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Nr

Diarienummer

Ärende

1

KS.2020.50

Revidering Plan för Central Krisledning

2

KS.2019.244

Revidering av VA-taxa 2020

3

KS.2020.79

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

4

KS.2020.21

Ansökan om partistöd

5

KS.2019.326

Motion - Belysning installeras på lekplatser

6

KS.2020.23

Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

7

KS.2020.27

Motion - Normkritisk pedagogik i förskola och skola

8

KS.2020.28

Motion - Jämställdhetsarbete med inriktning mot
pojkar, män och maskulinitetsfrågor

9

KS.2020.90

Motion - Fri tid inom hemtjänsten

10

KS.2018.301

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 20192022

Sven Anderson

Jenny Johansson

Ordförande

Sekreterare
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Kommunstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

2020-03-16
KS.2020.50

§7

Revidering Plan för Central krisledning
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ge kommunstyrelsen ansvar för att ersätta Plan för central krisledning med en ny
Krisledningsplan samt kontinuerligt hålla den uppdaterad.
2. Styrdokumentet Plan för central krisledning (antagen KF § 113 2016-12-19) upphävs
när det nya styrdokumentet Krisledningsplan antas av kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 att godkänna Plan för central krisledning
Gnesta kommun. Ärendenummer KS.2016.27
Kommunen har även en ytterligare plan som behandlar krisledning. Åtgärdsplan för
central krisledning Gnesta kommun, fastställd av kommunchef med senaste revidering
2018-10-23. Planen är ett förtydligande av Plan för central krisledning.
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
föreskriver på sidan 10, att planen för hantering av extraordinära händelser ska
beslutas av lägst kommunchef. Länk till överenskommelsen.
Kommunens säkerhetssamordnare i samarbete med kommunens
beredskapssamordnare (köpt tjänst av Sörmlandskustens räddningstjänst) föreslår att
ovan nämnda planer sammanförs till en gemensam Krisledningsplan som
kommunstyrelsen ansvarar för. Hanteringen och möjligheten att kontinuerligt hålla
planen uppdaterad förenklas då avsevärt.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2020-02-14

Tjänsteförslag
1.

Ge kommunstyrelsen ansvar för att ersätta Plan för central krisledning med en
ny Krisledningsplan samt kontinuerligt hålla den uppdaterad.

2.

Styrdokumentet Plan för central krisledning (antagen KF § 113 2016-12-19)
upphävs när det nya styrdokumentet Krisledningsplan antas av
kommunstyrelsen.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
~ Kanslichef

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Tjänsteskrivelse

2020-02-14
KS.2020.50

Kommunstyrelsen

Revidering av Plan för central krisledning
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ge kommunstyrelsen ansvar för att ersätta Plan för central krisledning med en ny
Krisledningsplan samt kontinuerligt hålla den uppdaterad.
2. Styrdokumentet Plan för central krisledning (antagen KF § 113 2016-12-19) upphävs
när det nya styrdokumentet Krisledningsplan antas av kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 att godkänna Plan för central krisledning
Gnesta kommun. Ärendenummer KS.2016.27
Kommunen har även en ytterligare plan som behandlar krisledning. Åtgärdsplan för
central krisledning Gnesta kommun, fastställd av kommunchef med senaste revidering
2018-10-23. Planen är ett förtydligande av Plan för central krisledning.
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
föreskriver på sidan 10, att planen för hantering av extraordinära händelser ska
beslutas av lägst kommunchef. Länk till överenskommelsen.
Kommunens säkerhetssamordnare i samarbete med kommunens
beredskapssamordnare (köpt tjänst av Sörmlandskustens räddningstjänst) föreslår att
ovan nämnda planer sammanförs till en gemensam Krisledningsplan som
kommunstyrelsen ansvarar för. Hanteringen och möjligheten att kontinuerligt hålla
planen uppdaterad förenklas då avsevärt.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger.

Juridiska konsekvenser
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH):
Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny
mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser (2 kap.
1 § LEH)

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Lagen förtydligas i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL):
Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. Planen ska
innehålla:
· hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser.
· hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och
ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning.
· vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som
disponeras vid extraordinära händelser.
Planen för hantering av extraordinära händelser ska beslutas av lägst kommunchef.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Inte aktuellt.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Krisledningsplanen beskrivs i det Styrdokument för Gnesta kommuns krisberedskap
som antogs av kommunfullmäktige 2019-12-16. Ärendenummer KS.2019.305.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-02-14

Sändlista
~ Kommunstyrelsen
~ Kanslichef

Anna Sandklef

Julia Zetterstrand

Tf kommunchef

Kanslichef
Göran Johansson
Säkerhetssamordnare
Erik Bergström
Beredskapssamordnare
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2020-03-16
KS.2019.244
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Revidering av VA-taxa 2020
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten (VA) från den 1 maj 2020.

