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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Andreas Andersson (C) som ordinarie och Sven Anderson (M)

som ersättare att justera protokollet onsdagen den 13 oktober 2021, kl 8.00, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Sammanträdesdatum: 2021-10-11
Diarienummer: KS.2021.238

§ 91

Information från föredragande

Sammanfattning av ärendet
Lina Gellermark, VD för Energikontoret i Mälardalen AB, informerar om hur arbetet

mellan Energikontoret Mälardalen och de olika aktörerna ser ut. Energikontoret i

Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med verksamhet i Södermanland,

Västmanland och Uppsala län. Den huvudsakliga uppgiften är att vara en

kompetensresurs för kommunerna för en hållbar energiutveckling i Mälardalen.

Energikontoret ägs av kommunerna.
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Sammanträdesdatum: 2021-10-11
Diarienummer: KS.2021.61

§ 92

Återrapportering Vatten/avlopp

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef, Anders Axelsson, informerar om läget kring frågor som rör Vatten- och

avlopp.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2021-10-11

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-10-11
Diarienummer: KS.2021.305

§ 93

Skattesats 2022

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

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

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

utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen.

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

procent för 2022.

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

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

som har bestämts tidigare".

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-29

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

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-10-11
Diarienummer: KS.2021.25

§ 94

Obesvarade motioner

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Totalt finns 27 st obesvarade motioner, av dessa ligger 18 st. för beredning med kortare

handläggningstid än 1 år. För nio 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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-01

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-10-11
Diarienummer: KS.2021.245

§ 95

Delårsrapport kommunstyrelsen 2021

Beslut
1. Godkänner beslut till Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrregler ska varje nämnd upprätta en delårsrapport per den 31

augusti. I delårsrapporten redovisas verksamhetsuppföljning, ekonomisk uppföljning

av budget inklusive prognos per 31 december samt uppföljning av investeringar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-28

2. Förslag till Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen

Tjänsteförslag
1. Godkänner beslut till Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Reservationer/Yttrande
Oskar Sulin (V) lämnar in skriftligt yttrande.

Sändlista
~ Kommunchef

~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2021-10-11
Diarienummer: KS.2021.152

§ 96

Revisionsrapport - Grundläggande granskning
av styrelsen och nämndernas
ansvarsutövande 2020

Beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer svaret till de förtroendevalda revisorerna

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av

styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2020. Revisorernas iakttagelser redovisas

i bifogad revisionsrapport.

Revisorernas sammanfattande bedömning visar på att kommunstyrelsen uppfyller

kraven helt inom granskningsområdet ekonomiskt tillfredsställande men enbart delvis

inom granskningsområdena ändamålsenlighet och intern kontroll.

Utifrån granskningens resultat lämnar revisorerna följande rekommendation avseende

kommunstyrelsen:

· Säkerställ att styrelsens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra

uppföljning av resultat under året och vid årets slut. En tydligare

måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov.

· Utveckla arbetet med riskanalyser i syfte att säkerställa att de moment som väljs

ut till kontroller i internkontrollplanen är av hög relevans.

· Säkerställ att kommunstyrelsen utvecklar egna specifika kontrollområden i

internkontrollplanen

· Säkerställ att uppföljning av internkontrollplanen och dess moment tydliggörs

så att resultat för kontrollområdena framgår

Kommunstyrelsens synpunkter

Styrelsen vill i sitt svar framhålla att det i samband med framtagandet av framtidsplan

2022-2024 pågår en diskussion om hur såväl mål, indikatorer, uppdrag samt arbetet
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med intern kontroll kan utvecklas inom respektive nämnd. Exakt vad som kommer ur

den diskussionen är i dagsläget inte möjligt att säga men ambitionen är att utveckla och

säkra att indikatorerna är relevanta och mätbara, liksom att utveckla bedömningen av

måluppfyllelse i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Ett första steg i arbetet är att i samband med årsredovisning 2021 börja utveckla en

fördjupad bedömning och analys av måluppfyllelsen inom de nio inriktningsmålen.

Bedömningen behöver i större utsträckning ta höjd för vilka resultat och värden som

skapats, i mindre utsträckning beskriva vilka åtgärder och aktiviteter som genomförts

under året. Förvaltningen har redan påbörjat en diskussion om hur årsredovisningen

kan utvecklas för att understödja ett sådant analysarbete.

