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Sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 7 mars 2022, kl. 13:00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Förslag till justerare
Ordinarie: Oskar Sulin (V) Ersättare: Sibylle Ekengren (M)

Tid och plats för justering

Onsdagen den 9 mars 2022, kl. 09.00. Kommunledningskontoret Västra Storgatan 15,

Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning

digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Offentliga 1 - 18, Ej offentliga 19

Nr Diarienummer Ärende

Informationsärenden

1 KS.2022.10 Lägesrapport Servicecenter

2 KS.2022.9
Information inför beslut på nästkommande nämnd -

Revidering vattenskyddsområde

3 KS.2022.8 Återrapportering Vatten/avlopp

Beslutsärenden kommunfullmäktige

4 KS.2022.12 Ansökan partistöd 2022
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5 KS.2019.75 Motion - Inrätta ett jämställdhetsråd i Gnesta kommun

6 KS.2019.76
Motion - Anställ en jämställdhetsstrateg i Gnesta

kommun

7 KS.2019.136 Motion - Nödläge för klimatet

8 KS.2019.148
Motion - Kommunens arbete i enlighet med Agenda

2030

9 KS.2020.28
Motion - Jämställdhetsarbete med inriktning mot

pojkar, män och maskulinitetsfrågor

10 KS.2021.62
Motion - åtgärder för samgående med andra

kommuners miljöenheter

11 KS.2022.36 Obesvarade motioner

Beslutsärenden kommunstyrelsen

12 KS.2022.46 Årsredovisning 2021 kommunstyrelsen

13 KS.2022.1
Ianspråktagande av investeringsmedel - ny

kontorsmodul till VA-enheten

14 KS.2021.393 Ny tryckstegring Björnlunda

15 KS.2022.47 Inköp av sandfilter

16 KS.2021.338 E-förslag- Padel

17 KS.2022.6 Redovisning delegationsbeslut

18 KS.2022.5 Anmälningsärenden

Kommunchefen informerar

19 KS.2022.7 Kommunchefen informerar

Johan Rocklind Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2022-02-21

Diarienummer: KS.2022.12

Kommunstyrelsen

Ansökan partistöd 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Bevilja partistöd för 2022 för Liberalerna, Moderata samlingspartiet,Vänsterpartiet,

Feministiskt Initiativ, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Centerpartiet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska varje år innan utgången av april månad fatta beslut om

utbetalning av partistöd. Underlag för besluten är ansökningarna från respektive

partier.

Partistödet räknas ut efter det antal mandat som respektive parti har i

kommunfullmäktige och är uppdelat i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd.

Grundstödet är det samma för samtliga partier, mandat- och utbildningsstöd baserar

sig på antal mandat i kommunfullmäktige.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan är inte tillämplig på ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-21

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Ekonomikontoret

Anders Axelsson Jenny Johansson

Kommunchef Kommunsekreterare
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Upprättad: 2022-02-16

Diarienummer: KS.2019.75

Kommunstyrelsen

Motion - Inrätta ett jämställdhetsråd i Gnesta

kommun

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning

Feministiskt initiativ inkom 5 mars 2019 med motionen Inrätta ett jämställdhetsråd i

Gnesta kommun.Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 18 mars 2019 och

skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Förvaltningens synpunkter

I motionen föreslår feministiskt initiativ att kommunfullmäktige tillsätter ett

jämställdhetsråd. Av motionen framgår att rådet ska vara direkt underställt

kommunfullmäktige, ledamöterna ska väljas av kommunfullmäktige och vara

kommunfullmäktigeledamöter.

Om man utser ett sådant råd under fullmäktige, betraktas det kommunalrättsligt som

en fullmäktigeberedning, där enbart fullmäktigeledamöter kan sitta. Skulle ett råd

däremot läggas under kommunstyrelsen, betraktas det som en nämndberedning, vilket

innebär att företrädare kan utses både bland förtroendevalda, tjänstemän och

företrädare för civilsamhället.

Om ett råd ska inrättas, behöver man ta ställning till om uppdraget är att arbeta med

jämställdhetsarbete ur ett organisatoriskt perspektiv eller ett samhällspolitiskt

perspektiv. Det organisatoriska perspektivet handlar om att kommunen som

arbetsgivare enligt lag är skyldig att arbeta med de olika diskrimineringsgrunderna. Det

samhällspolitiska perspektivet handlar om hur man vill utveckla jämställdheten i

samhället i Gnesta.

I övrigt bedöms frågan om inrättande av ett jämställdhetsråd som politiskt betingad,

varför förvaltningen avstår från ytterligare synpunkter.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Motionen handlar om inrättande av ett jämställdhetsråd. Utifrån innehållet i

förvaltningens synpunkter ovan, bedömer kommunstyrelseförvaltningen att

motionssvaret i sig inte har någon påverkan på jämställdheten i verksamheterna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-16

2. Motionen

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson Erika Isaksson

Kommunchef Utredare
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GNESTA KOMMUN 

2019 -03- 05 

 

Motion 

Inrätta ett jämställdhetsråd i Gnesta kommun 

Jämställdhetsarbetet i Gnesta kommun ska utgå från det nationella jämställdhetsmålet, som innebär att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande 
målet finns fyra delmål: 

- En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället 
- Ekonomisk jämställdhet 
- En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

Jämställdhetsarbetet i Gnesta kommun ska också utgå från Den Europeiska Deklarationen för 
Jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR), som kommunen redan har 
undertecknat. Undertecknandet innebär att kommunen "offentligt tagit ställning för principen att 
jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män." 

Varje utvärdering av varje jämställdhetsarbete landet runt pekar på vikten av politikernas och 
ledningens ansvar. I SKL:s kunskapsöversikt "Jämställdhetsarbete — en utmaning för kommuner och 
landsting!" står det bl.a. att en avgörande faktor för hur arbetet fungerar är hur politikerna och 
ledningen agerar. När politikerna ger uppdrag och efterfrågar arbete för jämställdhet så innebär det en 
stor skillnad mot om det inte efterfrågas. När ledningen på olika nivåer i organisationen ger tydliga 
uppdrag och ger medarbetare tillräckliga förutsättningar för att genomföra uppdragen, ger det helt 
andra resultat än om ledningen inte gör det. Det låter självklart men i verkligheten görs alldeles för 
mycket av arbetet i kommuner och landsting i former som är kortsiktiga, projektdefinierade och utan 
en genomtänkt långsiktig planering. 

Arbetet för att nå målet jämställdhet måste tillförsäkras en politisk ledning och vi föreslår därför 
att kommunfullmäktige tillsätter ett jämställdhetsråd. Rådet ska vara direkt underställt 
kommunfullmäktige. Ledamöterna ska väljas av kommunfullmäktige och vara 
kommunfullmäktigeledamöter. Rådet sammanträder tio gånger per år. 

Rådet ska ha till uppgift att utveckla strategier för att uppnå målen om jämställdhet och frihet från 
diskriminering, att initiera, granska och följa upp kommunövergripande frågor ur ett 
jämställdhetsperspektiv, att ur jämställdhetssynpunkt bereda ärenden som skall behandlas av 
kommunfullmäktige, att öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom alla olika 
politikområden, i samtliga styrelser och nämnder. 

Den tydliga och långsiktiga politiska ledning för jämställdhetsarbetet som vi förespråkar i den 
här motionen är en förutsättning för ett hållbart jämställdhetsarbete och är nödvändigt för att 
kommunen ska kunna uppfylla sina åtaganden i enligt med den undertecknade Europeiska 
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR). 



Mot bakgrund av ovanstående så föreslår vi: 

• Att det inrättas ett jämställdhetsråd i Gnesta kommun 

Feministiskt Initiativ Gnesta, 
Gnesta den 5 mars 2019 

Kim Silow Kallenberg 
Anja Probst 
Johan Wahlström 
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Upprättad: 2022-02-16

Diarienummer: KS.2019.76

Kommunstyrelsen

Motion - Anställ en jämställdhetsstrateg i

Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Feministisk initiativ inkom 5 mars 2019 med motionen Anställ en jämställdhetsstrateg

i Gnesta kommun. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 18 mars 2019 och

skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Förvaltningens synpunkter

I motionen pekar förslagsställarna på att jämställdhetsarbetet ska utgå både från det

nationella jämställdhetsmålet och från den europeiska deklarationen för jämställdhet

mellan kvinnor och män på lokal och regionala nivå (CEMR-deklarationen).

Gnesta kommun undertecknade i september 2013 CEMR-deklarationen. Som ett led i

arbetet utifrån CEMR-deklarationen, upprättade kommunen 2015 en handlingsplan för

jämställdhet 2015-2020. I handlingsplanen framgår att jämställdhetsstrategtjänsten

som tidigare funnits, tas bort, och att jämställdhetsarbetet förutsätts löpa på i ordinarie

verksamhet utan särskild stödfunktion.