Sammanfattning av ärendet
I Gnesta kommun finns stort behov av förnyelse av den allmänna VA-anläggningen.
Detta i syfte att kunna möta en befolkningstillväxt och för att säkra leverans av
dricksvatten och rening av avloppsvatten. Upprustningen av ledningsnät, vattenverk
och reningsverk pågår.
På grund av ökade driftkostnader på reningsverken och vattenverken, ökade
personalkostnader och avskrivningskostnader på genomförda investeringar behöver en
höjning på brukningsavgiften genomföras.
För att säkerställa att full kostnadstäckning erhålls för utbyggnad av VA-nätet till nya
och befintliga bostäder samt verksamheter, behöver även del av anläggningsavgiften
höjas.
Höjningen av VA-taxan föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.
Förslaget innebär:
Att brukningsavgiften för en villa som förbrukar 150 kbm vatten per år ökar med ca
84 kr per månad.
Att brukningsavgiften för en lägenhet som förbrukar 133 kbm vatten per år ökar med ca
50 kr per månad.
Att anslutningsavgiften för en villa ökar med 6 807 kr.
Att anslutningsavgiften för ett flerbostadshus med 15 lägenheter ökar med 102 105 kr.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2020-02-18

2.

Vatten och avloppstaxa 2020

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll

Tjänsteförslag
1.

Anta ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten (VA) från den 1 maj 2020.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Tjänsteskrivelse

2020-02-18
KS.2019.244

Kommunstyrelsen

Revidering av VA-taxa 2020
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten (VA) från den 1 maj 2020.

Sammanfattning
I Gnesta kommun finns stort behov av förnyelse av den allmänna VA-anläggningen.
Detta i syfte att kunna möta en befolkningstillväxt och för att säkra leverans av
dricksvatten och rening av avloppsvatten. Upprustningen av ledningsnät, vattenverk
och reningsverk pågår.
På grund av ökade driftkostnader på reningsverken och vattenverken, ökade
personalkostnader och avskrivningskostnader på genomförda investeringar behöver en
höjning på brukningsavgiften genomföras.
För att säkerställa att full kostnadstäckning erhålls för utbyggnad av VA-nätet till nya
och befintliga bostäder samt verksamheter, behöver även del av anläggningsavgiften
höjas.
Höjningen av VA-taxan föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.
Förslaget innebär:
Att brukningsavgiften för en villa som förbrukar 150 kbm vatten per år ökar med ca
84 kr per månad.
Att brukningsavgiften för en lägenhet som förbrukar 133 kbm vatten per år ökar med ca
50 kr per månad.
Att anslutningsavgiften för en villa ökar med 6 807 kr.
Att anslutningsavgiften för ett flerbostadshus med 15 lägenheter ökar med 102 105 kr.

Ärendebeskrivning
Nuvarande VA-taxa i Gnesta kommun gäller sedan 2019-01-01.
Flera kommuner i Södermanlands län och i landet har gjort mer eller mindre kraftiga
höjningar de senaste åren. Detta är helt i linje med den bedömning
branschorganisationen Svenskt Vatten gör, att taxorna i kommunerna kommer att
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behöva höjas i snabbare takt framöver beroende på investeringsbehov och större krav
på vatten- och avloppsverksamheten.
I Gnesta kommun finns även kommande år behov av omfattande investeringar och
reinvesteringar för att uppgradera kommunens VA-anläggning. Detta i syfte att kunna
möta en starkare befolkningstillväxt och för att säkra leverans av dricksvatten och
rening av avloppsvatten.
Upprustning av vattenverk och reningsverk har påbörjats och under 2019 har
överföringsledningen för avloppsvatten mellan Laxne och Gnesta (Laxnelänken) tagits i
drift. Andra projekt som har utförts under året är renovering av ledningsnätet i Västra
Storgatan och Kärvsvägen.

