
Kommunstyrelsen Protokoll
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Tid och plats Måndagen den 16 mars 2020, kl: 13:00-15:10

Frösjön/Lockvattnet , Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 13:55 -14:05

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Anna Sandklef, tf kommunchef, Susanne Gustafsson,

ekonomichef, Julia Zetterstrand, kanslichef, Patrik Nissen,

förvaltningschef samhällsbyggnad, Tomas Enqvist, Planerings-

chef, Cecilia Wiestrand VA-chef, Carina Nilsson, kultur-

samordnare, Diana Soldagg, planarkitekt, Marie Solter,

sekreterare, Jenny Johansson kommunsekreterare

Justerare Håkan Ekstrand (ordinarie) Anna Ekström (ersättare)

Justering Onsdagen den 18 mars 2020, kl. 8:00

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 7 - 20

Ordförande Johan Rocklind

Justerare Håkan Ekstrand

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

Organ: Kommunstyrelsen

Datum för anslagets uppsättande: 2020-03-18

Datum för anslagets nedtagande: 2020-04-09

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 7 - 20
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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 Håkan Ekstrand (C) som ordinarie och Anna Ekström (M) som

ersättare att justera protokollet onsdagen den 18 mars 2020, kl 8.00, i kommunhuset,

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att ärende nr 4 på dagordningen, Revidering av Plan för Central

krisledning, flyttas till punkt 1 på dagordningen.

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Information

Ingen information.
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Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Diarienummer: 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.

https://skr.se/download/18.105df55f1665d36a3348592d/1539691298340/%C3%96verenskommelse-om-kommunernas-krisberedskap-2019-2022.pdf
https://skr.se/download/18.105df55f1665d36a3348592d/1539691298340/%C3%96verenskommelse-om-kommunernas-krisberedskap-2019-2022.pdf
https://skr.se/download/18.105df55f1665d36a3348592d/1539691298340/%C3%96verenskommelse-om-kommunernas-krisberedskap-2019-2022.pdf
https://skr.se/download/18.105df55f1665d36a3348592d/1539691298340/%C3%96verenskommelse-om-kommunernas-krisberedskap-2019-2022.pdf
https://skr.se/download/18.105df55f1665d36a3348592d/1539691298340/%C3%96verenskommelse-om-kommunernas-krisberedskap-2019-2022.pdf
https://skr.se/download/18.105df55f1665d36a3348592d/1539691298340/%C3%96verenskommelse-om-kommunernas-krisberedskap-2019-2022.pdf
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2. Styrdokumentet Plan för central krisledning (antagen KF § 113 2016-12-19)

upphävs när det nya styrdokumentet Krisledningsplan antas av

kommunstyrelsen.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Kanslichef
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Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Diarienummer: KS.2020.49

§ 8

Årsredovisning 2019 kommunstyrelsen

Beslut
1. Godkänner årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens årsredovisning redovisar uppföljning av verksamhet, ekonomi,

investeringar och intern kontroll.

Verksamhet

Redovisningen av verksamhetsuppföljningen baseras på kommunstyrelsens mål och

uppdrag. Den visar i korthet bland annat följande:

· Arbetet med centrumutveckling fortsätter

· Arbete fortgår med att hitta aktörer för bredbandsutvecklingen på landsbygden

· Planarbete för bostadsbyggande fortgår

· Det strategiska arbetet med utveckling av kollektivtrafiken fortsätter

· Beslut har fattats om att göra en fördjupad förstudie om kommunens framtida

vattenförsörjning

· Arbetet med det kulturpolitiska programmet är i sitt slutskede och beräknas

vara på remiss första kvartalet 2020

· Byggnationen av ny sporthall har pågått under året enligt plan

· Arbetet med framtagande av landsbygdsprogram har påbörjats

· Aktiviteter för att främja integration har utförts

· Laxnelänken har tagits i drift vilket bidrar till minskad miljöpåverkan från

kommunens avloppsreningsverk
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· Servicecenter har tagits i bruk för att förbättra service och bemötande gentemot

medborgare och besökare

· Digitala tjänster har utvecklats successivt med flera e-tjänster. E-förslag har

införts som ger möjlighet för medborgarna att lägga- och rösta på förslag till

politiken

· Ny grafisk profil har antagits för att synlig- och tillgängliggöra kommunikation

med kommunen

· Arbetet med verksamhetsutveckling kring bland annat digitala arbetssätt och

effektiva processer fortgår

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-02-26

2. Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen

Tjänsteförslag
1. Godkänner årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunchef

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Diarienummer: KS.2019.244

§ 9

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
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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
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Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Diarienummer: KS.2020.63

§ 10

Ianspråktagande av investeringsmedel VA-
enheten

Beslut
1. Utökning av investeringsmedel 4 000 tkr av budgeterat 4 600 tkr i framtidsplanen
2020-2022 gällande investering Gnesta vattenverk: sandåterinfiltration får

ianspråktas.

