningskrav affärsbankerna lyder enligt Baselregelverket samt med tillämpning av en intern
riskklassificering.
Modellen tar hänsyn till riskparametrarna PD (sannolikhet för fallissemang), LGD (förväntad förlust vid
fallissemang), M (löptid på finansieringen) och finansieringens storlek. Sannolikheten för fallissemang är hämtad
från UC, LGD-värdet bygger på en kombination av värden från kapitaltäckningsreglerna och Fundcurves
erfarenhet av hur de praktiskt tillämpas.
Utöver nämnda riskparametrar har främst bankernas kapitalkrav och genomsnittliga avkastningsmål betydelse i
beräkningen. Antaganden och ingångsvärden är följande:
o

Sannolikheten för fallissemang är 0,10 %.

o

Det kommunala bolaget lämnar inte direktpant i fastigheter, vilket ger ett LGD-värde på 0,45.

o

Lånevolymen är 316 551 000 kr och återstående genomsnittlig löptid är 1,61 år.

Modellen analyserar hur stor kostnad bankerna har för oväntade (UL) och förväntade (EL) kreditförluster med det
kommunala bolaget respektive kommunen som låntagare. Skillnaden mellan dessa värden illustrerar hur mycket
mer det skulle kosta det kommunala bolaget att låna den aktuella volymen utan en borgensförbindelse från
kommunen och utgör därför en relevant uppskattning av vad som är en marknadsmässig borgensavgift.

Baserat på ovan angivna värden och beräkningsmetodik bör en marknadsmässig borgensavgift för Gnestahem
vara 0,34 % för den totala portföljen (löptid 1,61 år). Uppdelat per löptid bör skillnaden mellan borgen och

pantbrev vara följande, noterade den stora skillnaden för de längre löptiderna vilket vi kommenterade tidigare.

1 år
0,30%

2 år
0,37%

3 år
0,43%

4 år
0,53%

5 år
0,56%

3.3 Affärsbanker och Kommuninvest
Majoriteten av Sveriges kommuner och kommunala bolag erhåller sin finansiering från Kommuninvest. De senaste
åren med negativ ränta, och sänkta marginaler från KI, har inneburit att mer eller mindre 100 % av all
nyupplåning och refinansiering kommer från KI. Undantag är de fåtal kommuner som inte är medlemmar
och/eller de som är aktiva i kapitalmarknaden samt finansierar delar av investeringarna från t ex Nordisk
Investeringsbank. Möjligheten att låna från Kommuninvest har inte de privata bolagen och detta ger självfallet en
stor fördel till de kommunala bolagen. Denna fördel i form av lägre marginal bör adderas ovanstående beräknad
skillnad mellan säkerheter för att fullt ut neutralisera den prisfördel de kommunala bolagen har när de lånar mot
kommunal borgen.
I nedanstående tabell framgår dels den beräknade skillnaden i marginal mellan olika säkerheter och dels
skillnaden i marginal som offererades i faktiska upphandlingar under hösten. Notera att skillnaden ökar med
löptiden, vilket är normalt för affärsbankernas prissättning d v s att en längre löptid medför en högre
kreditmarginal. Givet att bankerna har svårt att konkurrera, givet KI:s låga marginaler, så är frågan om hur pass
”skarpa” deras offerter är och inte minst för längre löptider.

Bank
KI

1 år
0,38%
0,22%

2 år
0,39%
0,20%

3 år
0,48%
0,19%

4 år
0,56%
0,20%

5 år
0,65%
0,22%

Skillnad

0,16%

0,19%

0,29%

0,36%

0,43%

Skillnad
pb borgen

0,30%

0,37%

0,43%

0,53%

0,56%

Total

0,46%

0,56%

0,72%

0,89%

0,99%

Att tillämpa ovanstående tabell fullt ut skulle kunna innebära att de kommunala bolagen väljer kortare löptider för
att minimera borgensavgiften för bolaget, vilket ur ett riskperspektiv är icke önskvärt. Vi ser även en risk för att
bankerna inte alla gånger offererar ”skarpa” priser för de förväntar sig att förlora upphandlingen till KI och detta
gäller inte minst om kommunen/det kommunala bolaget efterfrågar längre löptider.

Vi föreslår därför en förenklad modell som bygger på skuldportföljens genomsnittliga löptid, per analystillfället
1,61 år. Det skulle innebära en total borgensavgift för Gnestahem på 0,53 %,
0,34 % utgörs av skillnad i säkerhet och resterande är den interpolerade skillnaden mellan affärsbank och KI för
1-årig och 2-årig löptid. Väljer det kommunala bolaget att förlänga löptiden i den totala portföljen kommer det
medföra en högre borgensavgift men den slår inte igenom fullt ut omedelbart.

3.4 Behandling av befintlig portfölj
För befintliga krediter föreslår vi att rådande borgensavgift gäller fram till refinansiering sker då den nya
borgensavgiften tillämpas d v s den föreslagna nivån för 2019 baserat på skuldportföljens genomsnittliga löptid
vid upphandlingstillfället. Samma metodik föreslås gälla även för all nyupplåning som sker under 2019. Vi ser det
som rimligt att inte retroaktivt ändra rådande borgensavgifter, dessa borgensavgifter fastställdes vid det
historiska upphandlingstillfället enligt vad som gällde vid den tidpunkten och de bör därför löpa på fram till förfall.

4.

Sammanfattning
Norm anser att Gnesta kommun genom denna analys har fastställt en metodik och synsätt avseende
fastställandet av borgensavgiften för de kommunala bolagen, vilket bör utgöra ett rimligt tillvägagångssätt för att
säkerställa att man applicerar en avgift som speglar prisskillnad som i dagsläget gäller på den lokala marknaden
och samtidigt undviker risken för att borgensavgiften klassificeras som värdeöverföring. Analysen och föreslagen
metod bör därmed ge en god indikation var en rimlig borgensavgift bör ligga, även om modellen innehåller några
förenklingar som sammanfattas nedan:




Borgensavgiften fastställs inte vid varje upphandlingstillfälle utan på årlig basis men att en revidering
sker vid större förändringar.
Borgensavgift tillämpas inte baserat på vald löptid utan från den totala portföljens genomsnittliga löptid
vid upphandlingstillfället.
Slutligen så tillämpas inte borgensavgiften retroaktivt utan på alla framtida upphandlingar, nyupplåning
och refinansiering.

Sammanfattningsvis föreslår vi följande process för fastställande av borgensavgifter under 2019:







Tillämpa föreslagna borgensavgifter (avsnitt 3.3) för all refinansiering och nyupplåning som sker under
2019 baserat på respektive bolags genomsnittliga löptid.
Fastställ den genomsnittliga löptiden vid lånestartstillfället för att kunna beräkna vilken borgensavgift
som ska faktureras.
Beräknad skillnad i marginal mellan olika säkerheter har baserats på Gnestahems förutsättningar. Vi
föreslår initialt att samma totala borgensavgift tillämpas även för Gnesta Förvaltning och eventuella
andra kommunala bolag.
Vi rekommenderar att kommunen åtminstone årligen uppdaterar beräkningen under punkt 3, för
Gnestahem och/eller Gnesta Förvaltning för att säkerställa att nivån inte har förändrats i väsentlig grad.
Skillnaden i marginal mellan affärsbank och KI bör följas upp åtminstone kvartalsvis, förslagsvis i
samband med faktiska upphandlingar för att säkerställa att inga större förändringar har skett. Har det
skett en markant förändring bör detta återspeglas i en uppdaterad borgensavgift.
Överväg att addera kostnader för pantbrev, stämpelskatt, vilket bolagen inte behöver betala givet den
kommunala borgen.

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.225
§ 128

Tak för borgen 2019
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Kommunkoncern ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt att en borgensavgift enligt
Gnesta kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta
Kommunkoncern AB. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de
borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.
2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnestahem ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 460 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift enligt
Gnesta kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnestahem AB.
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för
befintliga lån.
3. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Förvaltnings ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift enligt
Gnesta kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta
Förvaltnings AB. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de
borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.
Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun har i dag ett borgenstak gentemot bolagen inom Gnesta
kommunkoncern om totalt 1 067 mkr.
I föreliggande ärende föreslås ingen höjning av borgensramen för Gnesta
Kommunkoncern AB och Gnestahem AB. För Gnesta Förvaltnings AB
föreslås en höjning av borgensramen med 60 mkr till att totalt uppgå till 600
mkr under 2019. Gnesta kommun debiterar det utnyttjade borgensåtagandet
enligt kommunens borgensmodell.
Totalt borgensåtagande för Gnesta kommunkoncern uppgår då till 1 127 mkr.
Beslutsunderlag
1.

Ordförandes signatur

Tjänsteskrivelse 2018-11-14

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Tjänsteförslag
1.
Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Kommunkoncern
ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt att en
borgensavgift enligt Gnesta kommuns modell för borgensavgifter
debiteras Gnesta Kommunkoncern AB. Det totala högsta lånebeloppet
ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp,
inklusive de borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.
2.

Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnestahem ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 460 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift
enligt Gnesta kommuns modell för borgensavgifter debiteras
Gnestahem AB. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de
borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.

3.

Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Förvaltnings ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift
enligt Gnesta kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta
Förvaltnings AB. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de
borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-14
KS.2018.225
Kommunstyrelsen