Förvaltningens synpunkter
Hälsosamt och rent dricksvatten och system för rening av avloppsvatten hör till de
grundläggande välfärdstjänsterna. Omfattande renoveringsbehov finns på befintligt
ledningsnät vilket tydligt framgår av de många vattenläckor som verksamheten idag
hanterar. Verksamheten har fått ökade driftkostnader på anläggningarna, framförallt
för inköp av processkemikalier, för larm och bevakning, för personalkostnader och för
avskrivningskostnader på genomförda investeringar. Vid långhelger, semesterperioder
och när en medarbetare slutar blir VA-verksamheten mycket ansträngd, med höga
övertidsuttag som följd. För att minska risken för höga övertidsuttag och minska
personalomsättningen, bör utökning med en drifttekniker på enheten göras.
Behovet av upprustning och förnyelse inom VA-verksamheten är omfattande i många
kommuner i landet. Investeringstakten i Gnesta har historiskt varit låg men har sedan
ett par år tillbaka ökat. Förvaltningen bedömer att VA-taxan kan behöva höjas
ytterligare under kommande år för att finansiera uppbyggnaden av en modern och
effektiv VA-verksamhet.
I jämförelse med de flesta kommuner i t.ex. Södermanlands län samt Södertälje och
Nykvarn har Gnesta hög VA-taxa vad gäller brukningsavgift. Brukningsavgiften i Flen
och Vingåker ligger i samma härad som Gnestas taxa (se nedan). Spridningen av
taxorna i landet är stor och enligt Svenskt Vatten beror skillnader i avgift främst på
olika förutsättningar, vilket påverkar kostnaderna. Dessa skillnader beror bl.a. på typ
av bebyggelse, avstånd, topografi, befolkningstäthet, antal verksamhetsområden,
kvalitet på råvatten och investeringsbehov.
I Gnesta är investeringsbehoven stora, vilka ska bekostas av ett litet VA-kollektiv som
återfinns i glest belägna samhällen. De långa avstånden innebär att varje samhälle
behöver egen produktion av vatten och rening av avloppsvatten, alternativt långa
överföringsledningar mellan samhällena, d.v.s. centralisering av vattenproduktion och
avloppsrening. Båda alternativen innebär högre kostnader per anslutning än en hos
kommuner med många boende i en centralort.
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Jämförelse brukningsavgift enligt Nils Holgersson (2019-års taxa)
Avser ett flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
15 lägenheter, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3/år.
kr/mån
Gnesta
498 (förslag 2020: 548 kr/mån)
Flen
579
Katrineholm
409
Vingåker
514
Nykvarn
362
Södertälje
266
Trosa
399
Anläggningsavgift Typhus A (2020-års taxa)
Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är
ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3/år.
kr
Gnesta (enligt föreslagen VA- taxa 2020)
197 679 (förslag 2020: 204 486 kr)
Flen, Katrineholm, Vingåker
185 540
Nykvarn
215 717
Södertälje
221 532
Trosa
159 912
Anläggningsavgift Typhus B enligt 2020-års VA-taxa
Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och
dagvatten. 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3/år.
kr
Gnesta (enligt )
413 181 (förslag 2020: 515 286 kr)
Flen, Katrineholm, Vingåker
496 340
Nykvarn
628 717
Trosa
364 032
Södertälje
519 438

Ekonomiska konsekvenser
Höjningen av VA-avgifterna 2020 beräknas öka intäkterna med cirka 2 000 tkr. Dessa
intäkter behövs för att kunna täcka avskrivningskostnader för genomförda
investeringar (ca 1000 tkr) och kompensera för ökade personal- (ca 300 tkr) och
driftkostnader (processkemikalier, el och larm ca 700 tkr). Den totala budgeten för
2020 är ca 24 500 tkr och beräknade intäkter exkl. intäkt från föreslagen höjning är
22 500 tkr. Personalkostnaderna står för ca 38% och driftkostnaderna för 62% av
årsbudgeten.
Det finns behov av fortsatt förnyelse av befintlig VA-anläggning och investering i nya
anläggningar under kommande år. För att kunna möta dessa ökade kostnader kommer
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VA-taxan troligen behöva höjas under kommande år. VA-verksamheten kommer
fortsätta arbetet med effektivisering av verksamhet vilket kommer att motverka en del
av höjningen. Samverkan med andra VA-huvudmän behöver också prioriteras för att
hitta samordningsformer, till exempel inom beredskapsarbete och specialistfunktioner.
Den föreslagna höjningen motsvarar:
10% på brukningsavgiften
43% på lägenhetsavgiften, vilken ingår i anläggningsavgiften för bostadsfastighet och
jämställd fastighet.
Den nya taxan i Gnesta skulle innebära:
Att brukningsavgiften för en villa som förbrukar 150 kbm vatten per år ökar med ca
84 kr per månad.
Att brukningsavgiften för en lägenhet som förbrukar 133 kbm vatten per år ökar med ca
50 kr per månad.
Att anslutningsavgiften för en villa ökar med 6 807 kr.
Att anslutningsavgiften för ett flerbostadshus med 15 lägenheter ökar med 102 105 kr.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan är inte tillämplig i detta ärende eftersom taxan gäller för alla, oavsett kön,
som t.ex. bor i villa som är ansluten till den allmänna VA-anläggningen.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument
En höjning av taxan är förenlig med investeringar som utförts i Gnesta kommuns
framtidsplan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-02-18
2. VA-taxa 2020

Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
Anna Sandklef

Patrik Nissen

Tf. kommunchef

Förvaltningschef

Cecilia Weistrand
VA-chef
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Dokumentinformation
Dokumentet gäller för

Vatten- och avloppstaxa
Kommunfullmäktige
2020-xx-xx
2020-02-21
tills vidare
Förvaltningschef
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Taxor och avgifter
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Huvudman
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är kommunfullmäktige
i Gnesta kommun.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Gnesta kommun, Kommunstyrelsen, VAenheten, 646 80 Gnesta.

Avgiftsskyldighet (§§ 1-4)
§ 1 Vem som är avgiftsskyldig
För att täcka nödvändiga kostnader för Gnesta kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet
Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls,
om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 Vad avgifterna utgörs av
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3 Vad olika fastigheter utgörs utav
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor

Förvaltning

Stormarknader

Butiker

Utställningslokaler

Sporthallar

Hotell

Restauranger

Hantverk

Småindustri

Utbildning

Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte
ännu bebyggts.
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd
fastighet, räknas varje påbörjat 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS
02 10 53 som en lägenhet.

§ 4 När avgiftsskyldighet inträder och för vilka ändamål
4.1 Tabell över avgift som ska tas ut
Avgift tas ut för nedan angivna ändamål
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från
fastighet

Ja

Ja

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats,
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.2 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg för allmän platsmark
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om
allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.4 Hur anläggningsavgiften ska beräknas och enligt vilken taxa
Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5-13)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 Anläggningsavgifter för bostadsfastighet
5.1 Tabell med avgifter
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

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

52 754,20 kr

65 943 kr

b)

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

52 754,20 kr

65 943 kr

c)

En avgift per m² tomtyta

50,40 kr

63 kr

d)

En avgift per lägenhet

17 952,80 kr

22 500 kr

e)*

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

12 000 kr

15 000 kr

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

5.2 Fördelning av avgift för gemensam förbindelsepunkt
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1
a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtyteavgift
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas
den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas
bruttoarea (BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan
av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c)
i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som
föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenheter
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
Dokumentnamn
Dokumenttyp
Beslutsinstans

Taxor och avgifter
Vatten- och avloppstaxa
Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsförvaltningen

7(17)

5.5 Ytterligare servisledningar och upprättande av ytterligare
förbindelsepunkter
Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Om fastighetens tomtyta ökar
Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Om- och tillbyggnad
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.
5.8 Tillkommande bortledning av Df
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 5.1 e).

§ 6 Anläggningsavgifter för annan fastighet
6.1 Tabell med avgifter
För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

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

52 754,20 kr

65 943 kr

b)

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

52 754,20 kr

65 943 kr

c)

En avgift per m² tomtyta

50,40 kr

63 kr

d)*

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

12 000 kr

15 000 kr

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

6.2 Fördelning av avgift för gemensam förbindelsepunkt
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1
a) lika mellan fastigheterna.
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6.3 Tomtyteavgift
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner.
Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte
utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla
och resterande tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta
enligt 6 § räntelagen.
6.5 Ytterligare servisledningar och upprättande av ytterligare
förbindelsepunkter
Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Om fastighetens tomtyta ökar
Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd.
6.7 Tillkommande bortledning av Df
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättas, ska erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet
7.1 Tabell med avgifter
För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet

Annan
fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100 %

6.1 a)

100 %

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

100 %

6.1 b)

100 %

Tomtyteavgift

5.1 c)

100 %

6.1 c)

70 %

Lägenhetsavgift

5.1 d)

0%

-

Grundavgift för Df, om
FP för Df inte upprättats

5.1 e)

100 %

6.1 d)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna
5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e),
jfr 5.3 andra stycket.
7.2 Tabell med tillkommande avgifter om obebyggd fastighet bebyggs
Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Tomtyteavgift

5.1 c)

*)

6.1 c)

Lägenhetsavgift

5.1 d)

100 %

-

30 %

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

§ 8 Om avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål
inte föreligger
8.1 Reducering av avgifter
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

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

Två ledningar

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

Tre ledningar

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

Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Tomtyteavgift

5.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift Df utan FP

5.1 e)

-

-

100 %

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100 %

-

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

Dokumentnamn
Dokumenttyp
Beslutsinstans

Taxor och avgifter
Vatten- och avloppstaxa
Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsförvaltningen

10(17)

8.2 Inträdande avgiftsskyldighet för ändamål
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna
för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1
a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna
därmed blivit högre.
8.3 Etableringsavgift för servisledning som utförs senare
För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en
etableringsavgift om 15 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med
framdragning av övriga servisledningar.