Utifrån det tidigare beslutet om att arbetet ska bedrivas inom ordinarie verksamhet, är

det upp till kommunchef och kommunens ledningsgrupp att ta ställning till hur

jämställdhetsarbetet ska genomföras. Jämställdhetsarbetet inom kommunen består av

två perspektiv, dels arbetsgivarperspektivet och ett mer samhällspolitiskt perspektiv.

Som arbetsgivare har kommunen en lagstyrd skyldighet att arbeta med samtliga

diskrimineringsgrunder. Det andra perspektivet handlar om hur jämställdheten ska

utvecklas inom samhället och kommunens verksamheter. Det innebär att olika

funktioner inom organisationen kan arbeta med olika delar.

Om motionen ska bifallas och en jämställdhetsstrateg ska anställas, behöver

finansieringen av tjänsten diskuteras.

Förvaltningen föreslår att motionen avslås.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Motionen handlar om kommunens jämställdhetsarbete. Utifrån innehållet i

förvaltningens synpunkter ovan, bedömer kommunstyrelseförvaltningen att

motionssvaret i sig inte har någon påverkan på jämställdheten i verksamheterna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-16

2. Motionen

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson Erika Isaksson

Kommunchef Utredare
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GNESTA KOMMUN 

2019 -03- 05 

 

Motion 

Anställ en jämställdhetsstrateg i Gnesta kommun 

Jämställdhetsarbetet i Gnesta kommun ska utgå från det nationella jämställdhetsmålet, som innebär att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande 
målet finns fyra delmål: 

- En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället 
- Ekonomisk jämställdhet 
- En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

Jämställdhetsarbetet i Gnesta kommun ska också utgå från Den Europeiska Deklarationen för 
Jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR), som kommunen redan har 
undertecknat. Undertecknandet innebär att kommunen "offentligt tagit ställning för principen att 
jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män." I deklarationen förbinder sig varje undertecknare "att 
upprätta en handlingsplan för jämställdhet där prioriteringar, åtgärder och de resurser som ska tilldelas 
respektive ändamål anges. Vidare förbinder sig varje undertecknare att samarbeta med alla 
institutioner och organisationer inom sin kommun för att främja att reell jämställdhet skapas, i 
praktiken." 

För att säkerställa att kommunen har tillräcklig kunskap om jämställdhet och jämlikhet, samt att 
arbetet ska genomföras i praktiken, föreslår vi att kommunen anställer en jämställdhetsstrateg 
(heltidstjänst) med uppgift att stötta verksamheterna i kommunen, hjälpa till med metoder för 
kartläggningar inom olika verksamhetsområden, arrangera utbildningar för politiker och tjänstemän 
och ta initiativ till insatser för att öka medborgarnas kunskaper. 

Ambitionen för Gnesta kommun, anser vi, ska vara ett långsiktigt hållbart förändringsarbete som har 
som mål att invånarna i Gnesta inte ska bli diskriminerade och även få mötas av en jämställd service. 
Vårdtagare, trafikanter, förskolebarn, elever, biblioteksbesökare, de som utnyttjar 
fritidsanläggningarna, alla medborgare som nyttjar kommunens verksamheter och erbjudanden, ska 
säkerställas att de som individer får ett jämställt bemötande och att det som erbjuds av kommunen är 
jämställt. 

Mot bakgrund av detta föreslår vi: 

• Att det anställs en jämställdhetsstrateg i Gnesta kommun 

Feministiskt Initiativ Gnesta, 
Gnesta den 5 mars 2019 

Kim Silow Kallenberg 
Anja Probst 
Johan Wahlström 
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Upprättad: 2022-02-10

Diarienummer: KS.2019.136

Kommunstyrelsen

Motion - Nödläge för klimatet

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Motionen avslås med hänvisning till att arbetet med Agenda 2030 redan inletts och

en revidering av miljö- och hållbarhetsplanen ska ske, två åtgärder som omfattar

delar av det arbete som ett utlyst klimatnödläge skulle omfatta.

Sammanfattning

Motionen från Feministiskt initiativ Gnesta innehåller förslag om att Gnesta kommun

utlyser klimatnödläge, tar fram en strategisk klimatnödlägesplan samt bedriver ett

aktivt arbete för att genomföra planen internt och ut mot medborgarna.

Klimatnödläge kan utlysas för att aktualisera frågan, men någon konkret definition av

innebörden saknas. Arbete pågår i det kommunala planeringsarbetet med att inte låsa

sig fast i ökat fossilberoende genom investeringar, något som är en hörnsten i arbetet

med klimatnödläget. Gnesta kommun bedriver i dag hållbarhetsarbete på många plan i

sitt interna arbete. Kommande arbete med Agenda 2030 och en uppdaterad miljö- och

hållbarhetsplan bör, som motionen föreslår, i högre grad än i dag omfatta åtgärder som

sträcker sig ut mot medborgarna för att aktualisera de åtgärder som måste vidtas och

beteendeförändringar som erfordras för att nå klimatmålen. Uppdraget om att revidera

miljö- och hållbarhetsplanen återfinns också i kommunstyrelsens framtidsplan.

Ärendebeskrivning

2019-05-02. Kim Silow Kallenberg (Fi) m fl inlämnar en motion om att Gnesta

kommun

· erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge och att detta varar tills världens

nationer säkerställt att den globala uppvärmningen inte passerar 1,5 grader, i enlighet

med Parisavtalet

· skyndsamt tar fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens

strategiska arbete

· informerar alla Gnestabor om nödläget, de löpande åtgärder som vidtas, samt

samverkar med lokala aktörer för en skyndsam omställning

· prioriterar samarbete med lokala aktörer för en skyndsam omställning, samt

samarbetar med andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp
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kompetens och ta kompensatoriskt ansvar för ett snabbt genomförande tills högre

politiker tar sitt fulla ansvar för omställningen till en hållbar framtid.

2019-06-17. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anmäls medges och skickas till

kommunstyrelsen för beredning.

Förvaltningens synpunkter
Gnesta kommun är medlem i Sveriges ekokommuner och där har frågan om

klimatnödläge diskuteras under lång tid. Vad innebär en utlysning? Något konkret svar

eller antagen definition finns inte och det hela har utmynnat i att de kommuner som

har ett aktivt miljöarbete har fortsatt sitt arbete som tidigare. I stort har besluten om

att utlysa klimatnödläge inneburit att frågan lyfts politiskt och frågan aktualiserats.

Argument för att utlysa klimatnödläge i kommunerna har bland annat varit att

kraftfullare i planarbetet aktualisera åtgärder för att minska klimateffekterna. Nya

externa köpcentrum som skapar bilberoende och nya bostadsområden utanför

kollektivtrafikstråken är sådana exempel.

Hur ser det då ut i Gnesta kommun? Miljöarbetet bedrivs på flera plan. Ett stort steg

togs hösten 2020 då kommunen påbörjade sitt arbete med Agenda 2030 som är FN:s

17 globala mål för hållbar utveckling. Gnesta samverkar med 162 kommuner och 18

regioner i det lokala arbetet under namnet Glokala Sverige. Arbetet omfattar alla

förvaltningar och enheter i kommunen och sker på flera plan. De stora blocken är

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Gnesta kommun har även en miljö- och

hållbarhetsplan. Denna kommer att revideras och de globala hållbarhetsmålen ska

vävas in.

Miljöarbetet bedrivs även dagligen på andra plan inom kommunen. Gnesta växer och

fler bostäder kommer till. Här har principbeslut tagits i kommunens översiktsplan att

bostäder byggs i lägen med bra åtkomst för kollektivtrafik för att minska

bilanvändningen. Fler bilar med alternativa bränslen skaffas i kommunens

fordonsflotta. Arbetet med grönytor har delvis ställts om till en skötsel som gynnar den

hårt trängda insektsfaunan. Andelen ekologiska livsmedel ökar i den kommunala

verksamheten. Enligt senaste statistik från organisationen Ekomatcentrum ligger

Gnesta på en 18:e plats i riket med 44% ekologiska livsmedel i sin verksamhet. Arbete

pågår kontinuerligt med att ta hand om dagvatten så att föroreningar från gator och

parkeringsplatser inte tillåts rinna ut i sjöar och vattendrag. Listan kan göras mycket

längre men sammantaget sker mycket hela tiden i kommunens olika verksamheter.