Tak för borgen 2019
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Kommunkoncern ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader, samt att en borgensavgift enligt Gnesta
kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta Kommunkoncern AB.
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för
befintliga lån.
2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnestahem ABs låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 460 000 000 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader och att en borgensavgift enligt Gnesta kommuns modell
för borgensavgifter debiteras Gnestahem AB. Det totala högsta lånebeloppet
ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive
de borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.
3. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Förvaltnings ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000 kr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift enligt Gnesta
kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta Förvaltnings AB. Det
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för
befintliga lån.
Sammanfattning
Gnesta kommun har i dag ett borgenstak gentemot bolagen inom Gnesta
kommunkoncern om totalt 1 067 mkr.
I föreliggande ärende föreslås ingen höjning av borgensramen för Gnesta
Kommunkoncern AB och Gnestahem AB. För Gnesta Förvaltnings AB föreslås
en höjning av borgensramen med 60 mkr till att totalt uppgå till 600 mkr under
2019. Gnesta kommun debiterar det utnyttjade borgensåtagandet enligt
kommunens borgensmodell.
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Totalt borgensåtagande för Gnesta kommunkoncern uppgår då till 1 127 mkr.
Ärendebeskrivning
Gnesta kommun har tidigare ingått borgen för totalt 1 067 mkr för Gnesta
kommunkoncern AB, Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB. Genom att
varje år ta beslut om en ram för borgen behövs inga nya beslut så länge lånen
understiger det totala högsta beloppet enligt borgensbeslutet. Beslutet kan då
omfatta flera lån utan att ett nytt beslut om borgen behöver fattas vid omsättning
av lånen. Borgensmannen, i det här fallet Gnesta kommun, bör dock bekräfta på
lånehandlingen att lånet omfattas av borgensåtagandet och att inte det högsta
beloppet enligt borgensbeslutet överskrids.
Vartannat år görs en extern marknadsvärdering av bolagen. Den senaste
marknadsvärderingen av bolagen uppgår till totalt 1 167 mkr varav Gnestahems
marknadsvärde uppgår till 668,5 mkr (senaste värderingen hösten 2017) och
Gnesta Förvaltnings ABs marknadsvärde uppgår till 498,5 mkr (senaste
värderingen augusti 2018).
Utnyttjat borgensåtagande per 31 oktober 2018 uppgick till följande:
Gnesta Kommunkoncern AB: 45,4 mkr
Gnestahem AB: 316,6 mkr
Gnesta Förvaltnings AB: 481,0 mkr
Totalt: 843,0 mkr
Marknadsvärdet på bolagen överstiger utnyttjade borgensåtaganden, inklusive
utökning för 2019.
Förvaltningens synpunkter
Det är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning.
Kommunfullmäktige får dock enligt kommunallagen (6 kap. 33 paragrafen) inte
delegera beslutanderätten i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars
är av större vikt som exempelvis frågor av större ekonomisk vikt. Det råder s.k.
Delegeringsförbud för dessa ärenden. Gnesta kommun debiterar en
borgensavgift, som grundar sig på marknadsmässigta villkor, för de kommunala
bolagen på den del av borgensramen som utnyttjas.
Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om kommunfullmäktige fattar beslut
om årliga ramar för upplåning. Eftersom kommunfullmäktige då angett gränserna
för de ekonomiska åtaganadena, anses beslut om upplåning inom dessa ramar inte
längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet
kommunfullmäktige.
Borgensåtaganden preskriberas efter 10 år. Det innebär att beslut om borgen inte
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får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Genom att årligen besluta om ett tak för
totalt borgensåtagande aktualiseras dessa och åtagandena undgår att preskriberas.
Bolagen inom Gnesta kommunkoncern skulle kunna låna externt utan att Gnesta
Kommun borgar för lånen. Bolagen skulle då få sämre lånevillkor och behöva ta
ut pantbrev, dvs lånen blir dyrare och Gnesta kommun förlorar den
borgensavgift som debiteras enligt framtagen modell. Bolagen får sämre
förutsättningar att göra ett bra resultat, vilket i sin tur påverkar ägarens, dvs
Gnesta kommunkoncern ABs möjlighet att lämna avkastning till huvudägaren
Gnesta Kommun.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Beslut i ärendet får inga konsekvenser som leder till fördelar eller nackdelar för
kvinnor/män och flickor/pojkar.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-14
Beslutet ska skickas till
~ Gnesta kommunkoncern ABs styrelse
~ Gnestahem ABs styrelse
~ Gnesta Förvaltnings ABs styrelse
~ Susanne Gustafsson, ekonomichef Gnesta kommun

Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef
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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.226
§ 127

Låneram 2019
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2019 till
50 mkr.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens finanspolicy anger att kommunfullmäktige varje år ska fastställa
en ram för kommunens totala externa upplåning för nästkommande år. I
ärendet föreslås en låneram om 50 mkr för 2019.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-11-22

Tjänsteförslag
1.
Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2019 till
50 mkr.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-22
KS.2018.226
Kommunstyrelsen

Låneram 2019
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2019 till 50
mkr.
Sammanfattning
Kommunens finanspolicy anger att kommunfullmäktige varje år ska fastställa en
ram för kommunens totala externa upplåning för nästkommande år. I ärendet
föreslås en låneram om 50 mkr för 2019.
Ärendebeskrivning
Finanspolicyn anger att kommunfullmäktige varje år ska fastställa en ram för
kommunens totala externa upplåning för följande år.
Låneramen har för 2019 beräknats utifrån den sammanlagda investeringsvolymen
för 2019 i Framtidsplanen 2019-21. Hänsyn har även tagits till tidigare beslutade
investeringar som fortlöper 2019.
Av investeringsvolymen har 100% av investeringarna för taxekollektivet räknats
in, samt 40% av investeringarna för den skattefinansierade verksamheten. Detta i
enlighet med det finansiella målet 2015-2018.
Kommunens låneskuld per 2018-10-31 uppgår till 170 mkr, inklusive nyupplåning
i enlighet med låneram för 2018.
Förvaltningens synpunkter
Låneramen utgör endast en preliminär bedömning av de lån som är möjliga att
genomföra under året då faktiska investeringsvolymer varierar pga resurser mm.
Finanspolicyns syfte med låneramen är att låneärenden ska kunna behandlas på
kortare tid under 2019.
Gnesta kommun har en god soliditet. Per delårsbokslut 2018 var soliditeten
inklusive ansvarsförbindelsen 30%. Soliditeten inräknat det lån om 50 mkr som
tagits efter augusti, inklusive ansvarsförbindelsen uppgår till 28%. Soliditeten
nästkommande år kommer därmed inte att påverkas i någon större omfattning på
grund av ytterligare lån om 50 mkr.
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Ekonomiska konsekvenser
Ökade kostnader till följd av nya lån på totalt 50 mkr kommer att innebära ökade
räntekostnader om ca 70 tkr beroende på lånets uppläggning och rådande villkor
vid tidpunkten för lånet.
För de nuvarande lånen (170 mkr) har det budgeterats räntekostnader för 2019
med ca 600 tkr.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Beslut i ärendet får inga konsekvenser som leder till fördelar eller nackdelar för
kvinnor/män och flickor/pojkar.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-22

Beslutet ska skickas till
~ Ekonomienheten, Sheila Gholipour
Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.89
§ 141

Motion - Solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Att avslå motionen om solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda på
grund av höga utredningskostnader.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är överens
om att många punkter behöver utredas vidare och innebär mycket intern
utredningstid och kostnader och därmed föreslår förvaltningarna att avslå
motionen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen måste gå igenom detaljplaner och föreslå olika
alternativa placeringar samt ändra eventuella detaljplaner. Geoteknisk
undersökning liksom utredningar för trafik och parkering måste göras.
Till detta kommer de faktiska kostnaderna för att anlägga bassäng, solceller
och ev barnbad med vattenreningssystem, hus för vattenrening och all
tillhörande teknik, förvaring av kemikalier som har särskilda säkerhetskrav.
Utöver detta tillkommer kostnader för driften under 5 månader/år i form av
personal, drift och skötsel av gräsmattor, café, lekplats, boulebana och
hygienutrymmen mm.
I kalkylen ska även räknas in beräknade intäkter i form av inträde och avgifter
för simskola t ex.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-11-09

2.

Motionen

Tjänsteförslag
1.
Att avslå motionen om solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda på
grund av höga utredningskostnader.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-09
KS.2018.89
Kommunstyrelsen

Motion - Solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Att avslå motionen om solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda på grund
av höga utredningskostnader.
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är överens om
att många punkter behöver utredas vidare och innebär mycket intern
utredningstid och kostnader och därmed föreslår förvaltningarna att avslå
motionen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen måste gå igenom detaljplaner och föreslå olika
alternativa placeringar samt ändra eventuella detaljplaner. Geoteknisk
undersökning liksom utredningar för trafik och parkering måste göras.
Till detta kommer de faktiska kostnaderna för att anlägga bassäng, solceller och ev
barnbad med vattenreningssystem, hus för vattenrening och all tillhörande teknik,
förvaring av kemikalier som har särskilda säkerhetskrav.
Utöver detta tillkommer kostnader för driften under 5 månader/år i form av
personal, drift och skötsel av gräsmattor, café, lekplats, boulebana och
hygienutrymmen mm.
I kalkylen ska även räknas in beräknade intäkter i form av inträde och avgifter för
simskola t ex.
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion om ett solcellsuppvärmt
utomhusbad i Björnlunda med hänvisning till att samhället saknar badplats.
Partiet redogör för att ett utomhusbad skulle kunna vara plats för simskola,
simtävlingar och andra aktiviteter som glasskiosk, café, lekplats, boulebana och
vattenrutschbana. Vattnet skulle värmas upp av solceller. Kommunen föreslås
utreda kostnader och förutsättningar för att bygga ett sådant utomhusbad i
Björnlunda.
Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är överens om
att följande punkter behöver utredas vidare och innebär mycket intern
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utredningstid och kostnader och därmed föreslår förvaltningarna att avslå
motionen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen måste gå igenom detaljplaner och föreslå olika
alternativa placeringar samt ändra eventuella detaljplaner. Bara att ändra en
detaljplan kostar ca 500 tkr. En geoteknisk undersökning kommer behöva göras
till en kostnad av ca 200 tkr. Även en eventuell trafiksituation och parkeringar
måste undersökas i ett utredningsskede.
Till detta kommer de faktiska kostnaderna för att anlägga bassäng och ev barnbad
med vattenreningssystem, hus för vattenrening och all tillhörande teknik,
förvaring av kemikalier som har särskilda säkerhetskrav. Till detta kommer
investering i solceller mm.
Även omklädningsrum, toaletter, kassa, passersystem, larm, bevakning och
inhägnad av området med höga staket måste byggas och skötas.
Till detta kommer personalkostnader under 5 månader/ år förslagsvis
säsongsanställda, vilka ska kunna livräddning- och HLR-säkerhet.
Även drift och skötsel av gräsmattor, café, lekplats, boulebana och
hygienutrymmen ska räknas med i kostnaderna.
I kalkylen ska även räknas in beräknade intäkter i form av inträde och avgifter för
simskola t ex. Som det ser ut i dag och ett par år framåt finns det stora
möjligheter att få en del av investeringskostnaderna i bidrag för själva solenergin
från något som heter Klimatklivet. Även här måste en utredning göras för att
räkna på driftskostnaden och eventuella besparingar.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen anser att ovanstående kostnader för att utreda förutsättningarna
för ett utomhusbad i Björnlunda kommer att bli mycket höga och därför föreslås
att motionen avslås.
Kostnaderna för att driva och sköta ett utomhusbad måste också i så fall utredas
för att få fram en konkret kalkyl.
Sen kan man lägga till att Gnesta kommun är en liten kommun med ett stort antal
sjöar som är fantastiska att bada i med cykelavstånd från Björnlunda.
Skolungdomar åker gratis med Sörmlandstrafiken under sommaren och har då
möjlighet att åka till Frösjöstrand i Gnesta.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Utredning och analys av förutsättningarna för ett utomhusbad i Björnlunda har
inga konsekvenser för kvinnor, män, pojkar eller flickor.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse [Datum]
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2. Motionen
Alla handlingar som skickas med ärendet ska förtecknas i listan. Överst denna
tjänsteskrivelse.
Beslutet ska skickas till
~ Miljöpartiet de gröna i Gnesta

Christina Hedberg

Anna Sandklef

Kommunchef

Enhetschef

Tomas Enqvist
Planeringschef
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Gnesta kommun
Ink:

202 -02- 23

Dnr.
För handläggning

0.0

I©CTElet .de gräfta
--

MOTION

SOLCELLSUPPVÄRMT UTOM SBAD BJÖRNUADA
Björnlunda samhälle saknar badplats. Vattenkvaliteten i Kyrksjön i
Björnlunda är tyvärr alltför dålig och sjön kan inte förväntas bli badbar inom
en nära framtid. Badsjöarna ligger på för långt avstånd för att enkelt kunna
nås med cykel eller till fots. Det finns inte heller någon annan
utomhussimbassäng i kommunen. Att bygga ett utomhusbad i eller i
anslutning till Björnlunda samhälle skulle vara ett välkommet tillskott för de
som bor i Björnlunda och troligen för hela kommunens invånare.
VISION FÖR ETT UTOMHUSBAD:

Utomhusbadet skulle förstärka attraktiviteten i Björnlunda genom att bli en
viktig samlingsplats under sommaren. Eftersom det är önskvärt att
utomhusbadet kan användas under en stor del av sommarhalvåret behöver
vattnet värmas. Genom solvärmefångare eller solceller kan detta göras på ett
miljömässigt och energieffektivt sätt. En lämplig plats för utomhusbadet bör
sökas invid eller med utblick över Kyrksjön.
Simbassängen bör vara tillräckligt stor för att vara en plats för simskola och
simtävlingar. Till utomhusbadet kan också knytas andra aktiviteter som
exempelvis glasskiosk, café, lekplats, boulebana eller liknande. Övriga
vattenaktiviteter som småbarnspool och vattenrutschbana kan också
övervägas.