Vad gäller arbetet med intern kontroll pågår också för närvarande ett arbete med att

utveckla internkontrollplanerna för att säkerställa att ändamålsenliga och relevanta

kontrollmoment finns med i planen. Ett viktigt perspektiv i det arbetet är att utveckla

på vilket sätt internkontrollen redovisas för styrelsen. Ambitionen bör vara att

nämnden kontinuerligt följer upp arbetet med intern kontroll för att fullt ut säkerställa

att den interna kontrollen fungerar på ett tillfredsställande sätt i enlighet med

kommunallagens regelverk. För att frågan inte ska tappas bort har internkontrollen

därför fått en egen punkt på kommunstyrelsens dagordning. Dock återstår ett arbete

med att inom förvaltningen skapa fungerande beredningsrutiner för återrapportering

som tar avstamp i en väl utvecklad internkontrollplan.

Som antyddes ovan behöver dock detta arbete pågå över tid och ses som ett långsiktigt

utvecklingsarbete avseende ledning, styrning, uppföljning och kontroll. Sammantaget

menar styrelsen dock att det pågående arbetet på sikt kommer innebära en utvecklad

uppföljning som också svarar upp mot de iakttagelser som revisionsrapporten visar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-28

2. Revisionsskrivelse

3. Revisionsrapport

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen fastställer svaret till de förtroendevalda revisorerna

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

Sändlista
~ Revisionen
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Sammanträdesdatum: 2021-10-11
Diarienummer: KS.2021.199

§ 97

Revisionsrapport - Uppföljning utifrån
granskning 2013 av VA, samt översiktlig
granskning av nuläge

Beslut
1. KS beslutar att godkänna svaret till revisionen avseende revisionsrapport
"Uppföljning utifrån granskning 2013 av VA, samt översiktlig granskning av nuläge.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har i utifrån sin granskning med utgångspunkt i revisionsrapporten 2013

och dagens nuläge gjort bedömningen att det inte har vidtagits adekvata åtgärder för

att säkerställa en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med

VA-underhåll.

Kommunstyrelsen instämmer till stora delar i revisorernas bedömning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-14

2. Revisionsrapport - Uppföljning utifrån granskning 2013 av VA, samt översiktlig

granskning av nuläge

Tjänsteförslag
1. KS beslutar att godkänna svaret till revisionen avseende revisionsrapport

"Uppföljning utifrån granskning 2013 av VA, samt översiktlig granskning av

nuläge.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Revisorerna

~ Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

~ VA-chef
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Sammanträdesdatum: 2021-10-11
Diarienummer: BOUN.2021.94

§ 98

Ianspråktagande av investeringsmedel -
möbler grundskola

Beslut
1. 120 000 kr från 2021 års investeringsmedel gällande Grundskolan – möbler i

arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14

september 2021. Frejaskolan bedömer att nuvarande lokaler för den särskilda

undervisningsgruppen för barn med behov inom autismspektrat inte är ändamålsenliga

för det antal elever som gruppen kommer att ha.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-15

2. Protokoll 2021-09-14 BoU

3. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

Tjänsteförslag
1. 120 000 kr från 2021 års investeringsmedel gällande Grundskolan – möbler i

arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i anspråk.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag

Sändlista
~ Planeringschef BoU

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2021-10-11
Diarienummer: KS.2021.221

§ 99

Mariefredsvägen dricksvattenledning

Beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ersätta befintlig

dricksvattenledning i Mariefredsvägen.

2. Investeringsvolymen om 4 Mkr beslutas att ianspråktas från

investeringsbudget, "Ledningsnät, utbyte och ventiler".

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att byta ut dricksvattenledningen i

Mariefredsvägen, ca 400 m ledning. Arbetet har prioriterats upp då beläggningsarbeten

är planerade i berörd vägsträckning.

Berörd sträcka har varit hårt drabbad av vattenläckor och investeringen förväntas ha en

kostnadsbesparande effekt på VA-enhetens driftbudget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-07-01

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ersätta befintlig

dricksvattenledning i Mariefredsvägen.

2. Investeringsvolymen om 4 Mkr beslutas att ianspråktas från

investeringsbudget, "Ledningsnät, utbyte och ventiler".

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Samhällsbyggnadschef

~ VA-chef

~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2021-10-11
Diarienummer: KS.2021.99

§ 100

Bidrag pensionärsföreningar

Beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar en tillfällig höjning av bidrag till

pensionärsföreningarna under 2021. Belopp från 30 kr/medlem till 40

kr/medlem.

2. Finansiering sker inom kommunikation och samverkans budgetram.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsutskottet har sett över en justering av bidraget till

pensionärsföreningarna under 2021. Kultur- och fritidsutskottet ser att en tillfällig

höjning av detta bidrag är önskvärt under den pandemi som råder.

Enligt kultur- och tekniknämndens Framtidsplan 2014-2016 är pensionärs-

föreningarna berättigade att söka bidrag motsvarande 30 kr/medlem.