Förslaget om att påverka företag, föreningar och organisationer kan beaktas. I dag sker

en del av detta arbete då det gäller energi-och klimatrådgivning. Gnesta samarbetar

med Trosa, Nyköping och Oxelösunds kommuner med gemensamma energi- och

klimatrådgivare som besöker företagare och rådgivarna kan även söka upp föreningar

om de har byggnader som kan energieffektiviseras. Kampanjer genomförs, senast när

det gällt solelproduktion.
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Troligen finns kunskapen allmänt spridd om miljöns betydelse och hur var och en

borde handla, men arbetet med information kan säkerligen utvecklas. Energi- och

klimatrådgivningen är en del. Effektiva och bra fungerande återvinningsstationer är en

annan. Den centrala frågan rör troligen den enskildes konsumtion av varor och energi

vilket kan komma att behandlas i kommande arbete med Agenda 2030 och

kommunens reviderade miljö- och hållbarhetsplan.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Är inte tillämpligt i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-10

2. Motionen

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson Bertil Karlsson

Kommunchef Miljöstrateg
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GNEStÄ KOMMUN 

2019 -05- 02 

Motion: Nödläge för klimatet 

Vår gemensamma livsmiljö är hotad och vi anser därför att det är nödvändigt att Gnesta kommun utlyser 

nödläge för klimatet. 

Idag står världen inför ett globalt klimathot och Gnesta kan tillsammans med andra kommuner och lokala 

myndigheter spela en avgörande roll när det gäller att genomföra de förändringar som krävs för att hejda 

en katastrof. I städer som Vancouver, Basel, och Oxford har man gått före och visat vägen genom att 

utlysa nödläge för klimatet. Efter att ha tagit del av kommunens Hållbarhetsplan samt även det äldre 

dokumentet med energiplan, klimatstrategi och miljömål inser vi att de åtgärder som hittills genomförts 

och som planeras i Gnesta när det gäller att säkerställa en hållbar utveckling tyvärr är otillräckliga. 

Feministiskt initiativ Gnesta yrkar därför att Gnesta kommun, 

• erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge och att detta varar tills världens nationer säkerställt 

att den globala uppvärmningen inte passerar 1,5 grader, i enlighet med Parisavtalet 

• skyndsamt tar fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete 

• informerar alla Gnestabor om nödläget, de löpande åtgärder som vidtas, samt samverkar med 

lokala aktörer för en skyndsam omställning 

• prioriterar samarbete med lokala aktörer för en skyndsam omställning, samt samarbetar med andra 

kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt 

ansvar för ett snabbt genomförande tills högre politiker tar sitt fulla ansvar för omställningen till 

en hållbar framtid 

Feministiskt initiativ Gnesta, 

Kim Silow Kallenberg 

Anja Probst 

Johan Wahlström 
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Upprättad: 2022-02-10

Diarienummer: KS.2019.148

Kommunstyrelsen

Motion - Kommunens arbete i enlighet med

Agenda 2030

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Sammanfattning

I en motion från Feministiskt initiativ yrkar motionären att Gnesta kommun

formulerar en strategi för att bedriva ett arbete med Agenda 2030, genomför ett arbete

med koldioxidbudgetar, stimulerar hållbart resande för sina invånare och medarbetare.

Motionären yrkar även på att kommunen tar fram en livsmedelsstrategi för minskad

klimatpåverkan samt att kommunen upprättar en aktuell kommunal energiplan.

Gnesta kommun har påbörjat arbetet med Agenda 2030. Metoden koldioxidbudget

kan föreslås analyseras som verktyg i samband med revidering av miljö- och

hållbarhetsplanen. Hållbart resande ingår i miljö- och hållbarhetsplanen. Internt har

kommunen har en antagen resepolicy för sina anställda. Matsvinn behandlas till viss

del i kommunens avfallsplan, mätmetoder behöver dock förfinas när tekniken

förbättrats. Miljö- och klimatplanen redovisar mål för andelen ekologiska livsmedel i

kommunens verksamheter. I kommunstyrelsens framtidsplan anges att en energiplan

ska tas fram.

Ärendebeskrivning

I inkommen motion från Kim Silow Kallenberg, Fi Gnesta 2019-05-10 yrkas att:

•Gnesta kommun formulerar en strategi för att bedriva ett arbete med Agenda 2030.

•Gnesta kommun genomför ett arbete med koldioxidbudgetar för att undersöka vilket

arbete som krävs för att nå Parisavtalets mål.

•Gnesta kommun stimulerar hållbart resande för sina invånare och medarbetare.
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•Gnesta kommun tar fram en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i minst

hälften av kommunens matserveringar? Strategin ska innehålla ekologiska råvaror,

köttfria dagar och minskat matsvinn.

•Gnesta kommun upprättar en aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller

funktionen av en sådan plan.

2019-06-17 beslöt kommunfullmäktige. Motionen anmäls, medges och skickas till

kommunstyrelsen för beredning.

Förvaltningens synpunkter

Motionens förslag bottnar i FN´s globala mål för hållbar utveckling och även i de

åtgärder och mål som ska behandlas i den kommande revideringen av miljö- och

hållbarhetsplanen för Gnesta kommun.

I det följande kommenteras punkterna i motionen:

•Gnesta kommun formulerar en strategi för att bedriva ett arbete med Agenda 2030.

Kommunens arbete har påbörjats 2019 då Gnesta kommun ansökte om deltagande i

Svenska FN-förbundets och SKR´s satsning Glokala Sverige 2020. Glokala Sverige är

ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att stärka engagemang och

kunskap om Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och

regioner. Gnesta kommun fick sin ansökan godkänd i januari 2020 tillsammans med

49 andra kommuner och en region. En kickoff genomfördes 1 oktober 2020 på

Elektron. Deltagare var politiker, kommunala chefer samt personer med

nyckelbefattningar i arbetet med Agenda 2030. Kickoff-dagen var ett sätt att sprida

kunskapen om Agenda 2030 och ett första steg i arbetet. Planen var sedan att återsamla

gruppen för att arbeta vidare med Agenda 2030 ur ett kommunalt Gnestaperspektiv. På

grund av pågående pandemi har denna steg två aktivitet pausats.

•Gnesta kommun genomför ett arbete med koldioxidbudgetar för att undersöka vilket

arbete som krävs för att nå Parisavtalets mål.

EU har besluta att en koldioxidbudget ska bli en del av EU-ramverket för att nå

Parisavtalet. Arbete med koldioxidbudgetar pågår i några av våra grannkommuner.

Syftet är att genom att beräkna en årlig utsläppsminskningstakt och konkretisera hur

mycket varje kommun behöver minska sina koldioxidutsläpp för att klara, i första hand

tvågradersmålet. Budgeten räknar på territoriella utsläpp d.v.s. utsläpp som sker fysiskt

inom kommunens geografi. Gnesta kommun behöver analysera applicerbarheten i ett

Gnestaperspektiv. Eftersom kommunen som organisation endast har direkt rådighet

över en liten del av utsläppen behöver modeller för samverkan mellan näringsliv,

privatpersoner, föreningar och det offentliga ytterligare utvecklas och stärkas, liksom

regional och nationell samverkan. Förvaltningen föreslår att erfarenhet hämtas från
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kommuner som tagit fram en koldioxidbudget och utifrån de resultat som erhållits

analyserar om metoden med en koldioxidbudget kan vara metod för Gnesta kommun.

Om kommunen väljer att arbeta med metoden, koldioxidbudget, föreslås den inarbetas

i den reviderade miljö- och hållbarhetsplanen.

•Gnesta kommun stimulerar hållbart resande för sina invånare och medarbetare.

Frågan om hållbart resande ingår i miljö- och hållbarhetsplanen. Kommunen har en

antagen resepolicy som anger hur anställda i Gnesta kommun ska prioritera valet av

resa för att lämna så små klimatavtryck som möjligt. Även översiktsplanen lyfter fram

byggande i kollektivtrafiknära lägen.

•Gnesta kommun tar fram en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i minst

hälften av kommunens matserveringar? Strategin ska innehålla ekologiska råvaror,

köttfria dagar och minskat matsvinn.

Matsvinn behandlas till viss del i kommunens avfallsplan. En "vassare" skrivning kan

förväntas i kommande revideringar då mätmetoder av svinn kan utvecklas på ett annat

sätt än vad som rent tekniskt kan göras i dag. Miljö- och klimatplanen redovisar mål för

andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter.

En livsmedelsstrategi kan skrivas som ett fristående dokument eller ingå som delar i

andra styrdokument. Frågan behöver utredas ytterligare då den förutom det som anges

i motionen även kan innehålla andra delar. Vi har en antagen regional

livsmedelsstrategi för Södermanland län 2019–2030. Denna plan innehåller endast en

övergripande ambition att minska matsvinn. Den regionala planen inriktas bland annat

på den lokala livsmedelsproduktionens konkurrensfördelar och hållbar matproduktion.