MILIÖPARTIET FÖRESLÅR:

•

Att kommunen utreder kostnader och förutsättningar för att bygga ett
utomhusbad uppvärmt av solvärmefångare eller solceller i Björnlunda.

Gnesta 2018-02-15
Eva Skyllberg
Kerstin Landin
Miljöpartiet de gröna i Gnesta

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: SN.2018.55
§ 143

Egenavgifter i vuxen- och omsorgsförvaltningen 2018
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Revidering av dokumentet "Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL
och LSS" antas.
Sammanfattning av ärendet
Vuxen- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en avgiftsspecifikation för
egenavgifter inom förvaltningens område gällande bistånd för ärenden för
äldre enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Avgiftsspecifikationen är ett arbetsdokument som kompletterar riktlinjer om
avgifter inom förvaltningens områden.
Avgiftsspecifikationen revideras avseende beräkningar av matavgifter för LSSverksamheten samt att ett tillägg kring hyra inom kortvården görs.
Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse 2018-11-07
2.
Utdrag ur VoN:s protokoll 2018-10-25 § 72
3.
Tjänsteskrivelse 2018-10-10
4.
Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL och LSS
Tjänsteförslag
1.
Revidering av dokumentet "Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL
och LSS" antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Verksamhetschef Administration och Bistånd

~

Utredare Administration och Bistånd

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2018-11-07
SN.2018.55
Kommunstyrelsen

Egenavgifter i vuxen- och omsorgsförvaltningen 2018 revidering
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Revidering av dokumentet "Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL och
LSS" antas.
Sammanfattning av ärendet
Vuxen- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en avgiftsspecifikation för
egenavgifter inom förvaltningens område gällande bistånd för ärenden för äldre
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Avgiftsspecifikationen är ett arbetsdokument som kompletterar riktlinjer om
avgifter inom förvaltningens områden.
Avgiftsspecifikationen revideras avseende beräkningar av matavgifter för LSSverksamheten samt att ett tillägg kring hyra inom kortvården görs.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-07
2. Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL och LSS
3. Utdrag ur VoN:s protokoll 2018-10-25 § 72
Beslutet ska skickas till
~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

~

Verksamhetschef Administration och Bistånd

~

Utredare Administration och Bistånd

Christina Hedberg

Julia Sundberg

Kommunchef

Utredare

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

Kommunstyrelseförvaltningen

2 (2)

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

Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-10-25
Ärendenummer: SN.2018.55
§ 72

Egenavgifter i vuxen- och omsorgsförvaltningen 2018 revidering
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Revidering av dokumentet "Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL
och LSS".

Sammanfattning av ärendet
Vuxen- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en avgiftsspecifikation för
egenavgifter inom förvaltningens område gällande bistånd för ärenden för
äldre enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Avgiftsspecifikationen är ett arbetsdokument som kompletterar riktlinjer om
avgifter inom förvaltningens områden.
Avgiftsspecifikationen revideras avseende beräkningar av matavgifter för LSSverksamheten samt att ett tillägg kring hyra inom kortvården görs.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-10-10

2.

Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL och LSS

Tjänsteförslag
1.

Revidering av dokumentet "Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL
och LSS".

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att tillägg görs om att ärendet ska gå vidare till
kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt
framskrivet förslag med ordförandens tillägg om att ärendet ska gå vidare till
kommunfullmäktige och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag
med ordförandens tillägg.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

~

Verksamhetschef AoB

~

Utredare AoB

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-10
SN.2018.55
Vuxen- och
omsorgsnämnden

Egenavgifter i vuxen- och omsorgsförvaltningen 2018 revidering
Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden
1. Revidering av dokumentet "Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL och
LSS".
Ärendebeskrivning
Vuxen- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en avgiftsspecifikation för
egenavgifter inom förvaltningens område gällande bistånd för ärenden för äldre
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Avgiftsspecifikationen är ett arbetsdokument som kompletterar riktlinjer om
avgifter inom förvaltningens områden.
Avgiftsspecifikationen revideras avseende beräkningar av matavgifter för LSSverksamheten samt att ett tillägg kring hyra inom kortvården görs.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhet är inte tillämplig i ärendet.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-10
2. Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL och LSS
Beslutet ska skickas till
~ Linda Bergström, verksamhetschef AoB
~ Julia Sundberg, utredare AoB

Ann Malmström

Julia Sundberg

Förvaltningschef

Utredare
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Avgifter och taxor år 2018 inom äldreomsorg och
omsorg om personer med funktionsnedsättning i
Gnesta kommun
Kommunens avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen är i grunden reglerat i lag.
Lagen fastställer en högsta nivå (maxtaxa). Avgifterna ska vara skäliga och får inte
överstiga kommunens självkostnader. Avgifterna beräknas utifrån brukarens
avgiftsutrymme. Den enskilde brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för
boendekostnad och normala levnadskostnader. Avgifterna träder i kraft 1 januari
2018.
Prisbasbelopp (PBB) för år 2018
Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och räknas
fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och enligt utvecklingen av
konsumentprisindex. Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter förslag från
Statistiska centralbyrån (SCB).
Kommunfullmäktige beslutade att från och med 2013 årligen beräkna avgifterna
utifrån den fastställda procentsatsen av aktuellt prisbasbelopp, vilket innebär att
avgifterna både kan sänkas och höjas.
Prisbasbeloppet enligt Statistiska centralbyråns för år 2018 är 45 500 kr.
Beräkning av maxtaxa (högkostnadsskydd) år 2018
Enligt socialtjänstlagen får avgifterna sammanlagt uppgå till högst en 12 del av
0,5392 gånger prisbasbeloppet (PBB).
Socialstyrelsen fastställer årligen/beräkningar/justeringar av förbehållsbeloppet och
maxtaxa för omvårdnadsavgift. Maxtaxa för år 2018 är 2044 kr.
Beräkning av minimibelopp år 2018
Minimibeloppet är normala levnadskostnader.
Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien,
dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård,
tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.
- För ensamboende äldre beräknas minimibeloppet 1/12 del av 1,3546 gånger
prisbasbeloppet. År 2018 är det 1,3546 x 45 500/12 = 5136,19 kr.
-

För samlevande äldre makar/sambor var för sid beräknas minimibeloppet
1/12 del av 1,1446 gånger prisbasbeloppet. År 2018 är det 1,1446 x
45 500/12= 4339,94 kr.

Personer med funktionsnedsättning (under 65 år) har i vissa fall särskilda kostnader
för bosättning och familjebildning. Levnadskostnader för yngre personer med
funktionsnedsättning bör efter en individuell prövning beräknas till en nivå som
överstiger minimibeloppet med 10 %.
Ensamboende under 65 år (45500/12=3791,6x1,3546=5136,19+10%)=5707 kr.
Samlevande makar/sambor var för sig under 65 år
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(45500/12=3791,6x1,1445=4339,9+10%=4822 kr.

Beräkning av avgifter inom äldreomsorg och omsorg om
personer med funktionsnedsättning år 2018
Kommunfullmäktige i Gnesta beslutade (SN 2012.145) att från och med 2013
årligen beräkna avgifterna utifrån den fastställda procentsatsen av aktuellt
prisbasbelopp, vilket innebär att avgifterna både kan sänkas och höjas. Flera av
taxorna är konstruerade som procentuell andel av prisbasbeloppet eller i enlighet
med konsumentverkets normer.
Beskrivning av produkt (utanför maxtaxa)

Avgifter
2015
3236 kr

Avgifter
2018
3570 kr

Mat i korttidsboende
Mat i kortidsboende beräknas på 1/30 av matavgift/månad
för särskilt boende. Förhöjning på matavgift ingår matpriset.
Mat i ordinärt boende
År 2018 lunch
År 2018 frukost/kvällsmål
Mat i dagverksamhet
Mat som serveras vid dagverksamhet omfattar frukost,
lunch samt kaffe med bröd.
Pensionärslunch
Pensionärslunch på Träffpunktens verksamhet (omfattar
huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och kaffe)
Förbrukningsmaterial
Enligt Konsumentverkets normer för förbrukningsvaror och
vissa sjukvårdsartiklar för en person.
Månadshyra kortvården
Från och med 4:e boendemånaden betalar man hyra som
motsvarar den billigaste hyran på SÄBO.

108 kr

119 kr

52 kr
37 kr
59 kr

61 kr
46 kr
61 kr

52 kr

61 kr

100 kr/
månad

120
kr/månad

Beskrivning av tjänst (inom maxtaxa)

Avgifter
2015
1780 kr/
månad
59 kr/dygn

Avgifter
2018
2044 kr/
månad
68 kr

200 kr/
månad

205 kr/
månad

-

850 kr

Egenavgift för ej återlämnat larm

-

2400 kr

Hemtjänst – Vård- och omsorgsavgift
Inom hemtjänst tas en omsorgsavgift per timme. Avgiften är
högst 2044 kr/månad (maxtaxa) vilket motsvara sex timmar
per månad. Avgiften per timme är beräknat som en tolftedel
av 53,92% av prisbasbeloppet delat med sex.
Hemsjukvård i ordinärt boende – Personer som är
inskrivna inom hemsjukvården. Avgiften är per månad och
ingår i maxtaxan.
Hemsjukvård i ordinärt boende – Personer som inte är
inskrivna inom hemsjukvården tas avgift per besök.

297 kr/
timme

341 kr/
timme

156 kr/
månad

160 kr/
månad

156 kr/
besök

160 kr/
besök

Mat särskilt boende äldre med gemensam kosthållning.

