
Kommunstyrelsen Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från kommunstyrelsen

Tid och plats Måndagen den 20 december 2021, kl 15.00 -15:45 , B-salen

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering ---

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Anders Axelsson, kommunchef, Susanne Gustafsson

eknomichef, Hans Haglund IT-chef, Cecilia Henningsson, tf

HR-chef, Anna Sandklef, chef kommunikation och samverkan,

Lena Karlsson Leksell, förvaltningschef Soc, Erika Isaksson,

utredare, Niclas Skeppstedt, IT-tekniker

Justerare Håkan Ekstrand (ordinarie) Sven Anderson (ersättare)

Justering Tisdagen den 21 december 2021, kl. 13:00

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 135 - 137

Ordförande Anna Ekström

Justerare Håkan Ekstrand

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

Organ: Kommunstyrelsen

Datum för anslagets uppsättande: 2021-12-21

Datum för anslagets nedtagande: 2022-01-11

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 135 - 137



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2021-12-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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 Sven Anderson (M) som

ersättare att justera protokollet tisdagen den 21 december, kl 13.00, i kommunhuset,

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen

Jennyjoh
Maskinskriven text

Jennyjoh
Maskinskriven text
UppropslistaYttrande 
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Sammanträdesdatum: 2021-12-20
Diarienummer: KS.2021.357

§ 135

Framtidsplan kommunstyrelsen

Beslut
1. Godkänner Framtidsplan 2022-2024 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har utarbetat Framtidsplan 2022-2024 med mål, satsningar,

uppdrag och organisation samt drift- och investeringsbudget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-14

2. Framtidsplan 2022-2024 för kommunstyrelsen

Tjänsteförslag
1. Godkänner Framtidsplan 2022-2024 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Oskar Sulin (V) lämnar tilläggsförslaget med lydelsen "En närmare redovisning av
investeringsbudgeten och i synnerhet punkterna, Ledningsnät dricksvatten,
Ledningsnät spillvatten, Nytt vattenverk och Förstärkning grundvatten ska presenteras
på nästkommande kommunstyrelse.  

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram tydliga riktlinjer för vilka åtgärder som kan
klassas som investeringar och vad som snarare hör till löpande underhåll/drift". 

Johan Rocklind (S) förslår avslag på Oskar Sulins (V) tilläggsförslag.

Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller enligt det framskrivna med Oskar Sulins (V) tilläggsförslag. Ordföranden finner

att kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget.
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Reservationer
Oskar Sulin (V) reserverar sig till beslutet till förmån för eget förslag.

Gustav Edman (MP) anmäler särskilt yttrande.

Sändlista
~ Ekonomichef

~ Kommunchef
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§ 136

Markanvisning Norsborg 1:1

Beslut
1. Ett exploateringsprojekt inleds och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag

att ta fram ett förslag till markanvisningsavtal med BoKlok Housing AB för

byggande av 20-30 bostäder på del av fastigheten Norsborg 1:1 i Björnlunda.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om markanvisning från BoKlok Housing AB avseende del av Norsborg 1:1 i

Björnlunda har inkommit till Gnesta kommun. Ansökan avser ett markområde på ca

1,5 ha och 20-30 bostäder i bostadsrättsform. Marken är idag inte planlagd, men är

utpekad i kommunens översiktsplan som ett utvecklingsområde för ny bebyggelse.

Förvaltningen föreslår att ett exploateringsprojekt inleds och att ett

markanvisningsavtal utarbetas med BoKlok. Ett arbete med detaljplan behöver inledas

för att klargöra förutsättningarna för byggnationen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse

2. Ansökan markanvisning 2021-10-11

Tjänsteförslag
1. Ett exploateringsprojekt inleds och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag

att ta fram ett förslag till markanvisningsavtal med BoKlok Housing AB för

byggande av 20-30 bostäder på del av fastigheten Norsborg 1:1 i Björnlunda.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Planeringschef

~ Boklok Housing AB
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§ 137

Ansökan om bidrag för utveckling av
Dammhagen

Beslut
1. Bevilja bidrag på 70 000 kr till Stjärnhovs IK

2. Finansiera detta från kommunstyrelsens ofördelade medel

Sammanfattning av ärende
Stjärnhovs IK har inkommit med en bidragsansökan om utveckling/upprustning av