2. Utökning av investeringsmedel 3 700 tkr av budgeterat 4 500 tkr i framtidsplanen
2020-2022 gällande investeringar Stjärnhovs vattenverk får ianspråktas.

3. Investeringsmedel 5 000 tkr av budgeterat 13 000 tkr i framtidsplanen 2020-2022

gällande investering Utbyte/renovering av vatten- och avloppsledningar får

ianspråktas.

4. Investeringsmedel 500 tkr av budgeterat 500 tkr i framtidsplanen 2020-2022
gällande investering Gnesta vattenverk: optimering befintligt verk får ianspråktas.

5. Investeringsmedel 300 tkr av budgeterat 300 tkr i framtidsplanen 2020-2022
gällande investering Stjärnhovs avloppsreningsverk får ianspråktas.

6. Investeringsmedel 250 tkr av budgeterat 250 tkr i framtidsplanen 2020-2022
gällande investering Björnlunda avloppsreningsverk får ianspråktas.

7. Investeringsmedel 200 tkr av budgeterat 500 tkr i framtidsplanen 2020- 2022 
gällande investering Gnesta avloppsreningsverk får ianspråktas.

8. Investeringsmedel 100 tkr av budgeterat 100 tkr i framtidsplanen 2020-2022
gällande investering Lundkvist avloppspumpstation får ianspråktas.

9. Investeringsmedel 500 tkr av budgeterat 500 tkr i framtidsplanen 2020-2022
gällande investering Tillbehör entreprenadmaskiner och småmaskiner, spontsystem

och ledningsschakt får ianspråktas.

Sammanfattning av ärendet
I framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar beslutade för kommunstyrelsen 2020.

Ambitionen är att inte mer investeringsmedel än vad som ska upphandlas och/eller ska

användas inom närmaste tiden ska ianspråktas.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-03-05

Tjänsteförslag
1. Utökning av investeringsmedel 4 000 tkr av budgeterat 4 600 tkr i

framtidsplanen 2020-2022 gällande investering Gnesta vattenverk:

sandåterinfiltration får ianspråktas.

2. Utökning av investeringsmedel 3 700 tkr av budgeterat 4 500 tkr i

framtidsplanen 2020-2022 gällande investeringar Stjärnhovs vattenverk får

ianspråktas.

3. Investeringsmedel 5 000 tkr av budgeterat 13 000 tkr i framtidsplanen

2020-2022 gällande investering Utbyte/renovering av vatten- och

avloppsledningar får ianspråktas.

4. Investeringsmedel 500 tkr av budgeterat 500 tkr i framtidsplanen 2020-

2022 gällande investering Gnesta vattenverk: optimering befintligt verk får

ianspråktas.

5. Investeringsmedel 300 tkr av budgeterat 300 tkr i framtidsplanen 2020-

2022 gällande investering Stjärnhovs avloppsreningsverk får ianspråktas.

6. Investeringsmedel 250 tkr av budgeterat 250 tkr i framtidsplanen 2020-

2022 gällande investering Björnlunda avloppsreningsverk får ianspråktas.

7. Investeringsmedel 200 tkr av budgeterat 500 tkr i framtidsplanen 2020-

2022 gällande investering Gnesta avloppsreningsverk får ianspråktas.

8. Investeringsmedel 100 tkr av budgeterat 100 tkr i framtidsplanen 2020-2022

gällande investering Lundkvist avloppspumpstation får ianspråktas.

9. Investeringsmedel 500 tkr av budgeterat 500 tkr i framtidsplanen 2020-

2022 gällande investering Tillbehör entreprenadmaskiner och småmaskiner,

spontsystem och ledningsschakt får ianspråktas.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Förvaltningschef

~ VA-chef
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Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Diarienummer: KS.2019.78

§ 11

Införande av kultur- och fritidsutskott samt
antagande av reglemente

Beslut
1. Kommunstyrelsen inrättar ett Kultur- och fritidsutskott.

2. Reglemente för kultur- och fritidsutskottet godkänns

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har haft ansvaret för kultur- och fritidsfrågor under drygt en

mandatperiod. Under denna tid har en del arbetsformer satt sig och kunnat utvärderas.

Ett idrottspolitiskt program har sjösatts och ett kulturpolitiskt program är under

framtagande och väntas beslutas senare under 2020. Den politiska majoriteten har

tidigare haft som ambition att inte förändra något i den politiska organisationen innan

dessa ovan nämnda frågor nått längre i sina processer, men nu funnit att det är läge att

se över detta.