Maxtaxa – vård- och omsorgsavgift
Korttidsboende - Vård och omsorgsavgift
Omvårdnadsavgift på korttidsboende beräknas på 1/30 av
maxtaxan.
Trygghetslarm
Avgiften är fördelat per månad och avrundat till hela kronor
och är 5,4 % av 12 del av prisbasbeloppet. Fast avgift per
månad.
Egenavgift för borttappad larmknapp

3627 kr
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Avgifter
2015

Avgifter
2018

Liten ortos eller åtgång mindre än 50 cm2
Handledsortos eller åtgång mindre än 200 cm2
Helhandsortos eller åtgång mindre än 450 cm2
Armbågsortos eller åtgång mindre än 450 cm2
Epicondylit bandage
Prefabricerande mjuk standard modell

-

108
162
272
380
216

kr
kr
kr
kr
kr

Finger eller tumortos
Fot
Handledsortos
Rygg, knä
Kompressionshjälpmedel, högst 2 uppsättningar/år

-

108
162
272
380

kr
kr
kr
kr

Kompressionsstrumpa eller ärm
Par eller byxa
Kompressionshandske

-

216 kr
433 kr
108 kr

Taxa för olika hjälpmedel
Taxa för höftskyddsbyxor debiteras av
hjälpmedelscentralen/Landstinget. Taxa för ortoser,
korsetter och kompressionshjälpmedel fastställs till att höjas
årligen enligt konsumentprisindex med basår oktober 2012.
Individuellt utformade

Beräkning av matavgifter för LSS verksamheten år 2018
Avgifterna för måltider inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning
(tidigare s.k. Stödverksamhet) beslutade socialnämnden i ärendet SN 2012.145 att
från och med 2013 årligen beräkna avgifterna utifrån den fastställda procentsatsen
av aktuellt prisbasbelopp, vilket innebär att avgifterna både kan sänkas och höjas.
Beräkning av avgift för måltider inom omsorg om
personer med funktionsnedsättning

Avgifter år
2015

Avgifter år
2018

Mat inom LSS fritidsverksamhet – År 2018: 45500/365x0,746= 91 kr 93 kr
Frukost (0,165)
15 kr
20 kr
Lunch (0,3297)
30 kr
41 kr
Middag (0,3297)
30 kr
41 kr
Mellanmål (0,1099)
10 kr
14 kr
Kostnad per dag
91 kr
93 kr
85 kr
116 kr
Mat inom daglig verksamhet
Frukost
Lunch
Kaffe med bröd
Kaffe
Kostnad per dag
Mat inom LSS korttidsvistelse för både måltider
under/över 16 år, per dag
Måltider under 16 år per dag
Måltider över 16 år per dag
Frukost (0,165)

15 kr
30 kr
10 kr
5 kr
60 kr

20 kr
41 kr
14 kr
7kr
93 kr 82 kr

20
27
15 kr

93
93
20 kr
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Middag (0,3297)
Mellanmål (0,1099)
Kostnad per dag
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30
30
10
85

kr
kr
kr
kr

41 kr
41 kr
14 kr
116 kr

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.355
§ 142

Införande av E-förslag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
E-förslag införs under första kvartalet 2019.
2.
Möjligheten att lämna medborgarförslag upphör vid årsskiftet
2018/2019 genom att regleringen om medborgarförslag tas bort i
fullmäktiges arbetsordning. Ny arbetsordning gäller från den 1 januari
2019.
3.
Den 1 januari 2019 tas regleringen om medborgarförslag samtidigt bort
i andra styrdokument, t ex reglementen och delegationsordningar
4.
Övergripande principer för E-förslag fastställs av kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun har haft medborgarförslag i enlighet med kommunallagens
regelverk sedan 2007. Vid tidpunkten för införandet kan hanteringen varit
funktionell, men i takt med den tekniska utvecklingen har hanteringen
upplevts administrativt krånglig och otidsenlig. Medborgare som lämnar
förslag har dels konstaterat att de inte haft kunskap om den långa
handläggningstiden, dels att deras förslag eventuellt skulle kunna hanterats på
ett annat administrativt sätt. Av denna anledning har kansliet haft kontakt med
andra kommuner för att undersöka om det finns alternativ som både är
modernare och effektivare.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-11-13

Tjänsteförslag
1.
E-förslag införs under första kvartalet 2019.
2.
Möjligheten att lämna medborgarförslag upphör vid årsskiftet
2018/2019 genom att regleringen om medborgarförslag tas bort i
fullmäktiges arbetsordning. Ny arbetsordning gäller från den 1 januari
2019.
3.
Den 1 januari 2019 tas regleringen om medborgarförslag samtidigt bort
i andra styrdokument, t ex reglementen och delegationsordningar
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S) föreslår en tilläggsförslag nr 4 med lydelsen "Övergripande
principer för E-förslag fastställs av kommunstyrelsen".
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller det framskrivna förslaget
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

eller beslutar enligt det framskrivna förslaget med ordförandens tilläggsförslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det senare.

Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-13
KS.2018.355
Kommunstyrelsen

Införande av E-förslag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. E-förslag införs under första kvartalet 2019.
2. Möjligheten att lämna medborgarförslag upphör vid årsskiftet 2018/2019
genom att regleringen om medborgarförslag tas bort i fullmäktiges
arbetsordning. Ny arbetsordning gäller från den 1 januari 2019.
3. Den 1 januari 2019 tas regleringen om medborgarförslag samtidigt bort i
andra styrdokument, t ex reglementen och delegationsordningar
Gnesta kommun har haft medborgarförslag i enlighet med kommunallagens
regelverk sedan 2007. Vid tidpunkten för införandet kan hanteringen varit
funktionell, men i takt med den tekniska utvecklingen har hanteringen upplevts
administrativt krånglig och otidsenlig. Medborgare som lämnar förslag har dels
konstaterat att de inte haft kunskap om den långa handläggningstiden, dels att
deras förslag eventuellt skulle kunna hanterats på ett annat administrativt sätt. Av
denna anledning har kansliet haft kontakt med andra kommuner för att
undersöka om det finns alternativ som både är modernare och effektivare.
Kontakt har bl a tagits med Oxelösunds och Fagerstas kommuner. Båda dessa
kommuner har inför s k e-förslag, Oxelösund har tidigare haft medborgarförslag
men Fagersta har inte haft medborgarförslag. Enligt båda kommunerna fungerar
e-förslagen bra.
Skillnaden mellan dagens medborgarförslag och e-förslag kan beskrivas på
följande sätt.
1.1.1 Medborgarförslag
Medborgarförslag bygger på regleringen i 8 kap. 1 § kommunallagen om vem som
får väcka ärenden i fullmäktige. Om fullmäktige fattat beslut om
medborgarförslag har den som är folkbokförd i kommunen en rätt att väcka
ärende i fullmäktige genom medborgarförslaget. Ärendet bereds som alla andra
ärenden och beslutas av fullmäktige, eller på annat sätt som fullmäktige kan
bestämma. Regler om medborgarförslag ska framgå av fullmäktiges arbetsordning.
Någon intresseförankring bland kommunens medborgare görs inte enligt det
regelverk som Gnesta kommun har idag, vilket exempelvis innebär att flera
liknande ärenden kan beredas samtidigt.
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1.1.2 E-förslag
E-förslag behöver inte bygga på kommunallagens regelverk, utan är en frivillig
möjlighet till att öka medborgarnas inflytande i en kommun. Genom att väcka ett
förslag på kommunens hemsida finns en möjlighet för andra medborgare att
stödja ett inkommet förslag. Ett regelverk behöver inte heller framgå av
fullmäktiges arbetsordning, utan kan med fördel hanteras i en
förvaltningsorganisation. Ett regelverk bör enligt förvaltningen dock innehålla
följande:
- Granskning innan publicering.
Eftersom kommunen endast ska hantera kommunala frågor bör en granskning
ske utifrån kommunallagens regler innan e-förslaget publiceras,
- Bosättningsort.
I samband med att ett regelverk fastställs bör kommunen ta ställning till om det
ska vara ett krav att e-förslagslämnaren ska vara bosatt i kommunen, eller på
annat sätt vara medlem. Andra kommuner hanterar denna fråga på olika sätt.
Detta kan ske genom att förslagen lämnas med inloggning med e-legitimation.
- Angivande av antal stödjanden från andra medborgare.
Fördelen med e-förslag är att det är lätt att kunna se vad som engagerar
medborgarna då förslagen kan få olika antal stödjanden av andra medborgare. De
som stödjer ett e-förslag bör även de vara bosatta i kommunen, d v s ett stöd
visas efter inloggning med e-legimitation.

1.2 Förvaltningens synpunkter
Dagens regelverk avseende medborgarförslag torde dels vara till mindre
belåtenhet bland kommunens invånare då förslagen ofta tar tid att hantera. De
ger enskilda medborgare samma möjligheter till att väcka ärenden som de
förtroendevalda, oavsett vad frågan avser, vilket kan minska intresset för politiskt
engagemang. Förslagen tar tid att hantera och då någon intresseavvägning bland
kommunens invånare inte görs innan beredning behandlas samtliga förslag på
samma sätt.
Genom den tekniska utveckling som skett under tio år kan det finnas anledning
att se över de rutiner som hanterar kommunmedborgarnas möjligheter till förslag
och medverkan. E-förslag har den fördelen att den syns för alla och envar, i vart
fall när förslaget granskats. I och med att e-förslaget finns synligt tillsammans med
andra förslag undviks förhoppningsvis problemet med att liknande förslag skickas
in. Kommunens invånare har sedan möjlighet att uppskatta e-förslaget och
förslaget kan sedan, om så beslutas, föras vidare för politisk beredning och beslut.
På detta sätt ökar transparensen i den kommunala administrationen.
Förvaltningen ser fördelar med att e-förslag införs. Förslagsvis kan det ske på
följande sätt.
- ett system för e-förslag införskaffas,
- fullmäktiges arbetsordning uppdateras genom borttagande av dagens reglering
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om medborgarförslag i § 30,
- kommunstyrelseförvaltningen får i uppgift att ta fram ett regelverk i form av
riktlinjer för e-förslag. Regelverket fastställs förslagsvis av kommunchefen.
Ekonomiska konsekvenser
Enligt de kommuner som Gnesta kommun varit i kontakt med finns tekniska
lösningar för att hantera e-förslag på marknaden idag. Enligt uppgift är
driftskostnaden för ett e-förslagssystem ca 5000 - 7000 kr/månad, med inloggning
med e-legitimation kan kostnaden vara högre.
Idag handläggs medborgarförslag av kommunens tjänstemän. En uppskattning av
tidsåtgång av följande moment landar på ca 10 timmar per förslag:
- inledande registrering,
- juridisk bedömning,
- beredning av förslag oavsett folkligt stöd,
- eventuella remisser från berörda instanser
- framskrivning av grundförslag till ansvarig nämnd
- politiska beredningar och beslut i olika församlingar
Om förslagen i stället styrs av medborgarnas intresse torde den ökade kostnaden
motsvara insparad kostnad för handläggning.
Juridiska konsekvenser
Ett införande av e-förslag innebär, enligt förslaget, att dagens reglering av
medborgarförslag upphör. Detta sker genom att § 30 i kommunfullmäktiges
arbetsordning stryks, samt att skrivningar om medborgarförslag i reglementen
och delegationsordningar stryks
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget stämmer överens med kommunens styrdokument om
kommunfullmäktiges arbetsordning uppdateras

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-13
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
Christina Hedberg