Delar som kan ingå i ett landsbygdspolitiskt program för kommunen.

Förvaltningens förslag är att kommunen arbetar vidare med de styrdokument som

finns om matsvinn och ekologiska livsmedel. Frågan om en livsmedelsstrategi behöver

utredas vidare. Viktiga frågor är då om livsmedel täcks in av övriga styrdokument eller

om en fristående livsmedelsstrategi ska tas fram och i så fall vilka avgränsningar som

behöver göras.

•Gnesta kommun upprättar en aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller

funktionen av en sådan plan.

Att ha en aktuell energiplan är ett lagkrav. Gnesta kommun har en energiplan men den

är inte längre aktuell. I kommunstyrelsens framtidsplan 2020-2023 skrivs under

rubriken Kommunstyrelsens mål En effektiv energianvändning "En energiplan

kommer att tas fram utifrån rådande lagstiftning." Nu, 2021 pågår ett omfattande

planarbete med gång- och cykelplan, parkeringsutredning för att nämna några. En

energiplan kommer att tas fram, men senare i framtidsplanens tidslinje. En energiplan

behöver budgeteras då den troligen behöver tas fram med konsulthjälp.
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Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser är mycket svårt att ange för så många förslag. Att ta fram

strategidokument innebär personella kostnader och arbetsprioriteringar. Ekonomiska

konsekvenser för genomförande och implementering av de åtgärder som kommande

styrdokument omfattar går inte att beräkna innan dessa dokument är på plats.

Arbetet med Agenda 2030 genom insatser via Glokala Sverige 2020 finansieras helt via

Svenska FN-förbundet och SKR vad gäller föreläsningsinsats och material i ett

inledningsskede. Framtida kostnader kan inte anges.

Framtagande av energiplan kräver konsultinsats och måste budgeteras.

Koldioxidbudgetar i andra kommuner har tagits fram med konsultinsatser

klimatledarskapsnoden på Uppsala universitet.

Juridiska konsekvenser

De förslag till styrdokument som framförs i motionen kan utan hinder införas i Gnesta

kommun. Att ha en kommunal energiplan är lagstadgad. Lag (1977:439) om kommunal

energiplanering. "3 § I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för tillförsel,

distribution och användning av energi i kommunen. I en sådan plan skall finnas en

analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan

och hushållningen med mark och vatten och andra resurser."

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Vad gäller Agenda 2030 så är jämställdhet en av de bärande genomgående trådarna

och då speciellt i mål 5 som enbart fokuserar på jämställdhet.

För motionens övriga förslag finns ingen koppling till jämställdhet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

I kommunens framtidsplan 2020-2023 anges att en energiplan ska tas fram.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-10

2. Motionen

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson Bertil Karlsson

Kommunchef Miljöstrateg
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Motion 

Angående kommunens arbete i enlighet med Agenda 2030 
Det är regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 — både på 
hemmaplan och när det gäller att bidra till det globala genomförandet av agendan. En utgångspunkt 
för Sverige är att genomförandet av Agenda 2030 innebär en process av successiv omställning och 
vidareutveckling av Sveriges samhällsmodell som modern och hållbar välfärdsstat, nationellt och som 
del av det globala systemet. I den processen ska alla i Sverige vara med, även kommunerna. Sverige 
har ett gynnsamt utgångsläge för genomförandet av Agenda 2030. Grundläggande är de fredliga och 
demokratiska förhållanden som karakteriserat landet under lång tid och som innefattar en utvecklad 
samverkanskultur mellan de olika samhällsaktörerna, politiskt, ekonomiskt och socialt. 

Ett omfattande arbete pågår i det svenska samhället kring Agenda 2030. 1 avsnitt 6 beskrivs hur 
flertalet samhällsaktörer, utöver regering och riksdag, är aktiva på många nivåer: kommuner och 
landsting, det privata näringslivet, arbetsmarknadens parter, civilsamhället och forskarsamhället. 
Samtidigt saknar Gnesta kommun ett systematiskt arbete i det ledet. Vi hamnar på placering 8 av 9 i 
Sörmlands län och på plats 154 av landets alla kommuner i årets kommunranking av 
Miljöbarometern. Det duger inte. 

Feministiskt initiativ Gnesta yrkar därför att, 

• Gnesta kommun formulerar en strategi för att bedriva ett arbete med Agenda 2030. 

• Gnesta kommun genomför ett arbete med koldioxidbudgetar för att undersöka vilket 
arbete som krävs för att nå Parisavtalets mål. 

• Gnesta kommun stimulerar hållbart resande för sina invånare och medarbetare. 

• Gnesta kommun tar fram en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i minst hälften av 
kommunens matserveringar? Strategin ska innehålla ekologiska råvaror, köttfria dagar och 
minskat matsvinn. 

• Gnesta kommun upprättar en aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller 
funktionen av en sådan plan. 

Gnesta 2019-05-10 
Kim Silow Kallenberg 
Anja Probst 
Johan Wahl  ström 
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Upprättad: 2022-02-10

Diarienummer: KS.2020.28

Kommunstyrelsen

Motion - Jämställdhetsarbete med inriktning

mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Att anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Ärendebeskrivning

Feministiskt initiativ inkom 21 januari 2020 med motionen Jämställdhetsarbete med

inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor.Motionen anmäldes till

kommunfullmäktige 30 mars 2020 och skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Förvaltningens synpunkter

Feministiskt initiativ lyfter i sin motion fram en överenskommelse mellan regeringen

och SKR om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar, män och

maskulinitetsfrågor i kommuner och regioner. Förslagsställarna framför i motionen att

de vill att kommunen aktivt medverkar i satsningen på mäns involvering i

jämställdhetsarbetet med stöd av SKR.

Av SKR:s webbplats framgår att de inom området "Män och jämställdhet" tagit fram

filmer, skrifter och material som kan stödja kommuner i deras jämställdhetsarbete.

I kommunstyrelsens framtidsplan för 2022 finns ett uppdrag att revidera

jämställdhetsplanen. Det material som SKR har tagit fram kring jämställdhet kan

användas som underlag i arbetet med denna revidering. Kommunen som arbetsgivare

är utifrån diskrimineringslagen skyldig att utföra aktiva åtgärder och arbeta främjande

och förebyggande avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Förvaltningen tolkar dock motionen som att förslaget handlar om jämställdhet ur ett

bredare samhällspolitiskt perspektiv. I kommunens roll som samhällsutvecklare ska

jämställdhetsfrågorna genomsyra verksamheterna, och då har varje nämnd och

förvaltning ansvar för att applicera frågorna i sina respektive verksamheter.

Mot bakgrund av ovanstående, föreslår förvaltningen att motionen besvaras.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Motionen handlar om kommunens arbete med jämställdhetsfrågor. Utifrån innehållet i

förvaltningens synpunkter ovan, bedömer kommunstyrelseförvaltningen att

motionssvaret i sig inte har någon påverkan på jämställdheten i verksamheterna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-10

2. Motionen

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson Erika Isaksson

Kommunchef Utredare
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Gnesta kommun 

Ink: 2020 -01- 21 
Dnr:  
För handläggning.  

 

Motion 

Jämställdhetsarbete med inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor 

2015 tecknade Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en överenskommelse om att 
stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor i kommuner och 
regioner. 

Bakgrunden är att utvecklingen mot jämställdhet i hög grad har drivits av kvinnor och till stor del 

bestått av kvinnors inträde på traditionellt manliga arenor. För att förverkliga målet om ett jämställt 
samhället måste också män och pojkar involveras. 

Satsningen fokuserar bland annat på: 

• Medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras betydelse för utvecklingen mot 

jämställdhet bland anställda i kommuner och regioner. 

• Medvetenhet och omsorg bland män och pojkar om egen och andras hälsa, inklusive sexuell 

och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

• Mäns och pojkars delaktighet i organiserat jämställdhetsarbete, inklusive våldsförebyggande 

arbete. 

SKR har tagit fram filmer, information och forskning på området som kommunen kan ta del av i sina 

kartläggningar, utbildningar och diskussionsunderlag. 

Ett jämställt samhälle är bra ekonomiskt och socialt. Alla tjänar på det och män bör börja engagera 

sig för att vi skall se förändring vad gäller folkhälsa, inflytande och frihet. 

Feministiskt initiativ yrkar därför: 

- Att Gnesta kommun aktivt medverkar i satsningen på mäns involvering i jämställdhetsarbetet 

med stöd av SKR. 