För att säkerställa en kontinuerlig uppföljning, samt politiskt inflytande och insyn,

gällande exempelvis dessa reglementen och program föreslås att kommunstyrelsen

inrättar ett kultur- och fritidsutskott.

Utskottets uppgifter föreslås bli att bereda frågor inom utskottets område inför beslut i

kommunstyrelsen, samt bereda och besluta i de frågor som framgår av reglementet, av

gällande delegationsordning och i övrigt i de frågor som kommunstyrelsen gett

utskottet mandat i.

Beslutsunderlag
1. Ordförandeförslag 2020-03-03

2. Reglemente för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Ordförandeförslag
1. Kommunstyrelsen inrättar ett Kultur- och fritidsutskott.

2. Reglemente för kultur- och fritidsutskottet godkänns
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kansliet
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Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Diarienummer: KS.2020.20

§ 12

Val av ledamöter till kultur- och
fritidsutskottet

Beslut
1. Välja Johan Rocklind (S) till ordförande, Anna Ekström (M) till vice ordförande och

Håkan Ekstrand (C) till ledamot i kultur- och fritidsutskottet. Inga-Lill Fredriksson

(C) och Gustav Edman (MP) väljs till ersättare i kultur och fritidsutskottet.

2. Kultur- och fritidsutskottet träder i kraft från och med den 1 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunstyrelsens reglemente utser kommunstyrelsen ledamöter och ersättare

till utskott.

Förslag
1. Välja Johan Rocklind (S) till ordförande, Anna Ekström (M) till vice ordförande

och Håkan Ekstrand (C) till ledamot i kultur- och fritidsutskottet. Inga-Lill

Fredriksson (C) och Gustav Edman (MP) väljs till ersättare i kultur- och

fritidsutskottet.

2. Kultur- och fritidsutskottet träder i kraft från och med den 1 april 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller förslaget till val av ledamöter och

ersättare samt att utskottet träder i kraft från och med den 1 april 2020.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Troman/Förtroendemannaregistret

~ De valda
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Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Diarienummer: KS.2020.79

§ 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.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Diarienummer: KS.2020.81

§ 14

Översyn av kommunens
kommunikationsfunktion

Beslut
1. Godkänner uppdrag om översyn av kommunens kommunikationsfunktion.

Sammanfattning av ärendet
I framtidsplan 2020-2022 för kommunstyrelsen ges förvaltningen i uppdrag att se över

det samlade kommunikationsarbetet för att utreda om kommunikationsresurserna kan

samordnas för bättre resursutnyttjande.

Kommunikation ska i Gnesta kommun tydliggöra kommunens uppdrag och bidra till

att kommunen når sina verksamhetsmål. Detta genom rätt och tydlig information i rätt

tid och på rätt plats.

Kommunens kommunikationspolicy beskriver att ansvaret för information och

kommunikation följer verksamhetsansvaret. Det innebär att respektive enhetschef och

verksamhetsansvarig har ett informations- och kommunikationsansvar i anslutning till

sitt verksamhetsområde.

Kommunikationsfunktionens huvuduppgifter är:

· Att samordna, leda och följa upp kommunens kommunikationsarbete.

· Att utbilda och stötta chefer, medarbetare och kommunikatörer i bland annat

kommunikationsplanering, mediestrategi och webbpublicering.

· Att utveckla och samordna kommunens gemensamma kommunikationskanaler

och verktyg.

· Att leda arbetet med kommunikation kring kris och beredskap.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-03-09



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-03-16

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Godkänner uppdrag om översyn av kommunens kommunikationsfunktion.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunchef



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-03-16

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Diarienummer: KS.2019.137

§ 15

Motion - Sluta använda miljöfarligt
avloppsslam som gödning

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Kim Silow Kallenberg, Anja Probst och Johan Wahlström, Feministiskt Initiativ i

Gnesta, har lämnat in en motion där de föreslår att Gnesta kommun upphör att

medverka till användning av avloppsslam som gödning. Motionärerna argumenterar

för att slam från avloppsreningsverk innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen och

därför ska detta inte återföras till åkermark.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-02-12

2. Motion

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Reservationer
Johan Wahlström (Fi) anmäler skriftlig reservation.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-03-16

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Diarienummer: 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



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-03-16

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Diarienummer: KS.2020.41

§ 17

Obesvarade motioner

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
En motion kommer att behandlas på kommunstyrelsesammanträdet den 16 mars

2020. 16 motioner ligger för beredning med kortare handläggningstid än 1 år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-03-16

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Diarienummer: KS.2020.5

§ 18

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Rapporteringen godkänns.

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: 2020-01-16 – 2020-03-09

~ Anställningar 2020-01-01 - 2020-01 -31



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-03-16

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Diarienummer: KS.2020.4

§ 19

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Beslut
1. Rapporteringen godkänns.

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.

