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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: KS.2017.367

§ 6

Justering av priser i Movingo

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan
(Movingo) godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett
i Mälardalstaxan är lägre än priset på biljett i ägarnas trafik med
motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra priset för
biljetten i Mälardalstaxan upp till priser för motsvarande biljett i
ägarnas trafik plus 300 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen vid Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har den 6 oktober
2017 beslutat i enlighet med ovanstående förslag till beslut. En begäran från
myndigheten om att fatta likadana beslut har gått ut till länets alla
fullmäktigeförsamlingar. Sakfrågan berör främst prisrelationer för
kollektivtrafiken mellan Uppsala och Stockholm län.

Förvaltningen föreslår att MÄLAB ska ha rätt ändra priset för biljetten i
Mälardalstaxan i enlighet med förslaget från Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-12-15

2. Protokoll

3. Beslutsförslag

Tjänsteförslag

1. Att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan
(Movingo) godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett
i Mälardalstaxan är lägre än priset på biljett i ägarnas trafik med
motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra priset för
biljetten i Mälardalstaxan upp till priser för motsvarande biljett i
ägarnas trafik plus 300 kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-12-15
Diarienummer: KS.2017.367

Kommunstyrelsen

Justering av priser i Movingo

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan (Movingo)
godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett i Mälardalstaxan är
lägre än priset på biljett i ägarnas trafik med motsvarande geografisk giltighet,
har rätt att ändra priset för biljetten i Mälardalstaxan upp till priser för
motsvarande biljett i ägarnas trafik plus 300 kronor.

Sammanfattning

Direktionen vid Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har den 6 oktober 2017
beslutat i enlighet med ovanstående förslag till beslut. En begäran från
myndigheten om att fatta likadana beslut har gått ut till länets alla
fullmäktigeförsamlingar. Sakfrågan berör främst prisrelationer för kollektivtrafiken
mellan Uppsala och Stockholm län.

Förvaltningen föreslår att MÄLAB ska ha rätt ändra priset för biljetten i
Mälardalstaxan i enlighet med förslaget från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen ställer sig bakom de argument som framförs i underlaget till
beslutet hos direktionen vid Sörmland kollektivtrafikmyndighet. Det ger MÄLAB
en möjlighet att justera priserna så att prisrelationen blir lämplig mellan
Movingobiljetter och biljetter som gäller för UL/SL.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys är inte tillämplig på ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-12-15

2. Protokoll

3. Beslutsförslag
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Beslutet ska skickas till:

 Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, helena.fransson@sormlandstrafiken.se

Christina Hedberg Patrik Nissen

Kommunchef Samhällsbyggnadschef

mailto:helena.fransson@sormlandstrafiken
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BESLUTSFÖRSLAG STYRELSEN 
Styrelsesammanträde 2017-05-31 

Gnesta kommun 
Ink: 
	2017 -12- 06 

Dnr; 	  
För handläggning' 	  

•• 
MALAB 
Mälardalstrafik AB 

Ärende 6 Justering av priser i Movingo 
Föredragande: Mårten Levin 

Bilaga: 

Sammanfattning 

Styrelsen beslutade i april 2016 om priser och resevillkor för Movingo. Besluten om priser villkorades 
mot godkännande av MÄLAB:s ägare. 

Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall lokaltrafikens biljetter 
"kommer ikapp", ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens biljetter. Detta inträffar framförallt i 
korta relationer mellan Stockholms och Uppsala län där en Movingo Märsta — Uppsala (samt Märsta 
Knivsta, som inte planeras säljas eftersom den kostar lika mycket som Märsta - Uppsala) kostar lika 
mycket som UL/SL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma trafikutbud med SL och UL. 

En följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de enbart avser nyttja SL och 
UL. I förberedelserna för försäljningsstart har det uppmärksammats att en överströmning till Movingo 
skulle kunna bli större och i så fall mer problematisk att hantera administrativt, än vad som tidigare 
antagits. Mot bakgrund av detta föreslås att MÄLAB:s ägare beslutar ge MÄLAB möjlighet att införa 
ett prismässigt spann mellan priset på en Movingo och en biljett i lokaltrafiken med samma 
geografiska giltighet. Spannet skulle möjliggöra att priset på en Movingo kan sättas till 0-300 kr högre 
än priset på biljetten i lokaltrafiken. 

Beredning pågår om hur stor en höjning av priset i relationen Märsta — Uppsala bör bli. 

Styrelsen beslutar 

att föreslå Stockholms läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, 
Landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland, Region Örebro län samt Region Östergötland 
besluta 

att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan (Movingo) 
godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett i Mälardaltaxan , är lägre än 
pris på biljett i ägamas trafik med motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra 
priset i för biljetten i Mälardalstaxan upp till priset för motsvarande biljett i ägarnas 
trafik plus 300 kr 

att villkorat att ovanstående beslut fattas hos berörda ägare fastställa pris för Movingo 30-dagar med 
giltighet Märsta — Uppsala samt Märsta — Knivsta till XXX kr 

www.rnalab.se  
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Bakgrund 
Styrelsen beslutade i april 2016 om priser och resevillkor för Movingo. Besluten om priser villkorades 
mot godkännande av MÄLAB:s ägare. 

I ägarnas beslut ingick en delegation åt MÄLAB att fatta beslut om vissa prisförändringar. 