§ 11 Särtaxa gällande anläggningsavgifter
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå
enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 12 Betalning av avgifter
12.1 När avgiften ska vara betald
Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
12.2 Dröjsmålsränta
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
12.3 Fördelning av anläggningsavgift som är betungande med hänsyn till
fastighetens ekonomiska bärkraft
Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som
är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga
omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska
erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i
framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del
av avgiften betalas eller ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften
betalas eller ränta ska erläggas enligt 12.2.
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12.4 Avgiftsskyldighet för ökad tomtyta eller om-, till- och nybyggnad
Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan
att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående
anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden
från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess
tilläggsavgiften betalas.

§ 13 Ersättningsskyldigheter mellan huvudman och
fastighetsägare
13.1 Om ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra
anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga
Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen
bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta
huvudmannen överenskomna kostnader härför.
13.2 Begäran av ny servisledning istället för redan befintlig
Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att
bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet
av den tidigare servisledningens allmänna del.
13.3 Då huvudmannen utför ny servisledning
Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat
läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och
skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14-22)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14 Brukningsavgifter för bebyggd fastighet
14.1 Tabell med avgifter
För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

a)

En fast avgift per år

3 224,30 kr

4 030 kr

b)

En avgift per m³ levererat vatten

37,80 kr

47 kr

14.2 Reducering av brukningsavgifter
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a)

33 %

56 %

11 %

-

Fast avgift

14.1 a)

33 %

56 %

-

11 %

Avgift per m³

14.1 b)

40 %

60 %

-

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift per m³ levererat vatten som tappas ur
brandpost (ingen fast avgift debiteras).

Utan moms

Med moms

11,40 kr

14 kr

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

Med moms

V. Vattenförsörjning

Per poäng

256,10 kr

320 kr

S. Spillvatten

Per poäng

256,10 kr

320 kr

V+S

Per poäng

512,20 kr

640 kr
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Poäng beräknas enligt följande:
Grundpoäng per bostadslägenhet om kök och högst två rum
eller därmed jämförlig lägenhet

10 poäng

Tillkommer för varje rumsenhet därutöver*

1 poäng

Bad och/eller dusch per lägenhet

3 poäng

WC, ett eller flera per lägenhet

4 poäng

Tvättstuga eller enbart tvättmaskin per lägenhet

2 poäng

Vattenuttag för biltvätt och/eller trädgårdsvatten per uttag

2 poäng

* som rumsenhet räknas varje rum, kök eller kokvrå

14.4 Byggvatten
För så kallat byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte
sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet.
14.5 Extra mätställe
För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift med
ett belopp motsvarande 20 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.6 Undersökning av mätare
Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS
2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har
huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning
eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan
hos Statens va-nämnd.
14.7 Undersökning av mätare på fastighetsägarens begäran och mätaren
godkänns
Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i
enlighet med vad som framgår av § 18.
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14.8 Spillvatten som avleds till dagvattenledning
För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till
dagvattenledning (kylvatten o d), ska erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.1
b).

§ 16 Större spillvattenmängd än levererad vattenmängd
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska
avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till
avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits
mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund
än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och
spillvatten är avsevärd.

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

S

Df

Dg

Fast avgift

14.1 a)

33 %

56 %

11 %

-

Fast avgift

14.1 a)

33 %

56 %

-

11 %

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

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

331,20 kr

414 kr

Uppsättning av vattenmätare

331,20 kr

414 kr

Avstängning av vattentillförsel

390,40 kr

488 kr

Påsläpp av vattentillförsel

390,40 kr

488 kr

Montering och demontering av strypbricka i
vattenmätare

1153,60 kr

1 442kr

Undersökning av vattenmätare

Självkostnad

Självkostnad

Länsning av vattenmätarbrunn

1048,00 kr

1 310 kr

Vattenmätare ej tillgänglig för byte enligt ABVA*

1 156,80 kr

1 446 kr

Byte av frusen mätare

419,20 kr

524 kr

* månatlig kostnad

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.

§ 19 Särtaxa gällande brukningsavgifter
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå
enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

§ 20 Hur brukningsavgifterna debiteras
Avgift enligt 14.1 a), debiteras per månad, varannan månad, kvartal, tertial eller halvår
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras per månad, varannan
månad, kvartal, tertial eller halvår på grundval av enligt mätning förbrukad
vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle
skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.
Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med
anledning av fastighetsöverlåtelse.
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§ 21 Fastighetsägares begäran om åtgärd avseende VAförhållanden
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt
särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

Taxans införande
§ 23 När taxan börjar gälla
Denna taxa träder i kraft 2020-05-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7
samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, samt s.k. poängtaxa
ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande.