Dammhagens IP, föreningens egen idrottsanläggning. Ansökt belopp uppgår till

500 000 kronor för renovering och tillbyggnad av föreningsbyggnaden som avser bland

annat om- och tillbyggnad av kök, förråd, installation av solpaneler, anläggning för

dricksvatten, kanotangöring och installation av luftvärmepump. Den totala kostnaden

beräknas till ca. 1 400 00 kr. Delfinansiering sker genom egna medel och med bidrag

från SISU, se bilagd ansökan. Föreningen har fått avslag på annan ansökan om bidrag

och vänder sig nu till kommunen om ett särskilt stöd för arbetet. Åtgärderna är idag

slutförda.

Stjärnhovs IK äger sin egen anläggning med föreningsbyggnad och bollplan.

Badplatsen är en kommunal badplats som föreningen får bidrag för att sköta. Badande

gäster nyttjar föreningens faciliteter under sommaren.

Gnesta kommun beviljade år 2019 ett extra bidrag för byte av avlopp på 150 000

kronor, då toaletterna används av badplatsens gäster. 2021 investerade Gnesta

kommun i nya bryggor vid badplatsen för ca 130 000 kronor exklusive arbetskostnad.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrvelse 2021-11-26

Tjänsteförslag
1. Bevilja bidrag på 70 000 kr till Stjärnhovs IK

2. Finansiera detta från kommunstyrelsens ofördelade medel
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista

~ Stjärnhovs IK

~ Fritidschef

~ Kommunchef

~ Chef kommunikation och samverkan

~ Förvaltningsekonom
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NÄRVARANDE 

JA NEJ 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 

NR 

ÄRENDE 
NR 

 

Johan Rocklind, Ordf S X  Digitalt deltagande       
Anna Ekström, 1:e v ordf M X         
Håkan Ekstrand, 2:e v ordf C X         
Linda Lundin, Led S  X Petra Lindström       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X         
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X  Digitalt deltagande       
Anders Oscarsson, Led S X         
Sibylle Ekengren, Led M X         
Andreas Andersson, Led C  X Inga-Lill Fredriksson       
Krister Ekberg, Led SD X         
Göran Ehrenhorn, Led SD  X Sven Anderson       
Oskar Sulin, Led V X         
Gustav Edman, Led MP X  Digitalt deltagande       
Harke Steenbergen, Ers Ersättare    S  X        
Sven Anderson, Ers Ersättare    M X         
Petra Lindström, Ers Ersättare    S X         
Karin Braathen Gustavsson, Ers Ersättare    M X         
Inga-Lill Fredriksson, Ers                                 Ersättare    C X         
Christian Tomtlund, Ers Ersättare    SD  X        
Madeleine Harju, 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 

 

 



 



Med anledning av beslut i kommunstyrelsen den 20 december 
2021, ärende KS 2021.357 - Framtidsplan kommunstyrelsen

Under 2022 vill Miljöpartiet se en kraftsamling kring miljö- och klimatfrågor. 
I vår budget för Gnesta kommun 2022 har vi för kommunstyrelsens områden 
bland annat föreslagit en ny strategi för grön infrastruktur, att göra Lötbodal 
till kommunalt naturreservat, förbättrade möjligheter att arbeta på distans 
och mål för minskat matsvinn. Samtidigt finns i Framtidsplan 2022 ett flertal 
åtgärder som går i linje med Miljöpartiets förslag och vi vill med detta yttrande 
peka på behov och prioriteringar 2022 i arbetet med några uppdrag i planen.

- Utreda och arbeta aktivt för att finna olika lösningar för att främja
bredbandsutvecklingen i hela kommunen. (sidan 6/26)
Landsbygdens utveckling i Gnesta hämmas idag kraftigt av bristande 
täckning av såväl fast som mobilt bredband. I detta arbete anser vi att Gnesta 
kommun behöver avsätta resurser för att tillsätta en särskild tjänst som 
bredbandssamordnare. 