• Fastställa pris på tilläggsbiljett för Arlanda C 
• Vid behov höja priset på Movingo så att priset på Movingo aldrig blir lägre än priset på en 

biljett i ägarnas trafik med samma lokala giltighet 
• Besluta om priser för tillkommande relationer 

Vid sammanträdet i mars 2017 beslutade styrelsen att justera vissa priser som en följd av att 
prishöjningar skett i den lokala trafiken samt som en konsekvens av större områden för lokal giltighet. 
Därutöver infördes också pris för Laxå. 

Behov av prishöjning i förhållande till UL/SL-biljetterna 
Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall lokaltrafikens biljetter 
"kommer ikapp", ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens biljetter. Detta inträffar framförallt i 
korta relationer mellan Stockholms och Uppsala län där en Movingo Märsta — Uppsala (samt Märsta 
Knivsta, som inte planeras säljas eftersom den kostar lika mycket som Märsta - Uppsala) kostar lika 
mycket som UL/SL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma trafikutbud med SL och UL. 

En följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de enbart avser nyttja SL och 
UL. När beslutet fattades sågs detta som hanterbart; generellt är UL:s och SL:s försäljningskanaler 
mycket mer utbyggda än SJ:s försäljningsautomater som enbart finns på regionaltågsstationerna och 
dessutom är lokaltrafikens varumärken starka och väletablerade. Om resenärer trots detta väljer "fel" 
biljetter så återförs intäkterna till lokaltrafiken genom konstruktionen om fördelning av regionala 
intäkter mellan parallell trafik som finns inskriven i trafikavtalen. 

I förberedelserna för försäljningsstart för Movingo har det dock uppmärksammats att en 
överströmning skulle kunna bli större och i så fall mer problematisk att hantera administrativt. 

• Utvecklingen av nya appar för försäljning av Movingo, som exempelvis kommer erbjuda 
betalning via Swish, kan göra att resenärer väljer Movingo enbart för att appen är bättre. 

• SJ planerar erbjuda Priopoäng för Movingobilj etter, vilket MÄLAB inte motsatt sig så länge 
detta också gäller köp via MÄLAB:s kanaler, men vilket får som bieffekt att Movingos 
attraktivitet ökar i förhållande till UL/SL-biljetten. 

• Movingo kan ge ytterligare några resmöjligheter mellan norra Stockholm och Uppsala genom 
byte mellan SL:s pendeltåg i och SJ:s tåg i Märsta. 

Med dagens förutsättningar skulle underlätta fördelningen av intäkterna ifall det fanns en prisskillnad 
mellan Movingo och UL/SL-biljetten så att resenärerna genom sitt val av biljett medverkar till att 
pengarna hamnar rätt. Såsom besluten hos ägarna nu är fattade kräver ett sådant beslut förnyade beslut 
hos ägarna och en sådan process har initierats i Stockholms och Uppsala län. 

www.malab.se  
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Det föreslås därför att ägarna fattar nya beslut som möjliggör för MÄLAB att besluta om en 
prisdifferens på 0-300 kr mellan Movingo och MÄLAB:s ägares biljetter, räknat på en 30-dagars 
periodbiljett. Det föreslås därutöver att nytt pris för normalpris Movingo Märsta — Uppsala sätts till 
XXX kr. 
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Gnesta kommun 
Ink: 2017 -12- 0,6 KOMMUNALFÖRBUNDET 

Sörmtands Kollektivtrafikmyndighet 

Diarienummer: SKTM17-00011/6 

Dnr 	  
För handläggning 	 

Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafik-
myndighet den 6 oktober 2017, Hotell Malmköping, Malmköping, 
klockan 13.00 — 14.30 

Närvarande: 

Förhindrade: 

'Övriga närvarande: 

Monica Johansson (S), ordförande 
Magnus Leivik (M), ledamot 
Mattias Claesson (C), ledamot 
Carl Werner (MP), ledamot 
Christer Kax -Sundberg, ersättare 
Santa Hotti (S), ledamot 
Ann Sofie Soleby-Eriksson (S), ersättare 
Jan-Erik Larsson (S), ledamot 
Ann-Sofie Lifvenhage (M), ledamot 
Göran Dahlström (S), ledamot 
Leif Lindström (5), ersättare 
Annelie Bengtsson (5), ledamot 
Catharina Fredriksson (S), ledamot 
Urban Granström (5), ledamot 

Daniel Portnoff (M), vice ordförande 
Jacob Högfeldt (M), ledamot 
Ingrid Jerneborg Glimne (M), ledamot 

Greta Suv&I (MP), ersättare 
Dag Bergentoft (M), ersättare 
Christer Nordemar (M), ersättare 
Ann-Sofie Soleby-Eriksson, ersättare 
Christina Södling (S), ersättare 
Tofflas Bon6-, Flens kommun, tjänsteperson 
Jacob Annerfors, Landstinget, tjänsteperson 
Helena Ekroth (SKTM), tjänsteperson 
Henrik Sollenborn (SKTM), tjänsteperson 
Helena Fransson (SKTM) tjänsteperson 
Helene Lundkvist Lontos (SKTM) tjänsteperson 
Matthias Pfeil (SKTM), tjänsteperson 
Hanna Bergström (SkTM), tjänstepersori 
Monica Olsson (SKTM), tjänsteperson 
Asa Bjerke (SKTM), tjänsteperson 
Emma Ehrenkrona (SKTM), tjänsteperson 
Sophie Ljungberg (SKTM), tjänsteperson 

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sörmlandstrafiken 

ikww.sormlandstrafiken.se  Le> Sid 1(49) /7 



KOMMUNALFÖRBUNDET 
SiiiTntands Kottektivtrafikmyndighet 

A Sammanträdet öppnas 
Ordförahclen öppnade sammanträdet och välkomnar Greta SuAn sorn ersättare i 

direktionen efter Anne-Sofie Jacobsson. 