Gnesta 2020-01-21 

För Fi Gnesta, 

Kim Silow Kallenberg 

Anja Probst 

Johan Wahlström 
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Upprättad: 2022-02-10

Diarienummer: KS.2021.62

Kommunstyrelsen

Motion - åtgärder för samgående med andra

kommuners miljöenheter

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Sara Kinberg (L) och Andreas Andersson (C) inkom 1 mars 2021 med en motion där de

begär att kommunchefen vidtar åtgärder för ett samgående med andra större

kommuners miljöenheter. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 29 mars 2021

och skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att pröva möjligheter till samarbeten med

andra kommuner. Sådana diskussioner förs exempelvis i kommundirektörsnätverket.

Dock pågår nu ett arbete med att skapa en ny enhet inom

samhällsbyggnadsförvaltningen för myndighetsutövning inom bygglov och miljö.

Rekrytering av enhetschef till den nya enheten pågår. Denna nya chef bör ges en

möjlighet att bygga upp sin organisation och skapa välfungerande strukturer för både

miljöinspektion och övriga ansvarsområden. Det finns inget som utesluter att det

längre fram kan bli aktuellt att se över möjligheter till samverkan med andra

kommuner i dessa frågor.

Vad som är exakt rätt storlek för en miljöenhet kan naturligtvis diskuteras, men

jämförelser med andra kommuner i Gnestas storlek, ger vid handen att den nuvarande

storleken på enheten ligger på motsvarande nivå.

Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att motionen avslås.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-10

2. Motionen

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson Erika Isaksson

Kommunchef Utredare

www.gnesta.se


Gnesta kommun 
Motion ställd till Fullmäktige i Gnesta kommun Ink: 2021 -03- 01 

Dnr: ............................ 
För handläggning.................. 

Gnesta är en liten kommun. Även miljöförvaltningen är liten, med få 

inspektörer. Men trots det förväntas våra miljöinspektörer göra ett lika gott 

miljötillsynsarbete som det som görs i den större kommunen. Den större 

kommunen har fler inspektörer och fler stödfunktioner kopplade till sina 

enheter och därigenom större kompetensområde. Våra få inspektörer måste 

fördela sin kompetens över flera olika sakområden, som generalister, med 

nätverkande, inläsning, tillsynsvägledning och administration vilket tar en stor 

del av arbetstiden. Det är omöjligt att vara specialist på allt. 

Den lilla enheten påverkas också mycket av personalbyten och i Gnesta har 

detta varit ett stort problem under tid. Miljöenheten i Gnesta är att betrakta 

som en plantskola för nyutexaminerade inspektörer. De kommer hit på sitt 

första jobb, lär sig hantverket och drar sedan vidare till nya utmaningar. 

Nu går vår nuvarande, mycket kapabla, miljöchef vidare samtidigt som enheten 

har vakanser på grund av barnledighet. Gnesta klarar inte den framtida 

miljötillsynen för medborgarna på ett fullgott sätt längre. Många viktiga 

tillsynsområden måste redan idag väljas bort på grund av tidsbrist och detta 

anser vi är mycket allvarligt. 

(Läs gärna miljöchefens Behovsutredning 2021-2023 och Tillsyns-och 

kontrollplan 2021) 

-Vi begär nu att kommunchefen skyndsamt tar till sig detta allvarliga läge för 

kommunens miljötillsyn och vidtar åtgärder för ett samgående med andra 

större kommuners miljöenheter. 

Gnesta 2021-03-01 

Sarah Kinberg (L) 

Andreas Andersson (C) 
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Upprättad: 2022-02-04

Diarienummer: KS.2022.36

Kommunstyrelsen

Obesvarade motioner

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning

Ärendet, Obesvarade motioner, redovisas två gånger per år till kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige.

Av kommunallagen framgår att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta

beslut inom ett år från det att motionen väcktes (KL 5 kap. 35 §).

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska beredning av en motion som inte kan

avslutas inom ett år från det att den väcktes antingen avskrivas från vidare

handläggning, eller beslutas om att beredningen ska fortsätta och även bestämma en ny

tid inom vilken den åter ska redovisas för fullmäktige.

Ärendebeskrivning

Totalt finns 30 st obesvarade motioner, av dessa ligger 22 st. för beredning med kortare

handläggningstid än 1 år. För 8 st motioner är handläggningstiden mer än ett år. Detta

är delvis en konsekvens av att politiken under 2020, pga. rådande Covid 19 -läge,

kommit överens om att avvakta med att behandla motioner på nämnderna. Uppehållet

med att lämna in motioner sträcker sig mellan mars 2020 - mars 2021. Denna tidigare

överenskommelse gör att det fortfarande är en viss eftersläpning av besvarande av

motioner.

Obesvarade motioner

Inrätta ett jämställdhetsråd i Gnesta kommun

Handläggs av kommunstyrelsen.

Motionär: Kim Silow Kallenberg, Feministiskt Initiativ inkom 2019-03-05 .

Behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 7 mars.
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Anställ en jämställdhetsstrateg i Gnesta kommun

Handläggs på kommunstyrelsen

Motionär: Kim Silow Kallenberg Feministiskt Initiativ 2019-03-05

Behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 7 mars.

Nödläge för klimatet.

Handläggs av kommunstyrelsen.

Motionär Kim Silow Kallenberg m fl Feministiskt Initiativ 2019-05-03

Behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 7 mars.

Kommunens arbete i enlighet med Agenda 2030.

Handläggs av kommunstyrelsen.

Motionär Kim Silow Kallenberg m fl Feministiskt Initiativ 2019-05-15

Behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 7 mars.

Gör kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn.

Handläggs av samhällsbyggnadsnämnden.

Motionär: Kim Silow Kallenberg m fl Feministiskt Initiativ 2019-09-13

Belysning installeras på lekplatser

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30. Handläggs av

samhällsbyggnadsnämnden.

Motionär: Tomas Ingberg mfl. Sverigedemokraterna: 2019-12-19

Jämställdhetsarbete med inriktning mot pojkar, män och

maskulinitetsfrågor

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30. Handläggs av

kommunstyrelsen.

Motionär Kim Silow Kallenberg m fl. Feministiskt Initiativ 2020-01-21

Behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 7 mars.

Normkritisk pedagogik i förskola och skola

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30.

Motionär Kim Silow Kallenberg m fl .Feministiskt Initiativ 2020-01-21
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Motion - Gör 224:an säker för oskyddade trafikanter

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-29. Handläggs av

samhällsbyggnadsnämnden.

Motionär Sarah Kinberg m fl . Liberalerna 2021-02-12

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-29. Handläggs av

socialnämnden.

Motionär Kim Silow Kallenberg m fl . Feministiskt Initiativ 2021-03-04

Motion - åtgärder för samgående med andra kommuners miljöenheter

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021- 03-29, Handläggs av

kommunstyrelsen.

Motionär Sarah Kinberg. Liberalerna 2020-03-01

Behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 7 mars.

Motion - Förbättrad trafiksäkerhet för gångtrafikanter i Gnesta tätort

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-29. Handläggs av

samhällsbyggnadsnämnden.

Motionär Lena Staaf, Benny Åberg. Vänsterpartiet 2021-03-16

Motion om att bygga trähus

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26. Handläggs av

samhällsbyggnadsnämnden.

Motionär Lena Staaf m fl .Vänsterpartiet 2021-04-12

Motion - Tillgänglighet för alla medborgare i Gnesta

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-24. Handläggs av

kommunstyrelsen.

Motionär Anja Probst m fl .Feministiskt Initiativ 2021-05-10

Motion - Inrätta funktionen "Frivilligsamordnare" i skolorganisationen

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-24. Handläggs av barn- och

utbildningsnämnden.

Motionär Håkan Ekstrand m fl .Centerpartiet 2021-05-11
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Motion- Medborgarförslag- demokratisk rättighet

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-24. Handläggs av

kommunstyrelsen.

Motionär Håkan Ekstrand m fl .Centerpartiet 2021-05-14

Motion - Insatser för att möta relationsvåld

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21. Handläggs av barn- och

utbildningsnämnden.

Motionär Håkan Ekstrand m fl .Centerpartiet 2021-06-01

Motion - Planera in kultur och mötesplatser för barn och unga i Gnestas

nya centrumplan

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av

kommunstyrelsen

Motionär Anja Probst m fl. Feministiskt Initiativ. 2021-08-18

Motion- Bemanna alla skolbibliotek med skolbibliotekarie i Gnestas

grundskolor

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av barn- och

utbildningsnämnden.

Motionär Anja Probst m fl. Feministiskt Initiativ 2021-08-18

Motion angående kontaktpolitikersystem

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av

kommunstyrelsen.