Under större delen av 2020 kunde föreningarna inte bedriva ordinarie verksamhet

under pågående pandemi. Med Folkhälsomyndighetens och regionalt beslutade

restriktioner om antal deltagare vid sammankomster har föreningarna inte kunnat

genomföra aktiviteter och då ej haft några intäkter. Kultur- och fritidsutskottet föreslår

en höjning av bidraget från 30 kr/medlem till 40 kr/medlem under 2021. Det totala

antalet medlemmar är 892, vilket motsvarar en ökad kostnad med 8 920 kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beviljar en tillfällig höjning av bidrag till

pensionärsföreningarna under 2021. Belopp från 30 kr/medlem till 40

kr/medlem.

2. Finansiering sker inom kommunikation och samverkans budgetram.

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

Sändlista
~ Kommunchef

~ Kultursamordnare

~ Chef för kommunikation och samverkan
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Sammanträdesdatum: 2021-10-11
Diarienummer: KS.2021.268

§ 101

Målbild Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland

Beslut
1. Gnesta kommun antar målbilden "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland".

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma nämnden för socialtjänst och vård har initierat ett arbete för att

förbättra samarbetet mellan skola, socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barnens

bästa. En styrgrupp bestående av socialchefer, skolchefer, Forskning- och utveckling i

Sörmland, divisionschef psykiatri och funktionshinder samt verksamhetschef för

Regionalt stöd och projektledare för Uppdrag psykisk hälsa har arbetat fram en målbild

för utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa”.

Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god

fysisk och psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov.

Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga insatser för

barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av samverkansstrukturer för alla

aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland. Ett starkt gemensamt

ansvarstagande är avgörande.

Målbilden Tillsammans för barnens bästa i Sörmland utgår från FN:s konvention om

barnets rättigheter, barnkonventionen, och kommer att beröra samtliga verksamheter

som kommer i kontakt med barn och unga.

Nämnden för socialtjänst och vård beslutade på sitt sammanträde den 28 maj 2021 att

rekommendera länet samtliga kommuner att anta målbilden "Tillsammans för barnens

bästa i Sörmland".

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-10

2. Protokollsutdrag NSV 2021-05.28, § 11

3. Skrivelse "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland"
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Tjänsteförslag
1. Gnesta kommun antar målbilden "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland".

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Lundin (S) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår att

kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Region Sörmland

~ Nämndsekreterare, Nämnden för socialtjänst och vård

~ Socialchef

~ Tf . Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2021-10-11
Diarienummer: KS.2020.307

§ 102

Arrendeavtal för mobilmast i Björnlunda på
fastigheten Skenda 3:3

Beslut
1. Anläggningsarrende enligt 11 kap. Jordabalken för uppsättande av en

telekommunikationsmast på del av fastigheten Skenda 3:3 godkänns

Sammanfattning av ärendet
Inom ett område av fastigheten Skenda 3:3 föreslås en upplåtelse av

anläggningsarrende för mast för telekommunikation. Masten projekteras till en höjd av

78 meter. Området är beläget på en mindre höjd sydost om Björnlunda samhälle ca 90

meter från järnvägen med hänsyn tagit till den verksamhet av avloppsreningsverk som

bedrivs på fastigheten. Arrendeperioden är 10 år med ytterligare förlängning av 5 år

om inte arrendet sägs upp 9 månader före periodens utgång. Arrendeavgiften är 9 000

kr som årligen ska räknas upp enligt konsumentprisindex, KPI.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse

2. Arrendeavtal

Tjänsteförslag
1. Anläggningsarrende enligt 11 kap. Jordabalken för uppsättande av en

telekommunikationsmast på del av fastigheten Skenda 3:3 godkänns

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Planeringschef
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Sammanträdesdatum: 2021-10-11
Diarienummer: KS.2021.2

§ 103

Redovisning delegationsbeslut

Beslut
1. Godkänna rapporteringen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av

kommunstyrelsens antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till

kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller

fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla

lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden

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

kommunstyrelsens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens

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

datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter

om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare

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

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

~ Förteckning över delegationsbeslut 2021-09-02 – 2021-10-03

~ Anställningar 2021-08-01 - 2021-08-31
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§ 104

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som

kommunledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för kommunstyrelsen,

utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos

kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~Meddelande från Sveriges kommuner och Regioner - Förbundsavgift år 2022

~ Protokoll från gemensamma överförmyndarnämnden 2021-09-24

~ Protokoll från Central samverkansgrupp 2021-06-09

~ Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-09-10

Politiska sammanträden och möteshandlingar - Möten - Nämnden för samverkan kring

socialtjänst och vård (2021-09-10) (opengov.cloudapp.net)

~ Protokoll från gemensamma patientnämndens sammanträde 2021-09-16 Politiska

sammanträden och möteshandlingar - Möten - Gemensamma patientnämnden (2021-

09-16) (opengov.cloudapp.net)
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§ 105

Kommunchefen informerar

~ Eva Lönnelid, barn- och utbildningschef börjar 18 oktober.