B Upprop 
Henrik Sollenborn genomförde uppropet. 

C Val av justerare för sammanträdet 
Mattias Claesson valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

D. Godkännande av dagordning 
Direktionen godkände dagordningen. 

E. Ärenden 

Kommunalförbundet Sörmlands Koitektivtrafikmynd'jihet =Sörmlandstraiiken 
www.sorrnlandstrafiken.se  



KOMMUNALFÖRBUNDET 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 

§ 11 Beslut om justering av priser i Movingo 

Bilaga: Utdrag från MÄLABs styrelsesammanträde den 31 maj 2017 avseende ärende 6 
"Justering av priser Movingo"  

Beslut 

Direktionen beslutade, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i 
respektive fullmäktige, 

- Att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan (Movingo) godkänna 
att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett i Mälardalstaxan är lägre än priset på 
biljett i ägarnas trafik med motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra priset för 
biljetten i Mälardalstaxan upp till priser för motsvarande biljett i ägarnas trafik plus 300 
kronor. 

Direktion beslutade att föreslå respektive medlemsfullmäktige, landstinget Sörmland, Eskilstuna 
kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Gnesta kommun, 
Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun att godkänna 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut om; 

Att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan (Movingo) godkänna 
att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett i Mälardalstaxan är lägre än priset på 
biljett i ägarnas trafik med motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra priset för 
biljetten i Mälardalstaxan upp till priser för motsvarande biljett i ägarnas trafik plus 300 

kronor. 

Ärende 
Mälardalstaxan reglerar prissättningen för pendlarbiljetten Movingo som kommer att lanseras 
den 1 oktober 2017 inom MÄLAB:s trafik. Beslut om Mälardalstaxan har tidigare tagits i 
direktionen och i samtliga medlemmars fullmäktige. 

Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall lokaltrafikens 
biljetter "kommer ikapp", ska höjas till samma nivå som lokaltrafikens biljetter. Detta inträffar 
framförallt i korta relationer mellan Stockholms och Uppsala län 'där en Movingo Märsta — 
Uppsala (samt Märsta Knivsta, som inte planeras säljas eftersom den kostar lika mycket som 
Märsta - Uppsala) kostar lika mycket som UL/SL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till samma 
trafikutbud med SL och UL. 

En följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de enbart avser nyttja SI 
och UL. I förberedel serna för försäljningsstart har det uppmärksammats att en över -Strömning till 

Movingo skulle kunna bli större och i så fall mer problematisk att hantera administrativt, än vad 
som tidigare antagits. Mot bakgrund av detta föreslås att MÄLAB:s ägare beslutar ge MÄLAB 
möjlighet att införa ett prismässigt spann mellan priset på en Movingo och en biljett i 

Kernmunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet —Sörmlandstrafiken 
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KOMMUNALFÖRBUNDET 
Sörm4rids Kollektivtrafikmyndighet 

lokaltrafiken med "Samma geografiska giltighet. Spannet skulle möjliggöra att !gliset på en 
Movingo kan sättas till 0-300 kr högre äh priset På biljetten i lokaltrafiken. 

Mot denna bakgrund föreslås direktionen att besluta öm att godkanna att MÄLAB kan justera 
priserna i Movingo enligt ovan beskrivning. 

Därutöver föreslås direktionen även besluta att föreslå att respektive medlemsfullmäktige, 
Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, 
Strängnäs kommun, Gnesta kommun, Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun 
och Vingåkers kornmun godkänner Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets 
beslut. 

kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyädighet Sörrniandsfra iken 
'www.sorinlåndstrafiken,.se 	

Sid 26(49) 



KOMMUNALFÖRBUNDET 
Sörmtands Kollektivtrafikmyndighet 

) Mälartinget 

Save the date - Mälartinget arrangeras den 17 till 18 maj .»18 i Uppsala. 

) Personfirafikmässan 
Save the date Persontrafikrriäskan 2018 -a -Krangei-a's På Stockholmsmässan den 22;24 
oktober 2018. 

F. Övriga frågor 

G. Avslutning 
Ordföranden avslutar sammanträdet 

Vid protokollet 

Helena Frarfsson 
Sekreterare 

Justeras 

k":4#4 ~.44'7  
Monica Joh sson 	 Mattias Claesson 

Ordförande 	 Ledamot 

; 	  

Justerare 

Sid 49(49) 
«cinitirfUrialförbtindet Sörmlands Kol lektivtrafiknnyndighet :-.Sörrnlangstrafiken 
wwW.sorrrilandstrafiken.se  



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: KS.2017.379

§ 3

Låneram 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2018

till 50 mkr.

Sammanfattning av ärendet

Finanspolicyn anger att kommunfullmäktige varje år ska fastställa en ram
för kommunens totala externa upplåning för nästkommande år. I ärendet
föreslås en låneram om 50 mkr för 2018, oförändrat jämfört med 2017.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-12

Tjänsteförslag
1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2018

till 50 mkr.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018-01-12
Diarienummer: KS.2017.379

Kommunstyrelsen

Låneram 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2018 till 50
mkr.

Sammanfattning

Finanspolicyn anger att kommunfullmäktige varje år ska fastställa en ram för
kommunens totala externa upplåning för nästkommande år. I ärendet föreslås en
låneram om 50 mkr för 2018, oförändrat jämfört med 2017.