§ 24 Vad som gäller före taxans bestämmelser
Eventuella skriftliga utfästelser från kommunen till abonnent, som står i strid med
gällande taxebestämmelser, gäller före taxans bestämmelser.
24.1 Avseende anläggningsavgifter
Anläggningsavgift hänförlig till att byggnadsnämnden meddelat bygglov för fastighet
föra taxans ikraftträdande debiteras enligt före detta datum gällande taxa.

§ 25 Tvist mellan fastighetsägare och huvudman
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning
och tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53§ lagen om
allmänna vattentjänster.
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§ 13

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Första meningen, sjunde stycket i kommunstyrelsens reglemente § 51, som idag
har lydelsen:
”Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra" ersätts med följande text: "Ersättare närvarar vid
utskottets sammanträden i enlighet med den ordning som nämnden beslutar".

Sammanfattning av ärendet
I dagsläget medger inte kommunstyrelsens reglemente att ersättare i utskott närvarar
vid sammanträden. Då det, beroende på exempelvis ett utskotts ansvarsområde eller
arbetsform, kan finnas skäl för att i vissa utskott möjliggöra för ersättares närvaro så
föreslås här den begränsningen tas bort i kommunstyrelsens reglemente, för att istället
avgöras av styrelsen i förekommande fall.
Därav föreslås att meningen ”Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden
endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.”, som återfinns i reglementet § 51
stryks. Istället införs texten: "Ersättare närvarar vid utskottets sammanträden i
enlighet med den ordning som nämnden beslutar".
På så sätt tas nuvarande hinder bort och en större flexibilitet tillskapas.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2020-03-06

Tjänsteförslag
1.

Första meningen, sjunde stycket i kommunstyrelsens reglemente § 51, som idag
har lydelsen:
”Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra" ersätts med följande text: "Ersättare närvarar vid
utskottets sammanträden i enlighet med den ordning som nämnden beslutar".

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

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Tjänsteskrivelse

2020-03-06
KS.2020.79

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Första meningen, sjunde stycket i kommunstyrelsens reglemente §51, som idag
har lydelsen:
”Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra" ersätts med följande text: "Ersättare närvarar vid
utskottets sammanträden i enlighet med den ordning som nämnden beslutar".

Sammanfattning
I dagsläget medger inte kommunstyrelsens reglemente att ersättare i utskott närvarar
vid sammanträden. Då det, beroende på exempelvis ett utskotts ansvarsområde eller
arbetsform, kan finnas skäl för att i vissa utskott möjliggöra för ersättares närvaro så
föreslås här den begränsningen tas bort i kommunstyrelsens reglemente, för att istället
avgöras av styrelsen i förekommande fall.
Därav föreslås att meningen ”Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden
endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.”, som återfinns i reglementet § 51
stryks. Istället införs texten: "Ersättare närvarar vid utskottets sammanträden i
enlighet med den ordning som nämnden beslutar".
På så sätt tas nuvarande hinder bort och en större flexibilitet tillskapas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-03-06

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
~ Kanslichef

Anna Sandklef

Julia Zetterstrand

Tf kommunchef

Kanslichef

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

Kommunstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

2020-03-16
KS.2020.21

§ 16

Ansökan om partistöd
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja partistöd för 2020 för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet,
Feministiskt Initiativ, Liberalerna, Socialdemokraterna, Moderata Samlingspartiet
och Miljöpartiet de Gröna.

Sammanfattning av ärendet
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.

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2020-03-02

Tjänsteförslag
1.

Bevilja partistöd för 2020 för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet,
Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Liberalerna, Socialdemokraterna,
Moderata Samlingspartiet och Miljöpartiet de Gröna.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
~ Partiföreträdare/gruppledare

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Tjänsteskrivelse

2020-03-02
KS.2020.21

Kommunstyrelsen

Ansökan om partistöd 2020
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja partistöd för 2020 för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet,
Feministiskt Initiativ, Liberalerna, Socialdemokraterna, Moderata Samlingspartiet
och Miljöpartiet de Gröna.