~ Cecilia Henningsson tf. HR-chef tom 31 december

~ Rekrytering av samhällsbyggnadschef

~ Rekrytering av kanslichef

~ Bemanning VA



 

Vänsterpartiet Gnesta 

Särskilt yttrande till delårsrapport 211011 

Av delårsrapporten framgår att VA-enheten har stora kostnader utöver vad som är budgeterat, detta 

underskott kommer enligt rapporten från lagning av läckor i kommunens VA-system. I den 

revisionsrapport som finns i handlingarna gjord av PWC för uppföljning av tidigare rapport från 2013 

framgår det att dom punkter som påvisades 2013 fortfarande inte är genomförda. Rapportens 

bedömning säger att ”kommunstyrelsen inte beaktat revisionens rekommendationer kopplat till 

underhålls- och förnyelseplaner samt saneringsplan i tillräcklig omfattning”. Rapporten riktar också 

kritik till de budgetposter som finns för år 2020 och 2021 för det är inte tydligt specificerat vad detta 

avser. Den inventering som 2013 sas att den skulle genomföras är heller inte genomförd. Nytt IT-

system för att underlätta detta kom på plats 2014 enligt rapport men data har inte matats in. Det 

betyder att vi fortfarande idag 2021 inte vet skick på det kommunens VA-system.  

Vänsterpartiet anser att det är anmärkningsvärt att de 11 miljoner som varit avsatta för investeringar 

har istället använts till akuta lagningar i VA-systemet. Vänsterpartiet vill se en tydlig plan i hur 

inventering och utbyte av dagens VA-system ska genomföras. I Norconsults rapport från 2020-11-06 

Kortsiktig dricksvattenförsörjning framgår det av rapportens slutsats att kommunen har stora 

förluster i distributionsnätet. Att detta åtgärdas och plan tas fram är därför av yttersta vikt. Det skulle 

även ge positiv effekt på att produktionsbehovet av dricksvatten kommer att minska, alternativt att 

nya fastigheter skulle kunna kopplas på innan ny ledning eller vattenverk är på plats. 

För Vänsterpartiet Gnesta den 11 Oktober 2020 

 

Oskar Sulin 
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Johan Rocklind, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M X         
Håkan Ekstrand, 2:e v ordf C X         
Linda Lundin, Led S X         
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X         
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M  X Sven Anderson       
Anders Oscarsson, Led S X         
Sibylle Ekengren, Led M X         
Andreas Andersson, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
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Vänsterpartiet Gnesta 


Särskilt yttrande till delårsrapport 211011 


Av delårsrapporten framgår att VA-enheten har stora kostnader utöver vad som är budgeterat, detta 


underskott kommer enligt rapporten från lagning av läckor i kommunens VA-system. I den 


revisionsrapport som finns i handlingarna gjord av PWC för uppföljning av tidigare rapport från 2013 


framgår det att dom punkter som påvisades 2013 fortfarande inte är genomförda. Rapportens 


bedömning säger att ”kommunstyrelsen inte beaktat revisionens rekommendationer kopplat till 


underhålls- och förnyelseplaner samt saneringsplan i tillräcklig omfattning”. Rapporten riktar också 


kritik till de budgetposter som finns för år 2020 och 2021 för det är inte tydligt specificerat vad detta 


avser. Den inventering som 2013 sas att den skulle genomföras är heller inte genomförd. Nytt IT-


system för att underlätta detta kom på plats 2014 enligt rapport men data har inte matats in. Det 


betyder att vi fortfarande idag 2021 inte vet skick på det kommunens VA-system.  


Vänsterpartiet anser att det är anmärkningsvärt att de 11 miljoner som varit avsatta för investeringar 


har istället använts till akuta lagningar i VA-systemet. Vänsterpartiet vill se en tydlig plan i hur 


inventering och utbyte av dagens VA-system ska genomföras. I Norconsults rapport från 2020-11-06 


Kortsiktig dricksvattenförsörjning framgår det av rapportens slutsats att kommunen har stora 


förluster i distributionsnätet. Att detta åtgärdas och plan tas fram är därför av yttersta vikt. Det skulle 


även ge positiv effekt på att produktionsbehovet av dricksvatten kommer att minska, alternativt att 


nya fastigheter skulle kunna kopplas på innan ny ledning eller vattenverk är på plats. 


För Vänsterpartiet Gnesta den 11 Oktober 2020 


 


Oskar Sulin 