Ärendebeskrivning

Finanspolicyn anger att kommunfullmäktige varje år ska fastställa en ram för
kommunens totala externa upplåning för följande år.

Låneramen styrs av det finansiella målet: "Investeringarna ska vara
självfinansierade till 60 procent för den skattefinansierade verksamheten 2015-
2018." Detta innebär att det är möjligt att låna 40% av investeringarna för den
skattefinansierade verksamheten och 100% av investeringarna för den
taxefinansierade verksamheten under mandatperioden. Kommunen tog under
2016 lån om sammanlagt 120 mkr hos Kommuninvest.

Förvaltningens synpunkter

Låneramen utgör endast en preliminär bedömning av de lån som är möjliga att
genomföra under mandatperioden för att det finansiella målet ska uppnås.
Policyns syfte med låneramen är att låneärenden ska kunna behandlas på kortare
tid under 2018.

Genomförda investeringar för åren 2015-2017, kvarvarande beslutade
investeringar vid utgången av 2017 och beslutade investeringar för 2018 i enlighet
med Framtidsplan 2017-2019 ger ett låneutrymme om 170 mkr för hela
mandatperioden (utifrån det finansiella målet om en självfinansieringsgrad om
60%). Av detta har 120 mkr lånats upp 2016 vilket innebär att det kvarstår 50 mkr
för 2018. Förvaltningen föreslår en låneram om 50 mkr för 2018 vilket är
oförändrat jämfört med 2017.

Gnesta kommun har en god soliditet. Per delårsbokslut 2017 var soliditeten
inklusive ansvarsförbindelsen 28% vilket även med hänsyn tagen till Framtidsplan
2017-2019 medför att det finansiella målet (1,5% av skatter och statsbidrag)
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kommer hållas. Soliditeten kommer därmed inte att påverkas i någon större
omfattning på grund av ytterligare lån om 50 mkr.

Ekonomiska konsekvenser

Ökade kostnader till följd av nya lån på totalt 50 mkr kommer innebära ökade
räntekostnader om cirka 35 tkr beroende på lånevillkor. För de nuvarande lånen
(120 mkr) erläggs årliga räntekostnader om cirka 80 tkr.

Juridiska konsekvenser

Juridiska konsekvenser har inte bedömts vara tillämpliga i detta ärende.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget till beslut om låneram är i enlighet med kommunens Finanspolicy.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-12

Beslutet ska skickas till:

 Sheila Gholipour, Redovisningsekonom/Controller

Christina Hedberg Susanne Gustafsson

Kommunchef Ekonomichef

Sheila Gholipour

Redovisningsekonom/Controller
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: KS.2017.336

§ 2

Revidering av renhållningstaxa 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Förslaget till ny renhållningstaxa antas och börjar gälla från och
med 1 april 2018.

2. Renhållningstaxa 2014, antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31,
upphör att gälla i och med att förslaget till ny renhållningstaxa antas
och börjar gälla.

Sammanfattning av ärendet

Under 2017 har det genomförts nya upphandlingar gällande både
hushållsavfall, tömning av slam och behandling av insamlat avfall. De nya
upphandlingarna innebär andra kostnader för verksamheten vilket innebär
att renhållningstaxan behöver justeras som helhet. Avgifterna i taxan ska
återspegla verksamhetens verkliga kostnader.

Kostnaderna för ett en- och tvåfamiljshus med ett kärl på 80 liter som
hämtas varannan vecka ökar med 44 kr per år. För flerfamiljshus med 20
stycken lägenheter och 4 kärl på 660 l som hämtas en gång varannan vecka
minskar den årliga kostnaden med 6104 kr, vilket motsvarar en sänkning på
25 kr per lägenhet och månad. För en verksamhet som har ett kärl på 660
liter som hämtas en gång varannan vecka minskar den årliga kostnaden med
863 kr.

Gällande slamtömning av enskilda avloppsanläggningar innebär förslaget en
generell höjning av avgifterna med 8 %. Detta innebär att för den vanligaste
tömningstypen, som är en schemalagd tömning av en slamavskiljare på upp
till 3 m3, ökar med 82 kr per tömning. I normalfallet töms en slamavskiljare
en gång per år.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-19

2. Renhållningstaxa 2018

3. Jämförelse renhållningstaxa 2017-2018

Tjänsteförslag

1. Förslaget till ny renhållningstaxa antas och börjar gälla från och
med 1 april 2018.

2. Renhållningstaxa 2014, antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31,
upphör att gälla i och med att förslaget till ny renhållningstaxa antas
och börjar gälla.
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden lämnar förslaget att följande summor i sammanfattningen
ändras redaktionellet; summan 37 kr ändras till 44 kr och summan 5552 kr
ändras till 6104 kr. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller
tjänsteförslaget med de reaktionella ändringarna.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Upprättad: 2018-01-19
Diarienummer: KS.2017.336

Kommunstyrelsen

Revidering av renhållningstaxa 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Förslaget till ny renhållningstaxa antas och börjar gälla från och med 1 april
2018.

2. Renhållningstaxa 2014, antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, upphör
att gälla i och med att förslaget till ny renhållningstaxa antas och börjar gälla.

Sammanfattning

Under 2017 har det genomförts nya upphandlingar gällande både hushållsavfall,
tömning av slam och behandling av insamlat avfall. De nya upphandlingarna
innebär andra kostnader för verksamheten vilket innebär att renhållningstaxan
behöver justeras som helhet. Avgifterna i taxan ska återspegla verksamhetens
verkliga kostnader.