Motionär. Lena Staaf m fl. Vänsterpartiet 2021-09-06

Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas skolor

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av barn- och

utbildningsnämnden

Motionär. Krister Ekberg Sverigedemokraterna 2021-09-10

Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av barn- och

utbildningsnämnden

Motionär. Krister Ekberg Sverigedemokraterna 2021-09-10
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Motion - Gång & cykelväg till Dammhagen

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av

samhällsbyggnadsnämnden.

Motionär. Krister Ekberg Sverigedemokraterna 2021-09-10

Motion- Gör Lötbodal till kommunalt naturreservat

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av

kommunstyrelsen

Motionär: Gustav Edman Miljöpartiet 2021-09-14

Motion - Planera för framtiden förvärva Blomstergården

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-22. Handläggs av

kommunstyrelsen

Motionär: Sarah Kinberg, Liberalerna 2021-10-07

Motion - Utsatta EUmedborgare

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-22. Handläggs av

kommunstyrelsen

Motionär: Anja Probst, Feministiskt Initiativ, 2021-10-07

Motion- Eftersatt underhåll, en möjlighet till utökad samverkan med

föreningslivet

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-22. Handläggs av

kommunstyrelsen

Motionär: Håkan Ekstrand, Axel Bodin, Centerpartiet 2021-10-21

Motion - Ordning och reda i budgetprocessen

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-22. Handläggs av

kommunstyrelsen

Motionär: Lena Staaf Vänsterpartiet 2021-11-01

Motion angående äldreomsorgsplan

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-22. Handläggs av

socialnämnden,

Motionär: Lena Staaf Vänsterpartiet 2021-11-09
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Motion- Hållbar VA-organisation för bättre vatten

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-20. Handläggs av

kommunstyrelsen

Motionär: Lena Staaf, Vänsterpartiet 2021-12-09

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-04

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson Jenny Johansson

Kommunchef Kommunsekreterare
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Upprättad: 2022-02-07

Diarienummer: KS.2022.46

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2021 kommunstyrelsen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänner årsredovisning 2021 för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens årsredovisning redovisar uppföljning av verksamhet, ekonomi och

investeringar 2021.

Verksamhet

Redovisningen av verksamhetsuppföljningen baseras på kommunstyrelsens mål och

uppdrag. Resultatet redovisas under avsnittet Styrning och uppföljning av den

kommunala verksamheten.

Ekonomi

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde  Utfall 2021 
Budget

2021 

Avvikelse mot

budget 

Prognos

delårsrapport 

Avvikelse mot

prognos 

Kommunchef  -3 541 -6 186 2 645 -3 760 219

Kanslienheten  -5 189 -5 587 398 -5 387 198

IT-enheten  -8 620 -8 566 -55 -8 566 -55

Ekonomienheten  -9 931 -8 589 -1 342 -10 089 158

Mark och fastigheter  -1 256 -2 757 1 501 -2 157 901

HR  -7 633 -7 817 184 -7 617 -16

Samhällsunderstödda resor  -9 802 -10 635 833 -10 635 833

Kommunikation och

samverkan 
-37 401 -36 257 -1 145 -38 157 756
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Ofördelat kommunstyrelsen  -1 209 -3 200 1 991 -1 350 141

Tot Skattekollektivet KS  -84 582 -89 594 5 012 -87 718 3 136

VA-enheten  -6 446 0 -6 446 -7 000 554

Renhållningsenheten  -409 0 -409 -300 -109

Tot Taxekollektivet KS  -6 855 0 -6 855 -7 300 445

Kostnadsutveckling

Totalt blev nettokostnaderna cirka 85 mkr för den skattefinansierade verksamheten

2021, en ökning med cirka 2 mkr jämfört med 2020. För taxekollektivet uppgår

nettokostnaden till 6,9 mkr, att jämföra med 0,9 mkr för 2020.

Budgetavvikelse

Den skattefinansierade verksamheten visar ett överskott mot budget med cirka 5 mkr

som främst förklaras av:

Kommunchefen visar ett större överskott med 2,6 mkr beroende på en icke utnyttjad

reserv för lönerörelsen samt färre aktiviteter på grund av pandemin.

Mark och fastigheter visar ett överskott på 1,5 mkr då arbetet med fördjupad

översiktsplan har skjutits framåt. Även området ofördelat kommunstyrelsen visar ett

överskott där del av avsatta medel för strategiska förändringar, 2 mkr, inte utnyttjats.

Underskott redovisas för ekonomienheten (-1,3 mkr) på grund av höga

konsultkostnader för att täcka vakanser. Även kommunikation och samverkan visar ett

underskott (-1,1 mkr). Intäkterna har minskat då badhuset hållit stängt en period på

grund av pandemin.

Den taxefinansierade verksamheten visar ett underskott med 6,9 mkr. Ökningen beror

på ändrat synsätt i redovisningen avseende underhåll/investering.

Investeringar

Nämnden har under 2021 haft en ackumulerad, total investeringsbudget för

skattekollektivet på cirka 21 mkr och för taxekollektiven på cirka 116 mkr. Av denna

budget har den skattefinansierade delen upparbetat cirka 9 mkr och den

taxefinansierade verksamheten cirka 86 mkr.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Bedömningen är att någon jämställdhetsanalys inte är nödvändig i detta ärende

eftersom rapporten utgör underlag inför fortsatt planering. Ärendet innehåller

redovisning av vilken verksamhet som bedrivits under året och i vissa fall med

könsuppdelad statistik. Detta utgör i sig ett underlag för analys av skillnader mellan

könen för åtgärder framgent.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-07

2. Bilaga: Årsredovisning för kommunstyrelsen 2021

Anders Axelsson Susanne Gustafsson

Kommunchef Ekonomichef
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Upprättad: 2022-01-09

Diarienummer: KS.2022.1

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsmedel - ny

kontorsmodul till VA-enheten

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra föreslagen utbyggnad

av kontorsdelen på Gnesta avloppsreningsverk.

2. Investeringsvolym om 400 000 kr beslutas att ianspråktas från investeringsbudget

2022.

Sammanfattning

VA-enhetens kontor saknar idag toalett och har brist på kontorsrum.

Vid den senaste skyddsronden fick kontoret anmärkning att lokalerna inte är

ändamålsenliga med anledning av att det saknas toalett.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsen utformning (AFS 2020:1) så

ska normalt toaletten ligga i närheten av platsen där arbete utförs.

Mot den bakgrunden behöver VA-enheten köpa in en till kontorsmodul som innehåller

toalett och ett kontorsrum. Denna modul ska dockas med befintligt kontor som idag är

placerat på Gnesta avloppsreningsverk

Ärendebeskrivning

År 2016 flyttade VA-enheten sitt kontor till Gnesta avloppsreningsverk. Kontoret består

av fyra kontorsmoduler. Dock så saknas det toalett på kontoret. När personalen ska gå

på toaletten så behöver de gå till en annan byggnad på andra sidan parkeringen.

Vid den senaste skyddsronden fick kontoret anmärkning på att lokalerna inte är

ändamålsenliga med anledning av att det saknas toalett.

Kontorsytan är inte tillräcklig för dagens behov. Idag saknas kontorsrum för ordinarie

personal och inhyrda konsulter som bl.a. arbetar med Gnestas nya vattenförsörjning.

I och med att det finns behov av både ett till kontor och en toalett så behöver VA-

enheten köpa in ytterligare en kontorsmodul som kommer att dockas till befintliga

moduler.
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Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har undersökt alternativet att flytta VA-enhetens kontor till Gata/Park.

En sådan lösning är intressant för det kan leda till ett utökat samarbete, minska ett vi

och dom mellan VA- och Gata/Park-enheten samt möjlighet till bättre

samordningseffekter när personalen har nära till varandra och träffas dagligen.

Efter ett möte med Gnesta Förvaltnings AB så framgick det att det är möjligt att bygga

ett gemensamt kontor på Gata/Parks anläggning. Fördelarna med att skapa ett

gemensamt kontor ska vägas mot behovet av att det behövs fler kontorsplatser

omgående för VA-enheten. Utifrån det behov som finns idag så är den snabbaste

lösningen att VA-enheten införskaffar en till kontorsmodul med ett kontor och en

toalett.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringen beräknas till 400 000 kr vilket föreslås ianspråktas från

investeringsbudgeten för 2022. En ny kontorsmodul finns med i Framtidsplanen för

2022-2024.

En kontorsmodul har en beräknad nyttjande tid på 25 år. Med en uppskattad

internränta på 1,0 % blir kapitalkostnaderna 18 080 kr/år.