Staffan Källström

Kommunchef

Kanslichef
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.374
§ 139

Införande av jävsnämnd
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Inrätta en jävsnämnd från den 1 januari 2019.
2.
Fastställa förslaget till reglemente för jävsnämnden att gälla från samma
tidpunkt.
3.
Ändra kommunstyrelsens reglemente så att 21a § angående jävsfrågor
upphör att gälla samt ta bort 14 § i delegationsordningen för
kommunstyrelsen angående jävsärenden
Sammanfattning av ärendet
Den senaste mandatperioden har kommunstyrelsen haft i uppdrag att fatta
beslut i frågor som samhällsbyggnadsnämnden varit jävig i. Det avser i
huvudsak frågor där kommunen som verksamhetsutövare behöver söka
tillstånd eller behöver få en tillsyn genomförd inom ramen för
miljölagstiftningen. Det innebär att dessa frågor hanterats av kommunstyrelsen
trots att det i grunden inte kan anses vara styrelsens huvuduppgift.
Genom införande av en jävsnämnd får man i kommande mandatperiod en
fristående nämnd som har till uppgift att dels fatta beslut i frågor som
överlämnas från samhällsbyggnadsnämnden, dels fatta beslut i frågor som
övriga nämnder varken kan eller bör fatta beslut om på grund av upplevt jäv.
Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse 2018-11-23
2.
Förslag till reglemente för jävsnämnd
Tjänsteförslag
1.
Inrätta en jävsnämnd från den 1 januari 2019.
2.
Fastställa förslaget till reglemente för jävsnämnden att gälla från samma
tidpunkt.
3.
Ändra kommunstyrelsens reglemente så att 21a § angående jävsfrågor
upphör att gälla samt ta bort 14 § i delegationsordningen för
kommunstyrelsen angående jävsärenden
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Reglemente för jävsnämnden

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Reglemente för
jävsnämnd

Reglemente

2018-12-17

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Diarienummer

Senast reviderad

Giltig till

Kanslichef

KS.2018.374

Dokumentinformation

Gäller tills vidare
Dokumentet gäller för

Kommunstyrelsen

Sid 2(4)

Uppdrag och verksamhet
1 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglementet, i samband med
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna
riktlinjer.
2 § Jävsnämndens ansvarsområde är beslutfattande och myndighetsutövning i
ärenden där övriga nämnder på grund av jäv inte kan eller bör fatta beslut samt
föra kommunens talan i mål eller ärenden som rör den egna verksamheten
Jävsnämndens arbetsformer
3 § Jävsnämnden består av tre (3) ledamöter och två (2) ersättare. Nämnden
med dess ledamöter och ersättare bör vara sammansatt så att beslut alltid kan
fattas, oavsett vilken nämnd som initierat ärende i jävsnämnden.
4 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande samt
andre vice ordförande.
Tidpunkt för sammanträden samt offentlighet
5 § Nämnden har inte fasta sammanträdestider, utan sammanträder vid behov.
Ordförande beslutar tid för sammanträde efter samråd med förste och andre
vice ordförandena.
6 § Jävsnämndens möten är med hänsyn till ärendenas art inte offentliga.
Kallelse
7 § Ordförande ansvarar för att kallelse skickas inför sammanträde. Kallelsen
ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska vara elektronisk och skickas till erhållen e-postadress eller annan
adress om ordföranden så tillåter. Kallelse ska skickas senast sex (6) dagar före
sammanträdet.
Förhinder
8 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid kansliet. Det ankommer på den ledamot som inte kan delta
att se till att ersättare som står i tur att tjänstgöra, och inte redan kallats in,
kallas.
Ersättares tjänstgöring
9 § Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde ska ledamoten
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller annan anställd vid
Dokumentnamn

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Reglemente för jävsnämnd

2018-12-17

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Sid 3(4)

kommunens kansli. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och
som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.
Ersättaren ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin
mening antecknad till protokollet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer
längre ner i turordningen.
Jäv eller avbruten tjänstgöring
10 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.
Reservation eller särskilt yttrande
11 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska
lämnas till sekreteraren eller annan anställd vid nämndens kansli före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller
vid omedelbar justering.
Ledamot som stödjer beslutet men vill lämna särskilt yttrande i ärendet har rätt
till detta. Yttrandet ska vara skriftligt och motiveringen ska lämnas till
sekreteraren eller annan anställd vid styrelsen kansli före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet.
Kungörelse och anslag
12 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs eller kommer behörig mottagare tillhanda enligt
gällande bestämmelser.
Delgivningsmottagare
13 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommunchefen eller
annan anställd som nämnden beslutar.

Dokumentnamn

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Reglemente för jävsnämnd

2018-12-17

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
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Undertecknande av handlingar
14 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens
vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid
förfall för ordföranden inträder vice ordföranden.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegationen samt skrivelser, avtal och andra
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat
beslut och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Dokumentnamn

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Reglemente för jävsnämnd

2018-12-17

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-23
KS.2018.374
Kommunstyrelsen

Införande av jävsnämnd
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Inrätta en jävsnämnd från den 1 januari 2019.
2. Fastställa förslaget till reglemente för jävsnämnden att gälla från samma
tidpunkt.
3. Ändra kommunstyrelsens reglemente så att 21a § angående jävsfrågor upphör
att gälla samt ta bort 14 § i delegationsordningen för kommunstyrelsen
angående jävsärenden .
Ärendebeskrivning
Den senaste mandatperioden har kommunstyrelsen haft i uppdrag att fatta beslut
i frågor som samhällsbyggnadsnämnden varit jävig i. Det avser i huvudsak frågor
där kommunen som verksamhetsutövare behöver söka tillstånd eller behöver få
en tillsyn genomförd inom ramen för miljölagstiftningen. Det innebär att dessa
frågor hanterats av kommunstyrelsen trots att det i grunden inte kan anses vara
styrelsens huvuduppgift.
Genom införande av en jävsnämnd får man i kommande mandatperiod en
fristående nämnd som har till uppgift att dels fatta beslut i frågor som överlämnas
från samhällsbyggnadsnämnden, dels fatta beslut i frågor som övriga nämnder
varken kan eller bör fatta beslut om på grund av upplevt jäv.
Förvaltningens synpunkter
Genom inrättande av en jävsnämnd där ledamöter och ersättare har sin bakgrund
i olika nämnder, alternativt inte sitter i någon nämnd, säkerställer man att det
alltid finns ledamöter som är behöriga att fatta beslut i frågor som har hänskjutits
till nämnden från övriga nämnder. En jävsnämnd ska kunna kallas samman
snabbt vid behov. För att öka ledamöternas och ersättarnas kompetens i övriga
nämnders ärenden bör övriga förvaltningar ha jävsnämndens ledamöter i åtanke
vid genomförande av fackutbildning av politiker.
Ekonomiska konsekvenser
Antalet nämndsammanträden är svårt att uppskatta men kostnaden för de få
extra möten som kan vara relevanta torde vara marginella. Eventuellt kan även
arvode vid utbildningar bli en extra kostnad.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-23
2. Förslag till reglemente för jävsnämnd
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
~ Hemsidan

Christina Hedberg

Staffan Källström

Kommunchef

Kanslichef
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.375
§ 136

Revidering av arvodesreglementet
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Fastställa förslagen till revidering av arvodesreglementet och bilagan till
arvodesreglementet att gälla från den 1 januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Arvodesberedningen har vid sammanträde den 28 november beslutat föreslå
förändringar i arvodesreglementet samt bilagan därtill inför kommande
mandatperiod.
Förändringarna är av mindre art och utgörs i huvudsak av att det införs en
rättighet för förtroendevalda som har minst 40 procents tjänstgöringsgrad att
erhålla samma förmåner som anställda i kommunen vad avser t ex
företagshälsovård och friskvårdsersättning.
Förändringarna i bilagan utgörs i huvudsak av förändrade procentsatser för
ersättning för olika nämnduppdrag och liknande.
Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse 2018-12-03
2.
Arvodesreglemente
3.
Bilaga till arvodesreglemente
Tjänsteförslag
1.
Fastställa förslagen till revidering av arvodesreglementet och bilagan till
arvodesreglementet att gälla från den 1 januari 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Sven Anderson (M) bifaller det framskrivna förslaget.
Lena Staaf (V) föreslår avslag av det framskrivna förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller det framskrivna förslaget
eller beslutar enligt Lena Staaf (V) avslagsförslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller det framskrivna förslaget.
Reservationer
Lena Staaf (V) reserverar sig skriftligt.
Sändlista:
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vänsterpartiet Gnesta

Reservation till beslut i KS 181203 beträffande revidering av
arvodesreglementet.
Vid föregående mandatperiod utökades de arvoderade tjänsterna i KS som då kom att bestå av ordf ,
1:e vice ordf och 2:e vice ordf. Två kommunalråd från styrande majoritet och ett oppositionsråd från
oppositionen. Vänsterpartiet reagerade då med att påpeka att så många kommunalråd behövs inte i
en liten kommun som Gnesta och det kommer att dra onödigt stora kostnader.
Nu bibehålls denna ordning och dessutom uppräknas arvodena för ordf och vice ordf i flera nämnder
samt även vissa andra arvoden.
Vänsterpartiets uppfattning är att kommunala uppdrag till stor del ska vila på idealitet. Höga
arvoden ska inte vara ett skäl till att engagera sig. Skattepengar ska i huvudsak användas till den
kommunala verksamheten och inte i alltför stor del gå till arvoden.
Jag reserverar mig därför mot det nya förslaget till arvodesreglemente.
Gnesta 181203

Lena Staaf
Vänsterpartiet

Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2018-12-03
KS.2018.375
Kommunstyrelsen

Revidering av arvodesreglementet och bilaga till
arvodesreglementet
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Fastställa förslagen till revidering av arvodesreglementet och bilagan till
arvodesreglementet att gälla från den 1 januari 2019.
Ärendebeskrivning
Arvodesberedningen har vid sammanträde den 28 november beslutat föreslå
förändringar i arvodesreglementet samt bilagan därtill inför kommande
mandatperiod.
Förändringarna är av mindre art och utgörs i huvudsak av att det införs en
rättighet för förtroendevalda som har minst 40 procents tjänstgöringsgrad att
erhålla samma förmåner som anställda i kommunen vad avser t ex
företagshälsovård och friskvårdsersättning.
Förändringarna i bilagan utgörs i huvudsak av förändrade procentsatser för
ersättning för olika nämnduppdrag och liknande.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse [Datum]
2. Arvodesreglemente
3. Bilaga till arvodesreglemente
Beslutet ska skickas till
~ Arvodesberedningen
~ Hemsidan
Christina Hedberg

Maj-Lie Taengh

Kommunchef

Registrator
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Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Bilaga till
arvodesreglemente