Kostnaderna för ett en- och tvåfamiljshus med ett kärl på 80 liter som hämtas
varannan vecka ökar med 37 kr per år. För flerfamiljshus med 20 stycken
lägenheter och 4 kärl på 660 l som hämtas en gång varannan vecka minskar den
årliga kostnaden med 5 552 kr, vilket motsvarar en sänkning på 25 kr per lägenhet
och månad. För en verksamhet som har ett kärl på 660 liter som hämtas en gång
varannan vecka minskar den årliga kostnaden med 863 kr.

Gällande slamtömning av enskilda avloppsanläggningar innebär förslaget en
generell höjning av avgifterna med 8 %. Detta innebär att för den vanligaste
tömningstypen, som är en schemalagd tömning av en slamavskiljare på upp till 3
m3, ökar med 82 kr per tömning. I normalfallet töms en slamavskiljare en gång
per år.

Ärendebeskrivning

Renhållningstaxan består av två delar. Den första delen avser hushållsavfall och
avgifter kopplade till exempelvis sophämtning, återvinningsgården och extra
tjänster såsom fastighetsnära hämtning av trädgårdsavfall. Den andra delen i taxan
avser tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar, fosforfällor och
fettavskiljare samt latrinhämtning.

Renhållningstaxan reviderades senast 2014 och anledningen till revideringen var
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en ny upphandling av entreprenad gällande tömning av slam. Upphandlingen
innebar att endast delen för tömning av slam, fosforfällor, fettavskiljare och latrin
justerades. Delen av taxan som avser hushållsavfall har legat oförändrad sedan
2009.

Under 2017 har nya upphandlingar genomförts gällande både hushållsavfall,
tömning av slam och behandling av insamlat avfall. De nya upphandlingarna
innebär att i stort sett samtliga avgifter har förändrats och att renhållningstaxan
behöver justeras som helhet.

De största förändringarna

Gällande hushållsavfall består taxan i grunden av en fast avgift. Den fasta avgiften
betalas av alla hushåll och verksamheter och täcker kostnader för
återvinningsgården, administration, planering, information, gröna påsar till
matavfall och insamling av farligt avfall. Utöver den fasta avgiften tillkommer
avgifter för olika tjänster såsom hämtning av mat- och restavfall vid fastigheten.
Utifrån de nya upphandlingarna har både de fasta avgifterna och avgifterna för
olika tjänster justerats.

Den fasta avgiften är beroende av om kunden är en verksamhet, bor i
flerfamiljshus eller bor i en- och tvåfamiljshus. De fasta avgifterna för
flerfamiljshus samt en- och tvåfamiljshus har höjts, medan den fasta avgiften för
verksamheter har sänkts.

Orsaken till att den fasta avgiften har höjts för flerfamiljshus samt en- och
tvåfamiljshus är på grund av att tidigare intäkter inte har täckt kostnaderna enligt
nu gällande taxa. För tjänster såsom hämtning av mat- och restavfall vid fastighet
har intäkterna däremot överskridit kostnaderna. Totalt sett har de sammanlagda
intäkterna täckt kostnaderna men nu justeras fördelningen av fasta avgifter samt
avgifter för tjänster för att motsvara kostnaderna för respektive område. Utöver
det har kostnaderna för återvinningsgården, administration och farligt avfall ökat
något. Enligt förslaget till ny taxa ingår kostnaden för gröna påsar i den fasta
avgiften. Enligt nu gällande taxa ligger avgiften för gröna påsar utanför den fasta
avgiften.

Orsaken till att den fasta avgiften för verksamheter har sänkts i förslaget är att
kostnaden för återvinningsgården samt hantering av farligt avfall inte ingår i den
fasta avgiften för verksamheten. Enligt förslaget till ny renhållningstaxa ligger
istället kostnaden för återvinningsgården på det företagskort verksamheten köper.
Farligt avfall från verksamheter får inte lämnas på återvinningsgården därför utgår
den avgiften helt.

Avgifterna för de olika tjänsterna såsom hämtning av mat- och restavfall vid
fastigheten har i stor utsträckning sänkts.

Kostnaderna för ett en- och tvåfamiljshus med ett kärl på 80 liter som hämtas
varannan vecka ökar med 37 kr per år. För flerfamiljshus med 20 stycken
lägenheter och 4 kärl på 660 l som hämtas en gång varannan vecka minskar den
årliga kostnaden med 5 552 kr, vilket motsvarar en sänkning på 25 kr per lägenhet
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och månad. För en verksamhet som har ett kärl på 660 liter som hämtas en gång
varannan vecka minskar den årliga kostnaden med 863 kr.

Det är svårt att jämföra kostnaderna för de verksamheter eller föreningar som har
container för mat- och restavfall men generellt sett innebär förslaget till ny taxa
en höjning av avgifterna. För exempelvis en container på 3 m3 som töms en gång
varannan veckan höjs den årliga avgiften för själva containern och tömning av
den med 5 726 kr. I denna uträkning ingår inte den fasta avgiften.

Gällande slamtömning av enskilda avloppsanläggningar innebär förslaget en
generell höjning av avgifterna med 8 % av de nya upphandlade priserna. Detta
för att täcka upp för de ökade kostnaderna för omhändertagande av slam samt
ökade administrativa kostnader. Det innebär att i de fall då upphandlingen
genererat ett lägre pris på en tjänst än nu gällande taxa så blir den totala ökningen
lägre än 8 % och i de fall där upphandlingen genererat ett högre pris än tidigare så
blir påslaget över 8 % jämfört med nu gällande taxa. I några fall så blir det även
billigare än nu gällande taxa. Nedan presenteras några prisexempel av de
vanligaste tömningstyperna.