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 i detta ärende.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-03-02

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
~ Ekonomienheten
~ Partiföreträdare/gruppledare
Anna Sandklef

Julia Zetterstrand

Tf kommunchef

Kanslichef

Jenny Johansson
Kommunsekreterare

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

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Ärendeblad

2020-02-10
KS.2019.326

Kommunfullmäktige

Motion - Belysning installeras på lekplatser
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Motionen anmäls, medges och skickas till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna, Tomas Ingberg m fl, har lämnat in en motion där man vill att
belysning ska installeras på lekplatser i Gnesta kommun.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2020-02-10
2. Motion - Belysning installeras på lekplatser

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

Motion
Belysning installeras på lekplatser.
I kommun så finns många fina lekplatser som uppskattas av både barn och föräldrar, men
tyvärr kan de knappt användas den mörka årstiden. Exempelvis den nya fina lekplatsen som
byggdes i Björnlunda bakom Flädervägen saknar belysning. När föräldrar kommer hem från
jobbet så kanske man vill gå dit med sina barn och leka en stund, men då måste man ha
pannlampor eller ficklampor för att kunna utnyttja lekplatsen för det är mörkt där redan
kl 16.00. Det finns verkligen ett behov av belysning så att barnen ska kunna leka där. När det
är mörkt där så riskerar barnen som vill leka att göra illa sig när man klättrar utan att se
något. Vi ska främja att barn aktiverar sig, men med mörka lekplatser så minskar vi ett sätt
att röra på sig.
Belysningen kan kopplas till den befintliga gatubelysningen och tänds då vid rätt tidpunkt,
med belysning så minskar även risken för skadegörelse.

Vi i Sverigedemokraterna i Gnesta föreslår därför
Att belysning ska installeras på lekplatser i Gnesta Kommun.

Gnesta 2019-12-16
Tomas Ingberg
Pernilla Rydberg
Christian Tomtlund
Krister Ekberg
Krister Westman

OSD
Gnesta kommun
Ink:

2019 -12- 1 8

Dnr
För handläggning.

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Ärendeblad

2020-02-10
KS.2020.23

Kommunfullmäktige

Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Motionen anmäls, medges och skickas till socialnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Silow Kallenberg (Fi) har skickat in en motion där man vill att Gnesta kommun
inleder försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i minst en verksamhet,
förslagsvis hemtjänsten, för att utreda en bredare arbetstidsomläggning.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2020-02-10
2. Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

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

Gnesta kommun
Ink: 2223 -01- 20
Dnr: ............................
För handläggning: ................

Motion
Arbetstidsförkortning i hemtjänsten
Det arbete som utförs i samhället idag är ojämnt fördelat. Många går arbetslösa,
samtidigt som andra arbetar sig till utmattning och andra stressproblem.
Under de första två tredjedelarna av 1900-talet ledde ökad produktivitet både till
inkomstökning och arbetstidsförkortning. Det senaste tillfället normalarbetstiden
sänktes var införandet av den femte semesterveckan 1978, men effektiviseringarna
har knappast minskat de snart 40 år som gått sedan dess.
Idag pågår försök med kortare arbetstid inom olika verksamheter, i olika delar av
landet. Redan inom ett halvår hade sjukfrånvaron minskat och patientnöjdheten stigit
på dessa arbetsplatser.
Vi vill höja statusen på yrken som äldreomsorgen genom att förbättra arbetsvillkor,
kompetenshöjning och bättre löner. Det skulle innebära många vinster både för de
som arbetar inom den sektorn och för de som tar emot vård. Mellanmänskliga möten
skulle få mer utrymme, personalen skulle bli nöjdare, och sjukskrivningarna skulle
sannolikt gå ned.

Feministiskt initiativ yrkar därför på att:
- Att Gnesta kommun inleder försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i
minst en verksamhet, förslagsvis hemtjänsten, för att utreda en bredare
arbetstidsomläggning.
Gnesta, 2020-01-20
Kim Silow Kallenberg
Anja Probst
Johan Wahlström

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Ärendeblad

2020-02-10
KS.2020.27

Kommunfullmäktige

Motion - Normkritisk pedagogik i förskola och
skola
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Motionen anmäls, medges och skickas till barn- och utbildningsnämnden för
beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Silow Kallenberg (Fi) m fl har lämnat in en motion där man vill att Gnesta
kommun upprättar en plan för hur ett normkritiskt perspektiv ska implementeras i
verksamheterna, med utgångspunkt i långsiktig och löpande fortbildning för all
pedagogisk personal.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2020-02-10
2. Motion- Normkritisk pedagogik i förskola och skola

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

Gnesta kommun
Ink:

2023 -01- 21

Dnr:
För handläggning.