Bilaga till reglemente

2014-12-15

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig

Diarienummer

Senast reviderad

Giltig till

Chef för kansli och
kommunservice

KS.2015.221

2015-06-17

Tills vidare

Dokumentinformation

Dokumentet gäller för

Bilagan anger nivåerna för arvode till
förtroendevalda i Gnesta kommun

Förtroendevalda i Gnesta kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
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Bilaga till arvodesreglementet
Ekonomiska ersättningar för politiska uppdrag.
Alla arvoden baseras på riksdagsmannaarvodet och anges i procent av detta.
För den som har fler uppdrag med fast arvode får den sammanlagda ersättningen
inte överstiga riksdagsmannaarvodet.
I det fasta arvodet ingår även arvode för sammanträden med nämndens utskott.
Där ej annat uppges fördelas posterna som ordförande och 1:e vice ordförande
inom kommunfullmäktiges majoritet.
Posten som 2:e vice ordförande fördelas inom oppositionen.
Justering mot riksdagsmannaarvodet ska ske den 1 januari varje år.
Fasta arvoden
Kommunfullmäktige
Ordförande

månadsarvode

8%

Vice ordförande

månadsarvode

4%

Ordförande

månadsarvode

85 %

1:e vice ordförande

månadsarvode

85 %

2:e vice ordförande

månadsarvode

70 %

Kommunstyrelsen

Vuxen- och omsorgsnämnden
Ordförande

månadsarvode

25 % 28 %

1:e vice ordförande

månadsarvode

15 % 18 %

2:e vice ordförande

månadsarvode

15 % 18 %

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande

månadsarvode

20 %

1:e vice ordförande

månadsarvode

9 % 15%

2:e vice ordförande

månadsarvode

12 % 15%

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande

månadsarvode

18 % 15%

1:e vice ordförande

månadsarvode

8 % 10%

2:e vice ordförande

månadsarvode

10 %

Dokumentnamn

Reviderad

Beslutsinstans

Bilaga till arvodesreglemente

2015-06-17

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelseförvaltningen

3(3)

Revisionen
Ordförande månadsarvode 8 %
5% (opposition)
Av revisionen utsedd representant som närvarar vid nämndsammanträden utgår
sammanträdesarvode med 0,9 %
Gruppledararvode
Gruppledare månadsarvode 4 %
Utgår till de partier som ej har kommunalråd/oppositonsråd.
Sociala utskottet
Jourersättning för ledamot i sociala utskottet
Hel jourvecka

1500 kr

/vecka mån kl.16.00 - fre kl.16.00 (vardag)
kr

/dygn

fre

kl.16.00

100
-

mån

kl.16.00

(helg)

350 kr /dygn
Sammanträdesarvoden och förrättningsarvode
Ordförande i valnämnd, utskott, beredningar, arbetsgrupper, ordinarie ledamöter i
fullmäktige och nämnder samt den som är berättigad till förrättningsarvode
arvoderas med 1 %., 1,2 %.
Ledamöter i utskott, beredningar, arbetsgrupper samt ersättare i fullmäktige och
nämnder arvoderas med 0,7 % 0,9 %
Sammanträdesarvode utgår ej till de som har fast arvode när de tjänstgör i utskott,
beredningar och arbetsgrupper tillsatta av fullmäktige eller den nämnd där det fasta
arvodet utbetalas. Ej heller vid sammanträden i den egna nämnden.
Fullmäktiges presidium erhåller ej sammanträdesarvode vid
fullmäktigesammanträdena.
Övriga uppdrag
Förtroendevald vigsel-/begravningsförrättare
Vigselförrättare arvode per uppdrag 1 %
2 %.
Begravningsförrättare arvode per uppdrag 3 %
Vid vigsel ska minst en av personerna vara folkbokförd i Gnesta kommun.
Vid begravning ska den avlidne vara folkbokförd i Gnesta kommun.
I arvodena ingår reseersättning
Överförmyndare
Överförmyndare månadsarvode 15 %
Ersättare månadsarvode 3 %

Kommunstyrelseförvaltningen

4(3)

Ersättning för barntillsyn och tillsyn av anhörig med
funktionsnedsättning
Ersättning som utgår motsvarar den styrkta kostnaden, dock upp till
sammanträdesarvodet för ersättare i kommunfullmäktige.
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1 Inledning
Syftet med reglementet är att ange reglerna för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Gnesta kommun. Syftet är också att se till att kommunen inte får
högre kostnader än nödvändigt för denna ersättning.
I skattehänseende räknas arvodena och ersättningarna enligt reglementet som
inkomst av tjänst. Arvodena och ersättningarna är sjukpenninggrundande enligt
lagen om allmän försäkring. Kommunen betalar arbetsgivaravgifter enligt lag.
I reglementet förekommer benämningarna kommunalråd och oppositionsråd.
Kommunalråd avser kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande.
Oppositionsråd avser 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Godkännande av arvoden och ersättningar enligt reglementet
Det är ordföranden inom respektive ansvarsområde som ska godkänna de
förtroendevaldas arvoden och ersättningar enligt reglementet. Ordförandens
arvoden och ersättningar prövas av vice ordföranden (från oppositionen).
Det är ordföranden som känner till de enskilda förtroendevaldas förhållanden och
därför är det ordföranden som är bäst lämpad att pröva skäligheten i
ersättningsanspråken. Arvodeskommitténberedningen ska stödja och råda
ordföranden i denna uppgift. Om en ordförande upptäcker att bestämmelserna i
reglementet medför att någon får mer eller mindre ersättning än vad som är skäligt
ska arvodeskommitténberedningen föreslå fullmäktige att korrigera det.
.
Personer med rätt till ersättning enligt reglementet
Följande personer har rätt till arvode och ersättning enligt reglementet, när de har
fullgjort sina uppdrag:



Förtroendevalda i kommunala organ med samma regler för ersättare som
för ledamöter om inget annat anges.
Personer som kommunfullmäktige valt till företrädare i föreningar eller
andra organisationer.

2 Månadsarvode
Månadsarvode får i regel ordförande och vice ordförande i nämnder och bolag. En
förteckning över vilka uppdrag som berättigar till månadsarvode och hur de
grupperas finns i bilaga 1.
När en förtroendevald med månadsarvode under en längre tid inte kan fullgöra
sina uppdrag ska det anmälas till arvodeskommittén,beredningen som då prövar
om den som ersätter ska få månadsarvodet i stället.
Arvodeskommitténberedningen tar då bland annat hänsyn till att en
förtroendevald som tillfälligt inte kan fullgöra sitt uppdrag ändå får lägga ned tid på
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att hålla sig à jour med händelseutvecklingen genom att till exempel läsa
handlingar.
Storlek på månadsarvode
Månadsarvodet räknas i procent av månadsarvodet för riksdagsledamöter enligt
bilaga 1. Det justeras den 1 januari varje år med det då aktuella månadsarvodet för
riksdagsledamöter. Arvodet justeras därmed inte mer än en gång per år, även om
riksdagen under året justerar arvodet för riksdagsledamöter.
Arvodet avrundas till närmaste tiotal kronor per månad.
Månadsarvode
Månadsarvodet är en kompensation för alla de allmänna uppgifter i den egna
nämnden som ingår i uppdraget.
Uppgifter som ingår i månadsarvodet
Följande uppgifter i den egna nämnden ingår i månadsarvodet:
Sammanträden:
- Sammanträden med nämnden
- Sammanträden med nämndens permanenta utskott eller
nämndberedning
- Sammanträde med partigruppen
- Särskilda aktiviteter i partigruppen
Resor och besök:
- Kurser och konferenser
- Förrättningar inom kommunen
- Besök vid besiktningar av anläggningar, arbetsplatser
- Representation inom kommunen
- Medverkan vid studie- och vänortsbesök i kommunen
- Restid med anledning av uppdraget
Särskilda uppgifter i samband med arbetskonflikt
Sammanträden med partssammansatta organ, t.ex. samrådsgrupper, råd,
skyddskommittéer
Förberedelse och efterarbete i samband med sammanträden:
- Presidieberedning, dvs. ordförande och vice ordförandenas
beredning av ärenden.
- Överläggningar med chefer och tjänstemän
Frågor som rör den egna nämnden:
- Beslutsarbete i delegerade ärenden och undertecknande av
handlingar
- Kontakter med nämndens tjänstemannaorganisation
- Samråd och kontakter med andra nämnder och styrelser i frågor
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som rör den egna nämndens verksamhetsområde och som är av
tillfällig karaktär
Kontakter med allmänhet, myndigheter, organisationer och
föreningar i frågor som rör den egna nämndens frågor
Arbete med att informera om nämndens verksamhet internt
inom kommunens förvaltning och politiska organisation samt
externt till olika grupper och intressenter ute i samhället

Månadsarvode för deltidsuppdrag – uppdrag som omfattar
minst 40 % av en heltidstjänst
Förtroendevalda som har deltidsuppdrag får ett månadsarvode som motsvarar
uppdragets omfattning i procent. En förtroendevald vars uppdrag omfattar 50
procent av heltid får därmed 50 procent av arvodet för ett heltidsuppdrag.
I den mån deltidsarvoderat kommunalråd/oppositionsråd åtar sig ordförande- eller
vice ordförandeskap i nämnd reduceras ersättningen för det tillkommande
uppdraget med 50 %.
Hur omfattande ett deltidsuppdrag ska anses vara beslutas av kommunfullmäktige.
Beslutet tas i samband med att den förtroendevalda väljs till uppdraget.
Månadsarvoderade för deltidsuppdrag som omfattar minst 40 % av en heltidstjänst
har rätt att ta ledigt utan avdrag på arvodet. Ledigheten får vara lika lång som den
längsta semestern för arbetstagare enligt Allmänna bestämmelser (AB) för
arbetstagare hos Gnesta kommun. Övrig ledighet regleras av respektive
bestämmelse i AB.
Månadsarvoderade för deltidsuppdrag som omfattar minst 40 procent av en
heltidstjänst har även rätt till i kommunens förekommande personalförmåner
såsom exempelvis företagshälsovård och friskvårdsförmåner
Ersättning till första vice ordförande vid ordförandens avgång
och frånvaro
Första vice ordförande arvoderas med ordförandens arvode om ordföranden avgår
under mandatperioden. Första vice ordförande arvoderas då med ordförandens
arvode från och med att fullmäktige entledigat ordföranden till och med ny
ordförande har utsetts att fullmäktige. Vice ordförande bör även arvoderas med
ordförandes arvode vid en längre sammanhängande frånvaro, denna fråga bör
dock prövas av arvodeskommitténberedningen i varje enskilt fall.
Tidsgränser för utbetalning av månadsarvode
När månadsarvoderade förtroendevalda tillträder under pågående mandatperiod
får de månadsarvode från och nästkommande månadsskifte efter att fullmäktige
fattat beslut. Månadsarvoderad som avsäger sig uppdraget under pågående
mandatperiod får månadsarvode till och med nästkommande månadsskifte efter
att fullmäktige fattat beslut. Fullmäktige kan välja att ändra dessa tidsgränser om
det finns särskilda skäl.
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3 Arvode för sammanträde och förrättning
Förtroendevalda kan få arvode för sammanträden och för förrättningar.
Storlek på sammanträdesarvode och förrättningsarvode
Storleken på respektive sammanträdesarvode och förrättningsarvode redovisas i
bilaga 1.