· Schemalagd tömning av en slamavskiljare på upp till 3 m3, så innebär det
en ökning av avgiften med 82 kr per tömning. I normalfallet töms en
slamavskiljare en gång per år.

· Schemalagd tömning av sluten tank på upp till 3 m3, så innebär det en
ökning av avgiften med 82 kr per tömning. I normalfallet töms en sluten
tank 3 - 6 gånger per år.

· Budad tömning inom en vecka för en BDT- brunn (Bad, Disk, Tvätt), så
innebär det en ökning av avgiften med 9 kr per tömning.

· Budad tömning inom en vecka för en slamavskiljare på upp till 3 m3, så
innebär det en ökning av avgiften med 229 kr per tömning.

· Akuttömning samma dag med beställning före kl 14 för en slamavskiljare
på upp till 3 m3, så innebär det en sänkning av avgiften med 484 kr per
tömning.

Den nya upphandlingen i kombination med ökade kostnader för
omhändertagande av slam samt ökade administrativa kostnader så är den faktiska
kostnaden 13 % högre än enligt nu gällande taxa. Förlaget på 8 % ökning är
innebär att en stegvis höjning av avgifterna görs under kommande 3-årsperiod.

En jämförelse mellan fler avgifter i gällande taxa och förslaget till ny taxa finns
beskrivet i bilagan "Jämförelse renhållningstaxa 2017 - 2018".

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsen har ansvar för insamling och behandling av det hushållsavfall
som uppstår inom kommunen. Insamling sker genom till exempel hämtning av
mat- och restavfall vid fastigheterna eller insamling av grovavfall vid Gnesta
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Återvinningsgård. Ansvaret omfattar också exempelvis tömning av slam från
enskilda avloppsanläggningar och fosforfällor samt hämtning av latrin.

Kostnaderna i Renhållningstaxan ska avspegla de kostnader som uppstår i
samband med insamling och behandling av hushållsavfall, slam, material från
fosforfällor och liknande. På grund av nya upphandlingar behöver avgifterna i
befintlig taxa justeras så att rätt avgift betalas för de olika tjänster kommunen
tillhandahåller.

Ekonomiska konsekvenser

Revideringen av renhållningstaxan innebär att intäkterna för hushållsavfall
kommer att bli i huvudsak oförändrade medan intäkterna för tömning av slam,
fosforfällor, fettavskiljare och latrin kommer att öka. De nya avgifterna
återspeglar de verkliga kostnaderna och tjänsterna utförs därmed till
självkostnadspris för kunden.

Prognosen avseende kostnadsökningen för slamtömningar är ca 8 % årligen
under kommande 3-årsperiod. Tanken är att avgiften ska höjas stegvis tills det att
den verkliga kostnaden täcks av intäkten. Detta innebär att verksamheten
kommer att gå med underskott kommande 3 år, vilket uppvägs av befintligt
överskott på renhållningens balanskonto.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-19

2. Renhållningstaxa

3. Jämförelse renhållningstaxa 2017 - 2018

Christina Hedberg Patrik Nissen

Kommunchef

Ghita Sjösteen

Teknisk chef

Elin Franzon

Miljöansvarig

Förvaltningschef

Therés Östergren

Ekonomiassistent
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Allmänt 
1 § Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom 
Gnesta kommun. Insamlingen sköts av den upphandlade 
renhållningsentreprenören på uppdrag av Kommunstyrelsen. Avgifter för 
insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i enlighet med 
de belopp och de villkor som framgår av denna taxa samt av gällande 
renhållningsordning för Gnesta kommun. 

Renhållningsavgifter regleras i 27 kap miljöbalken (1998:808) § 4-6. 

Kommunfullmäktige beslutar om taxan.  

Avgiftsskyldighet 
2 § Avgiftsskyldig är, enligt denna taxa, fastighetsägare inom Gnesta kommun. 
Med fastighetsägare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
Tomträttshavare jämställs med fastighetsägare.  

3 § Det är fastighetsägarens skyldighet att betala för renhållning och därför ska 
ägaren alltid stå för renhållningsabonnemanget. Om hyresgäst eller 
nyttjanderättshavare finns på fastigheten får fastighetsägaren själv debitera 
denna. 

4 § Efter överenskommelse kan Gnesta kommun i vissa fall godkänna att 
abonnemanget står på hyresgäst eller nyttjanderättshavare om denna är en 
näringsidkare. Skulle dock hyresgästen eller nyttjanderättsinnehavaren inte betala 
sitt abonnemang har Gnesta kommun rätt att omedelbart avsluta abonnemanget 
och överföra det på fastighetsägaren. Gnesta kommun skall omedelbart 
underrätta fastighetsägaren när sådana åtgärder sker. 

5 § Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör 
avfallshanteringen såsom adressändring, skall snarast anmälas till Gnesta 
kommun. 

6 § Möjlighet till säsongshämtning enligt renhållningsordning för Gnesta 
kommun finns och debiteras för aktuell period. I de fall där taxan icke är direkt 
tillämplig äger Kommunstyrelsen rätt att separat avgöra särskild avgift.  