Motion
Normkritisk pedagogik i förskola och skola

Dagens skoldiskurs rör sig i huvudsak kring måluppfyllelse. Klarar elever målen? Blir de godkända?
Hur väl presterar de? Detta återfinns också i diskussioner i Gnesta Kommunfullmäktige. Men utöver
kunskapsuppdraget har skolan även ett demokratiuppdrag som kommit i skymundan i den rådande
diskursen. "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan
ska gestalta och förmedla", står det att läsa i läroplanernas portalparagraf.
Förutom att demokratiuppdraget har stor betydelse i sig, utgör det även grundförutsättningen för
kunskapsuppdraget. Utan en trygg skolmiljö kan inte lärande ske. Men vad krävs för en trygg
skolmiljö? Skolverket gav 2009 ut rapporten Diskriminerad, trakasserad, kränkt? som är en
redovisning av ett regeringsuppdrag som handlade om att undersöka den otrygghet som många
upplever i skolan, till följd av diskriminering, trakasserier och kränkningar. Resultatet av
undersökningen är otvetydigt: "Själva grunden till att diskriminering, trakasserier och kränkningar
uppstår kan kopplas till normer som finns i skolan."
Skolverket presenterar en lösning, Normkritisk pedagogik. Att normkritik även ligger i linje med
CEMR-deklarationen, en bindande deklaration om jämställdhet mellan kvinnor som Gnesta kommun
undertecknat. Där står bland annat att "Undertecknaren förbinder sig att [...] se över läromedel,
undervisningsmetoder samt utbildningsprogram för skolan och andra utbildningsinstanser för att
försäkra sig om att de motverkar stereotypa attityder och beteenden."
Med utgångspunkt i Skolverkets direktiv, och CEMR-deklarationen, yrkar Feministiskt initiativ på:

Att Gnesta kommun upprättar en plan för hur ett nornnkritiskt perspektiv ska implementeras
i verksamheterna, med utgångspunkt i långsiktig och löpande fortbildning för all pedagogisk
personal.
Gnesta 2020-01-21
För Fi Gnesta,
Kim Silow Kallenberg
Anja Probst
Johan Wahlström

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Ärendeblad

2020-02-10
KS.2020.28

Kommunfullmäktige

Motion - Jämställdhetsarbete med inriktning
mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Motionen anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Feministiskt Initiativ (Fi), Kim Silow Kallenberg m fl, har lämnat in en motion där man
vill att Gnesta kommun aktivt medverkar i satsningen på mäns involvering i
jämställdhetsarbetet med stöd av SKR.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2020-02-10
2. Andra beslutsunderlaget
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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

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Ärendeblad

2020-03-18
KS.2020.90

Kommunfullmäktige

Motion - Fri tid inom hemtjänsten
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Motionen anmäls, medges och skickas till socialnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning
Lena Staaf m fl, Vänsterpartiet har lämnat in en motion där man vill att kommunen
utreder Västerviks sätt med att arbeta med Fri Tid utifrån Gnesta kommuns
förutsättningar och sedan inför arbetssättet " Fri Tid" anpassat efter lokala
förhållanden.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2020-03-18
2. Motionen.
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Gnesta kommun
Ink:

2020 -03-

14

Dnr
För handläggning

Vänsterpartiet Gnesta

Motion

Fri tid inom hemtjänsten
I Västervik arbetar man sedan 2017 med en framgångsrik modell inom hemtjänsten som kallas "Fri
Tid". Istället för att biståndshandläggare bestämmer hur lång tid hjälp med morgonbestyr eller
städning ska ta lägger personalen själva upp arbetet tillsammans med brukaren. Planeringen sker i
små arbetslag och behovet av administration och detaljstyrning minskar.
Sedan modellen infördes i Västervik har personal vittnat om minskad stress och kommunens
hemtjänst har stigit rejält i de öppna jämförelser som görs, med 95% nöjda brukare inom
hemtjänsten. Farhågor om att modellen skulle leda till ökade kostnader har inte heller infriats.
Tvärtom har systemet visat sig mer kostnadseffektivt och frigör tid för både personal och
biståndshandläggare som kan användas till bland annat uppföljning av verksamheten.
Fri Tid leder således till en bättre hemtjänst och förbättrad arbetsmiljö, med ökad tillit mellan
professioner och ökad delaktighet för både brukare och personal.
Vänsterpartiet i Gnesta föreslår
•

Att Gnesta kommun utreder Västerviks sätt att arbeta med Fri Tid utifrån de förutsättningar
som gäller i vår kommun, och sedan inför arbetssättet "Fri Tid" anpassat efter lokala
förhållanden

Gnesta 200313
Lena Staaf
Benny Åberg

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

Ärendeblad

2020-03-19
KS.2018.301

Kommunfullmäktige

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.
2.

Godkänna Åsa Tallbergs (V) avsägelse som ledamot i Jävsnämnden.
Välja xx till ledamot i Jävsnämnden

Ärendebeskrivning
Åsa Tallberg (V) har begärt sig entledigad som ledamot i Jävsnämnden.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2020-03-11
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