Juridiska konsekvenser

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsen utformning (AFS 2020:1) så

ska toaletten ligga i närheten av platsen där arbete utförs.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

En jämställdhetsanalys är inte tillämplig i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Investeringen överensstämmer med antagen investeringsbudget för 2022. Dock så

överensstämmer inte investeringen med Gnesta kommuns Framtidsplan 2022-2024

utifrån följande text på sidan 6: ”Investeringar för den avgiftsfinansierade

verksamheten ska kopplas till det ekonomiska utrymme som taxan medger”.

Kapitalkostnaden (amortering och ränta) och driftkostnaden för ytterligare en

kontorsmodul täcks inte av dagens VA-taxa.

Investeringen stämmer in med inriktningsmålet avseende en attraktiv arbetsgivare

genom att säkra en god arbetsmiljö.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-01-09
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Sändlista

Anders Axelsson Niklas Söderholm

Kommunchef VA-chef
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Upprättad: 2022-01-19

Diarienummer: KS.2021.393

Kommunstyrelsen

Ny tryckstegring Björnlunda

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder i

dricksvattenförsörjningen för kommande VA-anslutningar i Björnlunda.

2. Investeringsvolym om 2 000 000 Mkr beslutas att ianspråktas från

investeringsbudget 2022.

Sammanfattning

Nyanslutningar i utkanten av tätorten Björnlunda kräver tryckhöjande åtgärder i

dricksvattensystemet. Förvaltningen föreslår anläggande av en tryckstegringsstation

vid Kyrkgärdet för att möta behovet.

Ärendebeskrivning

Nya anslutningar till den allmänna VA-anläggning i utkanten av tätorten i Björnlunda

kräver investering i befintlig anläggning. Befintligt ledningssystem håller lågt tryck när

systemet blir belastat. Berörda områden är:

Walendergsborgs skola med

Samfälligheten Sion, eventuell

exploatering samt befintliga

fastigheter som då omfattas av

kommande utökning av

verksamhetsområdet då

täthetsgraden i ökar.

Skenda, fastigheter befinner sig

inom verksamhetsområdet. Borde

redan varit anslutna. Projektet

Aspliden påverkar befintlig

vattenförsörjning.
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Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har provocerat systemet i brandposter och konstaterat att systemet inte

håller erforderligt tryck för kommande byggnation och nyanslutningar.

Systemet fungerar i dagsläget inte för brandbekämpning i erforderlig omfattning.

Som en åtgärd föreslår VA-enheten att trycket i systemet höjs genom anläggandet av en

ny tryckstegringsstation vid Kyrkgärdet i Björnlunda.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser vid genomförd investering

Investeringsvolym 2 000 000 kr

Uppskattad ökning av kapitalkostnader. En internränta om

1% har använts i beräkningen.
80 000 kr/år

Ökning av årliga driftkostnader utgörs av tillkommande

elförbrukning, tillsyn och underhåll på anläggningen.
20 000 kr/år

Total uppskattad årlig påverkan på driftbudget och VA-taxa 100 000 kr/år

Juridiska konsekvenser

Kommunen har eller kommer få en juridisk skyldighet att lösa den kommunala va-

anslutningen för berörda fastigheter enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Fastigheter som befinner sig inom beslutat verksamhetsområde, har avtalat om

anslutning eller fastigheter som kommer att befinna sig inom det kommunala

verksamhetsområdet när det utökas på grund av förtätningen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

En jämställdhetsanalys är ej tillämpbar i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Investeringen är upptagen i investeringsbudgeten för år 2022. Dock så

överensstämmer inte investeringen med Gnesta kommuns Framtidsplan 2022-2024

utifrån följande text på sidan 6: ”Investeringar för den avgiftsfinansierade

verksamheten ska kopplas till det ekonomiska utrymme som taxan medger”.

Kapitalkostnaden (amortering och ränta) och driftkostnaden för en tryckstegring täcks

inte av dagens VA-taxa.
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Investeringen stämmer väl in med inriktningsmålet avseende en attraktiv kommun

genom att säkra en god dricksvattenproduktion för boende och framtida boende i

Björnlunda tätort.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-01-19

Sändlista

Samhällsbyggnadschef

VA-chef

Ekonomichef

Anders Axelsson Niklas Söderholm

Kommunchef VA-chef

Mikael Tjulin

VA-ingenjör
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Upprättad: 2022-02-07

Diarienummer: KS.2022.47

Kommunstyrelsen

Inköp av sandfilter

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra föreslagen investering

av sandfilter.

2. Investeringsvolym om 1 500 000 kr beslutas att ianspråktas från investeringsbudget

2022.

Sammanfattning

Låg grundvattenbildning under höst och vinter kan leda till en kritisk situation redan

under år 2022 avseende tillgången på dricksvatten för Gnesta tätort.

Förvaltningen föreslår inköp av filter för att förbereda akuta åtgärder redan nu. Inköpet

kan i framtiden ingå i beredningen av vatten från Klämmingen i planerat nytt

vattenverk.

Ärendebeskrivning

Gnesta vattenverk producerar dricksvatten av grundvatten. Grundvatten utvinns ur

akviferen som är ett marklager med geologisk bildning som lagrar grundvatten.

Lagringskapacitet och genomsläpplighet är så stor att grundvatten kan utvinnas ur den

i användbara mängder.

VA-enheten har utfört manuella mätningar av nivåer i akviferen sedan 1990-talet. Det

finns därför statistik över hur nivåerna ändras över året och från år till år. Dock har

mätningen varit av varierad förekomst och noggrannhet. År 2017 installerades

elektronisk mätutrustning i observationsrören. Mätutrustningen är kopplad till drift-

och övervakningssystemet. Idag erhålls realtidsdata av nivåernas utveckling i

magasinet.

Normalt fylls grundvattenmagasinen på under perioden där växtligheten inte är aktiv.

Växtsäsongen har blivit längre och det är därför kritiskt med nederbörd under höst och

vinter. Det VA-enheten har noterat under hösten 2021 fram till idag är att

grundvattennivåerna inte har återhämtat sig så som de ska jämfört med tidigare år.

Grundvattennivåerna är fortfarande acceptabla, men om det inte sker någon ytterligare

påfyllning finns det risk att läget blir kritiskt under 2022.
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Förvaltningens synpunkter

VA-enheten arbetar med alternativ vattenförsörjning med sjön Klämmingen som

huvudalternativ som ny råvattenkälla. Planen är att den nya vattenförsörjningen ska

vara i drift 2026. Ett delmål är att bygga en råvattenledning från Klämmingen till

nuvarande vattenverk.

En råvattenledning öppnar upp möjligheter att tillföra vatten till befintlig

infiltrationsanläggning i väntan på det nya vattenverket.

För att det ska vara möjligt att tillföra detta vatten så behöver det renas innan det

infiltreras ned till grundvattnet. Reningen är till för att förhindra att magasinet

kontamineras för framtida generationer.

I de utredningar och principförslag som tagits fram för en ny vattenförsörjning har

reningssteg med sandfilter ingått. Samma lösning fungerar för att rena ytvatten av

godtagbar kvalité innan infiltrering sker i befintlig anläggning. Därav behöver en akut

hantering av låga nivåer inte belasta driftåret ekonomiskt i för stor omfattning utan

filtren som köps kan ingå i den permanenta lösningen för vattenförsörjningen.

För att kommunen ska kunna vara förberedda på eventuellt kritiskt låga

grundvattennivåer vill VA-enheten köpa in ett sandfilter för att det ska stå redo att

börja användas vid en nödsituation. Leverantörer har angett att leveranstiden på berört

sandfilter är ca 12 veckor.

Aktivera tillskottsvatten

Om VA-enheten har ett sandfilter och grundvattennivåerna fortsätter att sjunka till

onormalt låga nivåer så är det möjligt att på kort tid ta ett sandfilter i drift. Vatten tas i

huvudalternativet från Klämmingen men även Skillötsjön är ett alternativ.

Råvattenledning krävs, men under en kortare period kan tankbilar nyttjas.

Om Frösjön ska användas så är bedömningen utifrån försöket år 2020 att en ytterligare

rening av vattnet krävs pga att Frösjöns vattenkvalité är betydligt sämre. Omfattningen

blir då för kostnadsdrivande samt att betydande del av producerat vatten kommer gå åt

till backspolning av filter.

Andra användningsområden för ett sandfilter

Grundtanken med att införskaffa ett sandfilter är att det inte ska användas förutom vid

en nödsituation. När råvattenledningen från Klämmingen finns på plats så ska det

vattnet renas via detta filter i väntan på det nya vattenverket tas i drift. Filtret kommer

då att ha två syften:
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1. Tillföra extra vatten till grundvattentäkten

2. Vara en pilotanläggning för att se hur vattnet från Klämmingen kan renas

på bästa sätt. Både för att kunna dimensionera och utrusta det nya

vattenverket med rätt utrustning

När det nya vattenverket står på plats så kommer detta filter att ingå som ett av flera

reningssteg i det nya verket. Alternativt kan filtret flyttas till Björnlunda vattenverk för

att bli ett komplement till dagens sandfilter.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringen beräknas till 1 500 000 kr vilket föreslås ianspråktas från

investeringsbudgeten för 2022. Ett sandfilter finns med i Framtidsplanen för 2022-

2024.