Hämtningsfrekvens och behållare för mat- och restavfall 

Förekommande frekvenser  

7 § Mat- och restavfall hämtas i normalfallet varannan vecka. Storlek på kärl är 
beroende av volymen avfall. Från flerfamiljshus och hyresfastigheter kan avfallet 
hämtas varje vecka. Från företag med större mängder matavfall kan avfall 
hämtas två gånger per vecka. Från fritidshus hämtas avfallet varannan vecka 
under perioden maj till september. Extra hämtning utöver ordinarie hämtning 
kan budas vid behov. För samtliga kategorier gäller att hämtning och 
dimensionering ska anpassas så att sanitär olägenhet ej uppstår.  
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8 § Förlängt hämtningsintervall, det vill säga hämtning var fjärde vecka, kan 
beviljas om egen kompostering av matavfall är anmäld till och godkänd av 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

Behållare 

9 § Kärl för mat- och restavfall tillhandahålls av kommunen. Det åligger 
fastighetsägaren eller den som har nyttjanderätt att sköta rengöringen av kärlen i 
erforderlig omfattning. Kärlrengöring kan utföras mot en avgift på 188 kr per 
kärl inklusive moms.  

10 § Fastighetsägare som önskar byta storleken på sitt kärl måste ansöka om det. 
För kärlbytet debiteras en avgift på 94 kr per kärl inklusive moms. Avgift för 
kärlbyte debiteras dock inte om: 

- en ansökan om kärlbyte inkommer inom två månader från det att en fastighet 
byter ägare.                                                 

- större kärl önskas då det för fastigheten tillkommit blöjbarn. 

- Kommunsstyrelsen beslutar om budad hämtning av restavfall tre gånger per år 
vilket medför ett kärlbyte.  

- en ansökan om kärlbyte inkommer inom två månader från det att det på 
fastigheten skett ett byte av hyresgäst. 

11 § Kommunsstyrelsen kan besluta om flyttning av kärl om det saknas 
möjlighet för sophämtningsfordon att vända. Kommunsstyrelsen äger rätt att 
separat bedöma och pröva varje enskilt fall. 

Uppehåll i hämtning  

12 § Uppehåll från hämtningen av mat- och restavfall vid permanentbostad kan 
efter ansökan medges under förutsättning att bostaden inte kommer att 
användas under en sammanhängande tid av minst tre månader. För 
fritidsboende kan uppehåll enbart medges om bostaden ej kommer att användas 
under hela hämtningsperioden (maj – september). Uppehåll från 
avfallshämtningen är tidsbegränsat till maximalt ett år per ansökan. Medges 
uppehåll debiteras kunden enbart en fast avgift vilken är reducerad med 67 kr. 
Reduceringen motsvarar kostnaden för gröna påsar. Hämtningsavgift debiteras 
inte. Ansökan ska lämnas till Kommunsstyrelsen senast tre veckor före den 
avsedda uppehållsperioden. Dispens kan inte ges i efterhand.  

Befrielse från hämtning och budad hämtning 

13 § Fastighetsägare som inte använder sin bostad för permanent- eller 
fritidsboende, då besök vid fastigheten enbart sker för tillsyn utan övernattning 
samt att det i övrigt finns särskilda skäl, kan efter ansökan medges obligatorisk 
budad hämtning tre gånger per år av restavfall eller befrias helt från hämtningen 
av mat- och restavfall.  

Medges obligatorisk budad hämtning tre gånger per år debiteras en fast avgift 
samt hämtningsavgift. Budad hämtning kräver egen kompostering av matavfall 
vilken är anmäld till och godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden samt att 
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restavfallet som uppstår ryms i ett kärl på 80 liter. Den fasta avgiften är 
reducerad med 67 kr, vilket motsvarar kostnaden för gröna påsar. 

Medges befrielse från hämtning av mat- och restavfall debiteras inte 
hämtningsavgift medan en fast avgift kan komma att debiteras beroende på 
beslutets omfattning. I de fall fast avgift debiteras är avgiften reducerad med 67 
kr, vilket motsvarar kostnaden för gröna påsar. 

Delat kärl 

14 § Det är möjligt att ansöka om delat kärl för hushållavfall. Delning av kärl kan 
efter ansökan medges för gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg. 
Vid delat kärl betalar samtliga aktuella hushåll en fast avgift. Om samtliga 
aktuella hushåll har en egen kompostering av matavfall vilken är anmäld till och 
godkänd av Samhällbyggnadsnämnden är den fasta avgiften reducerad med 67 
kr, vilket motsvarar kostnaden för gröna påsar. En hämtningsavgift fördelas 
mellan de aktuella hushållen.  

Avgifter hushållsavfall 

Fast avgift en- och tvåfamiljshus samt fritidsboende 

15 § En fast avgift betalas för en- och tvåfamiljshus samt fritidsboende vilken 
täcker kostnader för återvinningsgården, insamling av farligt avfall, gröna påsar, 
behandlingsavgift för avfallet på återvinningsgården/farligt avfall, planering, 
administration samt information. Den fasta avgiften är 1200 kr per hushåll 
inklusive moms. Vid egen kompostering av matavfall vilken är anmäld till och 
godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden är den fasta avgiften reducerad med 67 
kr, vilket motsvarar kostnaden för gröna påsar. 

Med en- och tvåfamiljshus menas en fastighet som är taxerad som småhus, det 
vill säga villor, radhus och kedjehus. Med fritidshus menas en bostadsfastighet 
där ingen är folkbokförd och där det enbart finns behov av säsongsbunden 
hämtning av avfall. 