- Revidera miljö- och hållbarhetsplanen (sidan 8/26)
Arbetet med en miljö- och hållbarhetsplan behöver snarast återupptas. 
Vi i Miljöpartiet ser att en grundläggande del av planen bör vara att 
kommunen skapar mätbara mål, genom exempelvis en koldioxidbudget, 
med övergripande målsättning av noll nettoutsläpp av växthusgaser år 
2045 i enlighet med Sveriges miljömål. Kommunen bör i samband med en 
hållbarhetsplan också planera för åtgärder som gör att både tätorter och 
landsbygd står starkare i ett förändrat klimat, där grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster bör ingå.

- Identifiera möjliga platser för laddinfrastruktur i befintlig bebyggelse liksom 
i samband med olika typer av plan- och utvecklingsarbeten. (sidan 8/26)
Gnesta kommun behöver snabbt och kraftigt börja underlätta övergången 
till en fossilfri fordonsflotta. Särskilt fokus behövs för att att göra laddning 
tillgängligt för personer som bor i hyresrätt.

- Utreda effektiviseringsmöjligheter avseende kommunernas bilpooler med 
fokus på effektivitet, ekonomi och miljö. (sidan 9/26)
I detta arbete bör också ingå att se framåt för hur en kommunal bilpool som 
innefattar kommunens tjänstebilar kan utformas, där allmänheten har tillgång 
till bilarna efter kontorstid.

Gustav Edman
Gruppledare Kommunfullmäktige

Särskilt yttrande
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Oskar Sulin, Led V X         
Gustav Edman, Led MP X  Digitalt deltagande       
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Med anledning av beslut i kommunstyrelsen den 20 december 
2021, ärende KS 2021.357 - Framtidsplan kommunstyrelsen


Under 2022 vill Miljöpartiet se en kraftsamling kring miljö- och klimatfrågor. 
I vår budget för Gnesta kommun 2022 har vi för kommunstyrelsens områden 
bland annat föreslagit en ny strategi för grön infrastruktur, att göra Lötbodal 
till kommunalt naturreservat, förbättrade möjligheter att arbeta på distans 
och mål för minskat matsvinn. Samtidigt finns i Framtidsplan 2022 ett flertal 
åtgärder som går i linje med Miljöpartiets förslag och vi vill med detta yttrande 
peka på behov och prioriteringar 2022 i arbetet med några uppdrag i planen.


- Utreda och arbeta aktivt för att finna olika lösningar för att främja
bredbandsutvecklingen i hela kommunen. (sidan 6/26)
Landsbygdens utveckling i Gnesta hämmas idag kraftigt av bristande 
täckning av såväl fast som mobilt bredband. I detta arbete anser vi att Gnesta 
kommun behöver avsätta resurser för att tillsätta en särskild tjänst som 
bredbandssamordnare. 


- Revidera miljö- och hållbarhetsplanen (sidan 8/26)
Arbetet med en miljö- och hållbarhetsplan behöver snarast återupptas. 
Vi i Miljöpartiet ser att en grundläggande del av planen bör vara att 
kommunen skapar mätbara mål, genom exempelvis en koldioxidbudget, 
med övergripande målsättning av noll nettoutsläpp av växthusgaser år 
2045 i enlighet med Sveriges miljömål. Kommunen bör i samband med en 
hållbarhetsplan också planera för åtgärder som gör att både tätorter och 
landsbygd står starkare i ett förändrat klimat, där grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster bör ingå.


- Identifiera möjliga platser för laddinfrastruktur i befintlig bebyggelse liksom 
i samband med olika typer av plan- och utvecklingsarbeten. (sidan 8/26)
Gnesta kommun behöver snabbt och kraftigt börja underlätta övergången 
till en fossilfri fordonsflotta. Särskilt fokus behövs för att att göra laddning 
tillgängligt för personer som bor i hyresrätt.


- Utreda effektiviseringsmöjligheter avseende kommunernas bilpooler med 
fokus på effektivitet, ekonomi och miljö. (sidan 9/26)
I detta arbete bör också ingå att se framåt för hur en kommunal bilpool som 
innefattar kommunens tjänstebilar kan utformas, där allmänheten har tillgång 
till bilarna efter kontorstid.


Gustav Edman
Gruppledare Kommunfullmäktige


Särskilt yttrande