Berört sandfilter har en uppskattad nyttjandetid om 75 år däremot så har tillhörande

utrustning så som pump, ventil, rör och elutrustning betydligt lägre livslängd.

Genomsnittlig nyttjande tid bedöms till 30 år. Med en uppskattad internränta på 1,0 %

blir kapitalkostnaderna 57 750 kr/år för investeringen.

Juridiska konsekvenser

Kommunen har en juridisk skyldighet att tillhandahålla dricksvatten inom utpekade

verksamhetsområden enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

En jämställdhetsanalys är inte tillämplig i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Investeringen överensstämmer med antagen investeringsbudget för 2022. Dock så

överensstämmer inte investeringen med Gnesta kommuns Framtidsplan 2022-2024

utifrån följande text på sidan 6: ”Investeringar för den avgiftsfinansierade

verksamheten ska kopplas till det ekonomiska utrymme som taxan medger”.

Kapitalkostnaden (amortering och ränta) och driftkostnaden för ett sandfilter täcks inte

av dagens VA-taxa.

Investeringen stämmer in med fullmäktiges inriktningsmål:

 En attraktiv kommun

 En hållbar kommun

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-07
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Sändlista

~ Samhällsbyggnadschef

~ Ekonomichef

~ VA-chef

Anders Axelsson Niklas Söderholm

Kommunchef VA-chef
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Upprättad: 2022-02-10

Diarienummer: KS.2021.338

Kommunstyrelsen

E-förslag- Padel

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. E-förslaget om att införa padel i Gnestahallen avslås.

Ärendebeskrivning

En kommuninvånare har lämnat in ett e-förslag om att införa en möjlighet att spela

padel i Gnestahallen. Förslaget är att sätta in en padelbur med tillhörande belysning i

Gnestahallen. E-förslaget fick fler än 50 gilla-klick och ska därför behandlas.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen instämmer i att det rent faktiskt skulle få plats med en padelbur i

sporthallsdelen i Gnestahallen. Det är dock generellt en hög efterfrågan på

träningstider i Gnesta kommuns idrottshallar. Gnesta sporthall och Frejahallen är båda

i princip fullbokade på vardagskvällar mellan 17-21/22 samt även i hög grad på helger

för matcher mm. Dansutskolan är fullbokad efter skoltid på vardagskvällar men även

delvis under helgerna. Gnestahallen (tennishallen) hyrs på heltid av Gnesta

tennisklubb.

Gnestahallen (sporthallsdelen) är i dagsläget uthyrd cirka 12 timmar per vecka, varav

nio timmar handlar om barn- och ungdomsverksamhet. Om en del av hallen tas i

anspråk av en padelbur, skulle det få konsekvensen att tre föreningar som bedriver

barn- och ungdomsträning går miste om sina träningstider. Totalt handlar det om cirka

60 barn/ungdomar.

I det idrottspolitiska programmet 2018-2025 är ett av kommunens mål att barn och

ungdomar ska ges företräde till träningstider före vuxna.

Mot bakgrund av ovanstående, föreslår förvaltningen att förslaget avslås.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-10

Sändlista

~ Förslagsställaren

Anders Axelsson Erika Isaksson

Kommunchef Utredare
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Upprättad: 2022-02-14

Diarienummer: KS.2022.6

Kommunstyrelsen

Redovisning delegationsbeslut

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av

kommunstyrelsens antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till

kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller

fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla

lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden

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

kommunstyrelsens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens

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

datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter

om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare

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

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

~ Förteckning över delegationsbeslut 2022-01-13 – 2022-02-25

~ Anställningar 2022-01-01 - 2022-01-31



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2022.8

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-01-27

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2022.13

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-02-07

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2022.11

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-02-01

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2022.17

Vatten och avlopp

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-02-17

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd

Ärende: RVA.2022.14

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-02-15

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

2022-02-28 11:00:10 Sida 1 av 6
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DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2022.19

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-02-23

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2022.7

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-01-18

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av slam

Ärende: RVA.2022.10

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-01-31

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2022.24

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-02-24

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2022.6

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-01-17

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

2022-02-28 11:00:10 Sida 2 av 6
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DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2022.12

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-02-10

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2022.4

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-01-26

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Gatuchef: Beslutad

Ärende: RVA.2022.16

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-02-11

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd

Ärende: RVA.2021.145

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-01-28

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Gatuchef: Beslutad

Ärende: RVA.2021.144

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-01-27

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Gatuchef: Beslutad

2022-02-28 11:00:10 Sida 3 av 6
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DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2022.15

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-02-10

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2022.2

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-01-28

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Gatuchef: Beslutad

Ärende: RVA.2022.20

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-02-22

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig: Avslag

Ärende: RVA.2022.9

Renhållning

Ansökan om befrielse gällande hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-02-11

Beslut: Beslut befrielse hämtning hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd

Ärende: RVA.2021.143

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-01-27

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Gatuchef: Beslutad

2022-02-28 11:00:10 Sida 4 av 6
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DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2022.18

Renhållning

Ansökan om budad hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-02-22

Beslut: Beslut budad hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd

Ärende: KS.2022.29

Partiväsendet

Remiss över ansökan om förnyat förordnande som borgerlig vigselförrättare

Beslutsdatum: 2022-02-09

Beslut: Beslut med adressfält Enhetschef: Beviljad

Ärende: KS.2022.18

Kultur och fritid

Ansökan om ledarutbildningsbidrag

Beslutsdatum: 2022-01-25

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag Fritidschef: Beviljad

Ärende: KS.2022.67

Kultur och fritid

Ansökan Stöd för kulturarrangemag, kultur- och intresseföreningar

Beslutsdatum: 2022-02-21

Beslut: Beslut föreningbidrag Verksamhetschef Kommunikation och samverkan, Beviljad

Ärende: KS.2022.74

Kultur och fritid

Ansökan om föreningsbidrag för pensionärsförening

Beslutsdatum: 2022-02-21

Beslut: Beslut  föreningsbidrag Verksamhetschef Kommunikation och samverkan, Beviljad

2022-02-28 11:00:10 Sida 5 av 6
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DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2022.3

Ej typade ärenden

Remiss över ansökan om förordnande borgerlig vigselförättare

Beslutsdatum: 2022-02-09

Beslut: Beslut med adressfält Enhetschef: Beviljad

Ärende: KS.2022.4

Ej typade ärenden

Remiss över ansökan om förordnande som borgerlig vigselförättare

Beslutsdatum: 2022-02-09

Beslut: Beslut med adressfält Enhetschef: Beviljad

Ärende: KS.2022.58

Ansökan om kulturbidrag

Beslutsdatum: 2022-02-21

Beslut: Beslut föreningbidrag Verksamhetschef Kommunikation och samverkan, Beviljad

2022-02-28 11:00:10 Sida 6 av 6
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Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 

mellan 2022-01-01 -2022-01-31 
 

 

 

Näringslivssamordnare 

Organisation: Samordnare 

Tillsvidare, From: 2022-03-01 

Heltid, Löneläge: 2022 

Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef 

 

 

 

 



Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade 

mellan 2022-01-01 – 2022-01-31 

 
Hr-chef 

Organisation: KLK Stab och Ledning 

Allm visstidsanställning, 2022-01-01 - 2022-12-31 

Deltid (50,00%), Löneläge: 2022 

Utfärdat av: Anders Axelsson, Kommunchef 

 

Kommunvägledare 

Organisation: Servicecenter 

Vikariat, 2022-01-01 - 2022-06-30 

Deltid (20,00%), Löneläge: 2021 

Utfärdat av: Kristina Karlsson, Enhetschef 

 

Kommunvägledare 

Organisation: Servicecenter 

Vikariat, 2022-01-24 - 2022-06-30 

Deltid (85,00%), Löneläge: 2022 

Utfärdat av: Kristina Karlsson, Enhetschef 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Kommunstyrelseförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2022-02-14

Diarienummer: KS.2022.5

Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden

Sammanfattning

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som

kommunledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för kommunstyrelsen,

utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos

kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter AB 2021-12-14

~ Beslut från Vård- och omsorgsnämnden, Nyköpings kommun 220203 § 7 Ansökan

om statsbidrag 2022 för Personligt ombud
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