Arvodesberättigade sammanträden
Med sammanträde avses sammanträden med fullmäktige, kommunstyrelse,
nämnder, utskott där protokollföringsskyldighet anges i kommunallagen.
Den ersättare som tillfälligt går in som ledamot under kort tid, t ex jävsituation, får
inte ersättning som ledamot.
Vid kortare sammanträde i direkt anslutning till annat sammanträde, t ex kort
sammanträde med KS före KF, maximalt 60 min, ges sammanträdesarvode för
den som deltar i båda sammanträden på så sätt att enbart den högre av
ersättningarna utbetalas.
Arvodesberättigade förrättningar
Uppdrag som räknas som förrättning
Följande uppdrag räknas som förrättning eller ger arvode på samma villkor som
förrättning:
- Uppdrag som ordinarie kommunal styrelserepresentant i en
enskild organisation, eller som tjänstgörande ersättare
- Uppdrag i samband med en arbetskonflikt i kommunen
- Studiebesök i verksamheterna
- Deltagande i sammanträden med ett annat organ på uppdrag av
det egna organet
- Sammankomst med kommunalt samrådsorgan, t ex. råd
- Besiktning och inspektion
- Annat uppdrag där kommunen utsett ledamot eller representant
- Konferens och kurs
Förrättningen är arvodesberättigad enbart om deltagandet skett utifrån ett tydligt
kommunalt uppdrag som normalt bygger på kallelse, kursinbjudan eller
motsvarande. Normalt upprättas också protokoll eller minnesanteckning, som
beskriver vad som avhandlats, samt deltagarförteckning.
Redovisning
Den förtroendevalda måste begära arvode inom tre månader från sammanträdet
eller förrättningen för att kunna få arvode.
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4 Jourersättning för sociala utskottet
Ersättning utges för den dygnet-runt-jour avseende vuxen- och omsorgsnämndens
verksamhet som sociala utskottet upprätthåller. Jouren bemannas i första hand av
utskottets ordförande. Nivån anges i bilagan till detta reglemente.

5 Arvode för borgerlig förrättning
Förtroendevalda som utför borgerliga förrättningar får arvode per förrättning. Hit
räknas de som är vigselförrättare och begravningsförrättare.
Arvodets storlek
Vigsel
För vigslar ersätts den av länsstyrelsen utsedda vigselförrättaren per vigsel enligt
bilaga 1. Arvode utbetalas endast om en av de som vigs är folkbokförd i Gnesta
kommun. Arvodet inkluderar resekostnader, telefontid, kontakter med
kommunen, inläsningstid m.m.
Begravning
För begravningar ersätts den av kommunfullmäktige valda begravningsförrättaren
per förrättning.
Arvode utbetalas om den avlidne var folkbokförd i kommunen vid dödsfallet eller
om den avlidne inte var folkbokförd i Sverige men dödsfallet inträffade i
kommunen. Eventuella kostnader för lokal, transporter eller andra omkostnader
ersätts inte. Arvode utges inte för förrättning som sker inom ramen för särskilt
trossamfund.
Arvode betalas endast avseende ett förrättningstillfälle, således t ex ej vid ev. senare
gravsättning eller vid nedsättning av urna eller dylikt.
Borgerlig förrättning ger inte rätt till förlorad arbetsinkomst.
Redovisning
Blanketten Räkning förtroendevalda förrättning/resa ska användas för att begära arvode
för borgerlig förrättning

6 Arvode till revisorer
Storleken på revisorernas arvode redovisas i bilaga 1.
Utbetalningsperiod
Utbetalningsperioden för månadsarvode till revisorer är 1/5-30/4.
Kommunfullmäktige kan, om särskilda skäl föreligger, besluta att förlänga denna
utbetalningsperiod.

7 Ersättning för förlorad arbetsinkomst, ekonomiska förmåner,
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semesterförmån och pensionsförmån
Reglerna i detta avsnitt bygger på kommunallagen. Enligt kommunallagen måste
kommunerna ge de förtroendevalda ersättning för förlorad arbetsinkomst,
förlorade semesterförmåner och förlorad pension, om de själva begär det. Med
arbetsinkomst avses kontant lön eller inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet.
En förutsättning för att ersättning ska kunna betalas är att den förtroendevalde
kan påvisa att man verkligen har förlorat arbetsinkomst på grund av uppdraget.
Den förtroendevalda ska i efterhand, efter begäran, kunna visa att man verkligen
har förlorat arbetsinkomst på grund av förtroendeuppdraget.
Ersättningen för förlorad arbetsinkomst påverkar inte de övriga arvoden som de
förtroendevalda får enligt reglementet.
Uppdrag som berättigar till ersättning för förlorad
arbetsinkomst och ekonomiska förmåner
Förtroendevalda utan månadsarvode har rätt att få ersättning för förlorad
arbetsinkomst och ekonomiska förmåner. Med ekonomiska förmåner avses
arbetslöshetsersättning och föräldrapenning.
Storlek på ersättning
Ersättningen för förlorad arbetsinkomst är maximerad till en viss inkomstnivå.
Den som tjänar mer får alltså inte ersättning för det överskjutande beloppet.
Ersättningen per timme kan inte överstiga 1/165 av kommunalrådens
månadsarvode (heltid). Observera att reglerna om maximiersättning också gäller
för egna företagare.
Ersättning för ekonomiska förmåner utges med faktiskt, styrkt belopp.
Ersättning till förtroendevalda med eget företag
Om den förtroendevalda har eget företag ska den förlorade arbetsinkomsten
beräknas utifrån företagets nettointäkt under närmast föregående kalenderår. Som
nettointäkt räknas företagets resultat efter avdrag för kostnader, eventuella
avsättningar och avgifter. Till nettointäkten får man lägga ersättning för förlorad
arbetsinkomst från kommunen under motsvarande tidsperiod.
Ersättningsbeloppet kan också jämkas med hänsyn till om verksamheten har
ändrat omfattning eller om man behöver anlita ersättare, förkorta
öppethållandetiderna, avstå från uppdrag eller liknande. Om företaget är nystartat
får man göra en rimlig uppskattning.
För en hel dag är inkomstbortfallet 1/260 av nettoinkomsten och för en timme är
det 1/8 av dagbeloppet. 260 är en schablonberäkning av antalet arbetsdagar per år
vid femdagarsvecka.
Följande berättigar till ersättning
-

Sammanträden och förrättningar som berättigar till ersättning
enligt avsnitt 3
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Restid och väntetid. Se förtydligande i avsnitt 1 och 2.

Förtydligande: Hur mycket väntetid berättigar till ersättning?
Om man har svårt att återgå till arbetet mitt under ett arbetspass, kan man få
ersättning för hela det förlorade arbetspasset.
Om den förtroendevalda deltar i flera sammanträden eller förrättningar samma dag
kan det uppstå väntetid däremellan. För den tiden kan ersättning för förlorad
arbetsförtjänst utgå, dock maximalt motsvarande den tid som det skulle ha tagit att
resa fram och tillbaka till arbetet mellan sammanträdena eller förrättningarna.
Förtydligande: Kan man få ersättning för arbetstid som man förlorar på
grund av att man måste vila?
Om man har schemalagd arbetstid kan man få ersättning för arbetspasset närmast
före eller efter sammanträdet eller förrättningen, eftersom man måste ha möjlighet
att vila. Det förutsätter att sammanträdet eller förrättningen pågår i minst sju
timmar, måltidsuppehållen oräknade, och att tiden mellan arbetspasset och
sammanträdet eller förrättningen är kortare än sex timmar.
Förtydligande: Kan man få ersättning för förlorad ekonomisk förmån vid
föräldraledighet?
Ja, förutsatt att den förtroendevalda kan visa upp beslut eller specifikation från
Försäkringskassan eller a-kassa som styrker års- eller dagsersättning. Nivån per
timme beräknas enligt samma princip som gäller för egna företagare.
Arbetsinkomster som kan ersättas
Följande arbetsinkomster och ekonomiska förmåner ersätts enligt detta
reglemente:
- Kontant lön
- Inkomst från en rörelse eller en jordbruksfastighet
- Förmån från arbetslöshetsförsäkring och föräldraförsäkring
Kommunstyrelsen avgör om ytterligare stödformer kan ge rätt
till ersättning
Exempel på inkomster som inte kan ersättas
Följande inkomster kan inte ge ersättning för förlorad arbetsinkomst:
- Inkomster från passivt ägande av en jordbruksfastighet eller av
ett företag
- Inkomster av kapital eller av tillfällig förvärvsverksamhet
- Arvode från ett annat politiskt uppdrag, som uteblir på grund av
det aktuella uppdraget
Ersättning för förlorad semesterförmån
Förtroendevald som förlorar semesterförmån får ersättning med 12 procent av
den ersättning som den förtroendevalda hade fått för förlorad arbetsinkomst.
Arbetsgivaren ska ange om den förtroendevalda förlorat någon semesterförmån på
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intyget om förlorad arbetsinkomst. Egenföretagare kan inte få ersättning för
förlorad semesterförmån.
Ersättning för förlorad pensionsförmån
Förtroendevald som förlorar pensionsförmåner får ersättning med 4,5 procent av
den ersättning som den fått för förlorad arbetsinkomst.
Ersättningen för utebliven premie betalas ut vid varje tillfälle som ersättning för
förlorad arbetsinkomst. utbetalas. Ansökan sker en gång per år. Yrkande om
ersättning för förlorad tjänstepension för innevarande år ska vara kommunen
tillhanda senast vid utgången av januari månad därpå följande år.
Förtroendevalda som är egenföretagare ska lämna motsvarande uppgift på sin
försäkran om förlorad arbetsinkomst.
Redovisning
Förtroendevald som vill få ersättning för förlorad arbetsinkomst, ekonomisk
förmån eller semesterförmån ska anmäla det vid sammanträdet eller ta upp det i
förrättningsräkningen, intyget kan lämnas i efterhand. I så fall måste ordföranden
godkänna ansökan i efterhand. Förtroendevald kan begära ersättning senast tre
månader från det att inkomstbortfallet uppstod.
Ersättning för förlorad pensionsförmån utbetalas med automatik i samband med
utbetalning av förlorad arbetsinkomst.
Om månadsarvoderad begär ersättning för förlorad arbetsinkomst ska det
redovisas för varje särskilt tillfälle.
Vid begäran ska förtroendevald kunna redovisa att ersättningen är korrekt.
Anställda
Om den förtroendevalda är anställd ska arbetsgivaren intyga för vilken tid och med
hur stort belopp den har fått löneavdrag.
Om den förtroendevalda är anställd hos kommunen gäller samma regler som för
anställda hos andra arbetsgivare. Se förtydligande 3 nedan.
Arbetssökande och föräldralediga
Om den förtroendevalda har förmåner från arbetslöshetsförsäkring eller
föräldraförsäkring ska beslut eller specifikation från Försäkringskassan eller akassan som styrker års- eller dagsersättning lämnas in till kommunen för beräkning
av ersättning.
Egenföretagare
Om den förtroendevalda är egenföretagare ska den själv intyga på heder och
samvete att den har förlorat arbetsinkomst.
Om de förtroendevalda är egenföretagare och anställda i sitt eget företag ska de
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själva skriva intyg om sitt löneavdrag. Om uppgifterna i intyget ifrågasätts,
exempelvis vid en juridisk process, måste de kunna bevisa att uppgifterna i intyget
är korrekta.
Förtroendevalda med löpande tjänstledighet eller nedsatt
sysselsättningsgrad
Om de förtroendevalda har en löpande tjänstledighet eller nedsatt
sysselsättningsgrad på grund av sina förtroendeuppdrag får de inte några regelrätta
löneavdrag av sin arbetsgivare, och kan alltså inte lämna in intyg. De får då
ersättning för förlorad arbetsinkomst för det antal timmar som hade varit aktuella
om de hade fått löneavdrag vid varje enskilt tillfälle. Motsvarande gäller om de är
egenföretagare och driver sin rörelse på deltid på grund av uppdraget.
Förtydligande: Hur hanteras ersättning för förlorad arbetsinkomst för
kommunens medarbetare?
Om löneförrättaren via kommunens lönesystem kan kontrollera att de
förtroendevalda har fått löneavdrag behöver de inte lämna något intyg. I sådana
fall ska de förtroendevalda ange på sammanträdesuppgiften respektive
förrättningsräkningen att de är anställda hos kommunen.