~ Reglemente för partistöd - uppdaterad i ny mall.

~Månadsrapport för pensionsportföljen - December 2019

~Månadsrapport för pensionsportföljen - Januari 2020



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-03-16

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Diarienummer: KS.2020.3

§ 20

Kommunchefen informerar
· Corona, läget och status

· Bredband, läget och status

· Klämmingsbergsbadet, tankar inför sommaren 2020

· Förändring i chefsled på biblioteket

· Remiss Starkare kommuner

· Internkontroll
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Fi Gnesta tackar för svar. Vi har några punkter vi önskar att framföra; 


 


Förvaltningen skriver i sitt svar att ”[…] omhänderta slam som avfall och inte sprida ut det på 


åkermark skulle ge Gnesta kommun en ökad kostnad.” 


 


 Slammet är ett kemiskt avfall. Syftet med vårt avloppsnät är att förhindra att samhällets 


giftiga och hälsofarliga ämnen skall släppas ut i Gnestas sjöar och i t.ex. Sigtuna-ån.  


 


 Vi menar att grundorsaken till slamspridning är behovet av att enkelt göra oss av med 


giftigt avfall. Vi undrar, vilken är den faktiska kostnaden svaret hänvisar till? Kan en 


kostnadsökning väga upp det faktum att åkermark besudlas av många giftiga metaller och 


farliga kemikalier, bland annat flamskyddsmedel, miljögifter som PFAS, läkemedelsrester 


och mikroplaster till miljön?  


Av de vanligt förekommande 140 000 kemiska ämnen i avloppsslam är bara en handfull 


reglerade, de biologiska verkningarna föga undersökta och ännu mindre är 


samverkanseffekter det, som kan göra ämnena än giftigare. Läkemedel går obehandlade 


genom avloppsreningen. Rester av antibiotika ger resistenta bakterier. Det vet vi. 


 


Förvaltningen skriver också att det är ”[…] svårt för Gnesta kommun att förbjuda spridning av 


slam på åkermark då det finns lagstiftning som reglerar hantering och spridning av slam avseende 


gränsvärden. Detta är även förankrat i EU-rätt vilket försvårar möjligheten att införa ett 


kommunalt förbud”. 


 


 EUs-avloppsdirektiv utgör ett s.k. minimidirektiv, vilket innebär att Sverige får införa 


strängare regler än avloppsdirektivet men däremot inte ha lägre krav. Vi instämmer i att 


EU-rätt i vissa avseenden kan vara en försvårande omständighet. Det är inte omöjligt. I 


t.ex. Nederländerna avvecklas slamspridningen och Tyskland har infört tydliga 


spridningsbegränsningar.  


 


 Liksom Naturskyddsföreningen ser Fi Gnesta en stor risk för fortsatt spridning av 


miljögifter via avloppsslam på jordbruksmark om kommande gränsvärden inte är 


tillräckliga. Dagens frivilliga system för kvalitetssäkring av avloppsslam har gränsvärden 


för 60 metaller men saknar gränsvärden för andra miljö- och hälsofarliga ämnen, 


läkemedelsrester och mikroplaster.  


 


De flesta av oss i Gnesta, inklusive barn, har ett antal miljögifter i kroppen. En stor källa till 


exponering för de miljögifterna kommer från vad vi äter och dricker. Fi Gnesta menar att vi inte 


bör tillföra mer miljögifter till livsmedelsproduktionen genom att fortsatt tillåta spridning av 


avloppsslam till jordbruksmark.  
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TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 
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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 Harke Steenbergen       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M  X Sibylle Ekengren       
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X         
Anders Oscarsson, Led S X         
Kim Jarl, Led M X         
Andreas Andersson, Led C X         
Tomas Ingberg, Led SD X         
Göran Ehrenhorn, Led SD X         
Lena Staaf, Led V  X Johan Wahlström       
Gustav Edman, Led MP X         
Harke Steenbergen, Ers Ersättare    S X         
Sibylle Ekengren, Ers Ersättare    M X         
Petra Lindström, Ers Ersättare    S X         
Sven Anderson, Ers Ersättare    M X         
Inga-Lill Fredriksson, Ers                                 Ersättare    C X         
Christian Tomtlund, Ers Ersättare    SD X         
Johan Wahlström, Ers Ersättare    Fi X         


  S = S-M-C-MP-L-Fi-V-SD 


   M = M-S-C-L-SD-MP-V-Fi 


   C = C-L-M-S-MP-V-Fi 


   SD = SD-M-C-L-S-V-MP-Fi 


   V = V-Fi-MP-C-L-S-M-SD 


   MP = MP-Fi-V-S-L-C-M-SD 


   L = L-C-M-S-MP-V-Fi 


   Fi = Fi-V-MP-S-L-C-M-SD 


 







 


 