8 Resekostnadsersättning och traktamente
Samtliga förtroendevalda har samma villkor för resekostnadsersättning och
traktamente som kommunens anställda.
Resor som berättigar till resekostnadsersättning
För att en resa ska berättiga till ersättning ska alla följande villkor vara uppfyllda:
- Resan orsakas av ett sammanträde eller en förrättning som
berättigar till arvode enligt avsnitt 3 eller 4 eller av
protokollsjustering
- Resan orsakas helt av sammanträdet eller förrättningen. Man gör
alltså en resa som man annars inte skulle ha gjort, till exempel till
arbetet.
Om de förtroendevalda har månadsarvode enligt avsnitt 2 får de ersättning även
för andra resor som de gör på grund av uppdraget.
Ersättningens storlek
En förutsättning för att få ersättning för resor är att man har haft extra kostnader
för resan. Man får alltså inte ersättning för resor som man betalar med till exempel
ett månadskort som man även använder i andra sammanhang.
Resor inom kommunen
Vid resor med bil inom kommunen får man ersättning per kilometer, i enlighet
med Bilersättningsavtal – BIA som gäller för kommunens arbetstagare,
Om man är berättigad till färdtjänst får man ersättning för den faktiska kostnaden,
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men om man tar taxi för att man är tillfälligt sjuk får man själv stå för
merkostnaden.
Resor utanför kommunen
Vid resor utanför kommunen får man ersättning för det färdsätt som skulle ha
varit billigast med hänsyn till resans längd och syfte, dock med hänsyn till de regler
som gäller för resor i tjänsten. Man får aldrig ersättning för mer än man faktiskt
har lagt ut.
Resor från en tillfällig bostad eller arbetsplats
Resekostnadsersättningen beräknas utifrån att man reser från sin permanenta
bostad eller arbetsplats. Om man tillfälligt bor eller arbetar någon annanstans
beräknas ersättningen utifrån den kortaste resvägen. Om resorna blir kortare ska
man räkna dem från den tillfälliga bostaden eller arbetsplatsen, men om de blir
längre ska man räkna dem från den ordinarie bostaden eller arbetsplatsen. Man kan
alltså inte få mer ersättning för att den tillfälliga bostaden eller arbetsplatsen
resulterar i längre resor.
Ersättning för parkering
Man kan få ersättning för parkeringsavgifter om man har gjort en resa som ger
resekostnadsersättning och har använt egen bil. Kommunen ersätter inte
felparkeringsavgifter.
Traktamente
Man kan endast få traktamente vid sammanträden och förrättningar utanför
kommunen.
Redovisning
Anspråk på resekostnadsersättning i samband med ett sammanträde ska anmälas
på sammanträdet. Ordföranden ska godkänna anspråken för att ersättning ska
betalas ut.
Anspråk på resekostnadsersättning eller traktamente ska anmälas på särskild
förrättningsräkning.
Anspråk på ersättning för parkeringsavgift sker genom att kvitto lämnas in i
samband med sammanträdet eller tillsammans med särskild förrättningsräkning.
Månadsarvoderade som har anspråk på ersättning för andra resor än ovanstående
ska anmäla detta på blanketten Särskild reseräkning för ordförande/vice ordförande varje
månad.
Ersättning kan begäras högst tre månader från det att kostnaden uppstod.

9 Ersättning för barntillsyn och tillsyn av anhörig med
funktionsnedsättning
Om en förtroendevald på grund av ett sammanträde eller en förrättning har betalat
någon för att ta hand om barn eller anhörig med funktionsnedsättning får den
ersättning för detta.
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Detta gäller inte förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller en betydande
del av heltid.
Tillsyn som berättigar till ersättning
För att man ska få ersättning ska följande villkor vara uppfyllda:
- Sammanträdet eller förrättningen ger ersättning enligt avsnitt 3
- Tillsynen har inte utförts av person som är en del av den
förtroendevaldas hushåll eller annan närstående.
- Vid barntillsyn: barnet är under 12 år.
Ersättning utgår inte för tid då barnet vistas i den reguljära barnomsorgen.
Ersättningens storlek
Ersättningens storlek framgår av bilaga 1.
Redovisning
Om förtroendevald haft kostnader i samband med ett sammanträde och vill ha
ersättning ska detta anmälas på sammanträdet. I annat fall måste ordföranden
godkänna anspråken i efterhand för att ersättning ska kunna betalas ut. Ersättning
kan begäras högst tre månader från det att kostnaden uppstod.
Den förtroendevalda uppmärksammas på att ersättning är skattepliktig och den
förtroendevalda kan bli skyldig att betala sociala avgifter för den utgivna
ersättningen.

10 Ersättning till förtroendevalda med funktionsnedsättningar
för speciella kostnader
Om en förtroendevald har en funktionsnedsättning och på grund av det får
särskilda kostnader vid sina uppdrag, ersätts kostnaderna som inte ersätts på annat
sätt t ex genom biståndsbeslut. Det gäller till exempel utgifter för resor, ledsagare,
tolk och inläsning av handlingar.
Redovisning
Alla kostnader ska styrkas för att ersättning ska utbetalas.

11 Försäkringar
Månadsarvoderade som tjänstgör på minst 20 % har grupplivförsäkring GL-F hos,
KPA Livförsäkring AB, dock längst t o m 67 år.
Förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada - TFA-KL.
Alla förtroendevalda omfattas av en tjänstereseförsäkring. Försäkringen gäller för
samtliga resor i tjänsten, i hela världen.

12 Pension
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Månadsarvoderade för deltidsuppdrag som omfattar minst 40 % av en heltidstjänst
omfattas också av Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda (PBF).

13 Utbetalning, kostnadsansvar m.m.
Blanketter och bestyrkande
Blanketterna ska bestyrkas av ordföranden. Ordförandens blanketter ska bestyrkas
av vice ordföranden från oppositionen. Om ingen av dessa finns tillgänglig kan
protokollsjusteraren bestyrka blanketterna. Motsvarande gäller för förtroendevald
med funktionsnedsättning.
Om den förtroendevalda företräder kommunen i ett utomstående organ på
uppdrag av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska blanketterna bestyrkas
av kommunstyrelsens ordförande eller av den förtroendevalda som styrelsen utser.
Utbetalningsintervall
Kommunen betalar ut arvoden och ersättningar månadsvis via kommunens
datasystem för löneutbetalning.
Arvode utbetalas den 27e i månaden efter att attesterad närvarolista kommit
kommunens lönekontor tillhanda.
Betalande organ
Den nämnd som den förtroendevalda tillhör betalar arvoden och ersättningar om
inte annat särskilt har beslutats.

14 Tolkning och tillämpning
Arvodeskommitténberedningen beslutar i följande frågor:
- Tillämpning och tolkning i samtliga frågor som rör dessa
bestämmelser
- Tillämpning av reglementet i nya samrådsorgan, kommunala
bolag.
- Justering av månadsarvode för ordförande och vice ordförande i
enskilda fall.
- Särskild prövning av ersättning för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån och pensionsförmån.
- Enstaka oreglerade ersättningsfrågor för förtroendevalda.
Kommunfullmäktige beslutar i övriga frågor beträffande reglementet, till exempel
om nivåerna för arvoden och ersättningar samt om bestämmelsernas utformning.

15 Giltighetstid
Bestämmelserna i reglementet gäller tills vidare.
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Bestämmelserna ska omprövas vid varje ny mandatperiod.
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2018-12-06
KS.2018.389
Kommunfullmäktige

Tillåt minderåriga med växelboende som ej är skrivna i
kommunen att lämna in medborgarförslag
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att minderåriga som ej är skrivna i Gnesta kommun
men har en förälder folkbokförd i Gnesta kommun har rätt att lämna in
medborgarförslag.
Beslutsunderlag
~

Medborgarförslaget

GNESTA
KOMM„N

Ink:

MEDBORGARFÖRSLAG

2013 -12- 05

Dnr.
För handläggning•
Till:
Kommunfullmäktige
646 80 Gnesta

Förslag
Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra.
Tillåt minderåriga med växelvis boende att lämna in medborgarförslag om de bor en del av tiden i Gnesta
Cl
kommun och en del av tiden i en annan kommun, men är inte folkbokförda i Gnesta kommun.

Motivering
Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor.
Enligt nuvarande regler måste man vara folkbokförd i Gnesta kommun för att lämna in ett
medborgarförslag. Minderåriga kan inte rå för att de har föräldrar som bor i olika kommuner.
Minderåriga som bor ca 50% hos vardera förälder kan oftast inte bestämma hos vilken förälder de är
folkbokförda. Syftet med medborgarförslag är att kommunens invånare ska ha möjlighet att påverka.
Med de nuvarande regler kan inte minderåriga påverka genom ett medborgarförslag i Gnesta kommun
även om de bor i kommunen 50% av tiden.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras
och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma att
publiceras på internet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag.
För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

T Datum

Namntecknig"

14/12-2018

,
Namnförtydligande

Tania McConaghy
Postadress

Adress

646 32 Gnesta

Skillingagatan 38D
E-postadress

Telefon

samuelsson@tasa.se

070 321 9243

Gnesta kommun

1

Blankett för medborgarförslag

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-12-07
KS.2018.394
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Gnesta kommun - Sveriges
klimatkommun nummer ett!
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren mfl föreslår att Gnesta kommun fattar beslut om;
En klimatstrategi med ambitioner som överträffar de som beslutats om i
Sveriges nya klimatpolitiska ramverk samt att fokusera på klimatarbete som sitt
mest prioriterade verksamhetsmål och profilera sig som Sveriges
klimatkommun nummer ett.
Beslutsunderlag
~

Medborgarförslaget

Medborgarförslag - Underskrifter
Gnesta kommun — Sveriges klimatkommun nummer ett!
Gnesta kommun har en god ekonomi med ett resultat om 13,7 mkr i snitt de tre senaste åren.
Kommunens klimatarbetet kommer på en °smickrande tioende plats bland verksamhetsmålen
i senaste årsredovisningen. Den gällande planen för Gnesta kommuns miljö- och
hållbarhetsarbete är från 2013!
Vi föreslår att Gnesta kommun fattar beslut om:
A. En ldimatstrated med ambitioner som överträffar de som beslutats om i Sveriges nya
klimatpolitiska ramverk.
B. Att fokusera på klimatarbete som sitt mest prioriterade verksamhetsmål och profilera sig
som Sveriges klimatkommun nummer ett.

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-12-06
KS.2018.21
Kommunfullmäktige

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

Beslut 2018-11-29 Länsstyrelsen Södermanlands län - val av ny ersättare
från Socialdemokraterna till kommunfullmäktige