Fast avgift flerfamiljshus 

16 § En fast avgift betalas för alla hushåll inom flerfamiljshus vilken täcker 
kostnader för återvinningsgården, insamling av farligt avfall, gröna påsar, 
behandlingsavgift för avfallet på återvinningsgården/farligt avfall, planering, 
administration samt information. Den fasta avgiften är 1030 kr per hushåll 
inklusive moms. 

Fast avgift verksamheter 

17 § En fast avgift betalas av alla verksamheter vilken täcker kostnader för gröna 
påsar, planering, administration samt information. Den fasta avgiften är 625 kr 
per anläggning hos verksamheten och inklusive moms. Vid egen kompostering 
av matavfall vilken är anmäld till och godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden är 
den fasta avgiften reducerad med 67 kr, vilket motsvarar kostnaden för gröna 
påsar. 
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Med verksamhet menas sådana företag, skolor, äldreboenden och föreningar 
som genererar med hushållsavfall jämförligt avfall och som därmed måste ha 
hämtning av hushållsavfall genom kommunen.  

Passerkort till Gnesta Återvinningsgård 

18 § Alla hushåll som betalar fast avgift får ett passerkort till Gnesta 
Återvinningsgård på Vackerby Industriväg 11 i Gnesta. Kortet öppnar 
infartsbommen till gården under de tider återvinningsgården har öppet. Kortet 
skall betraktas som en värdehandling. Om kundförhållandet upphör mellan 
fastighetsägaren och kommunen ska kortet hanteras enligt kommunens 
anvisningar. Borttappat passerkort ersätts mot en avgift av 100 kr inklusive 
moms.  

19 § Hushåll som ej är boende i Gnesta kommun kan köpa passerkort med ett 
visst antal besök till återvinningsgården. Avgiften är 200 kr för ett besök, 800 kr 
för fem besök eller 1 200 kr för tio besök. Avgiften är angiven inklusive moms.  

20 § Verksamheter kan köpa ett passerkort och ladda det med ett visst antal 
besök till återvinningsgården. Avgiften är 319 kr för ett besök, 957 kr för tre 
besök, 1 595 kr för fem besök samt 3 190 kr för tio besök. Avgiften är angiven 
inklusive moms. Verksamheter kan lämna allt som gården tar emot utom farligt 
avfall. Volymen är begränsad till 3 m3 per tillfälle. 

Hämtningsavgift mat- och restavfall 

21 § Hämtningsavgiften återspeglar kommunens avgifter för hämtning av mat- 
och restavfall och behandling av detta inklusive avfalls- och förbränningsskatter. 
Avgiften är beräknad utifrån den volym kärlet har och är angiven inklusive 
moms.  

Kärl Helår Fritid 

 104 ggr 52 ggr 26 ggr 12 ggr* 12ggr 6ggr* 

80 l 3 865 kr 1 548 kr 726 kr 344 kr 402 kr 183 kr 

140 l 4 447 kr 1 970 kr 935 kr 415 kr 501 kr 231 kr 

190 l 5 201 kr 2 334 kr 1 114 kr 478 kr 589 kr 264 kr 

240 l 6 103 kr 2 578 kr 1 320 kr 556 kr 691 kr 306 kr 

370 l 9 310 kr 4 213 kr 2 018 kr 847 kr 1 054 kr 465 kr 

660 l 14 908 kr 6 822 kr 3 284 kr 1 337 kr 3 222 kr 727 kr 

* Kräver godkänd anmälan om kompostering till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Kompostering av allt matavfall kan efter anmälan godkännas för en sluten 
kompostbehållare för åretruntbruk som kan anordnas utan olägenhet för omgivningen.  

22 § Vid beslut om obligatorisk budad hämtning tre gånger per år debiteras en 
hämtningsavgift på 198 kr per år inklusive moms. Hämtningsavgiften omfattar 
tre hämtningar av restavfall samt behandling från ett kärl på 80 liter.  
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Container för mat- och restavfall 

23 § Hämtningsavgiften baseras på storleken på container och ett visst antal 
tömningar, inklusive utställning, hyra, tömning och behandlingsavgift. Avgiften 
är angiven inklusive moms. För specialöverenskommelser såsom hämtning med 
containersystem, förändrade hämtningsfrekvenser med mera lämnas offert.  

Container Helår Fritid 

 104 ggr 52 ggr 26 ggr 12ggr 

3 m3 121 201 kr 60 600 kr 30 300 kr 13 985 kr 

6 m3 133 435 kr 66 717 kr 33 359 kr 15 396 kr 

8 m3 157 902 kr 78 951 kr 39 475 kr 18 219 kr 

10 m3 182 369 kr 91 185 kr 45 592 kr 21 043 kr 

12 m3 206 836 kr 103 418 kr 51 709 kr 23 866 kr 

Verksamheter med enbart matavfall 

24 § Vissa verksamheter har enbart hämtning av matavfall. Hämtningsavgiften 
återspeglar kommunens avgifter för hämtning av matavfall och behandling. 
Avgiften är beräknad utifrån den volym kärlet eller containern har och är 
angiven inklusive moms. Verksamheter med enbart matavfall får ha kärl på 
maximalt 190 l eller container på 3 m3 då större kärl/container med enbart 
matavfall är för tunga ur arbetsmiljösynpunkt och inte tekniskt hanterbara. 

Kärl Helår Fritid 

 104 ggr 52 ggr 26 ggr 12ggr 

80 l 4 903 kr 2 067 kr 985 kr 521 kr 

140 l 6 264 kr 2 879 kr 1 389 kr 711 kr 

190 l 7 668 kr 3 568 kr 1 731 kr 872 kr 

3 m3 160 152 kr 80 076 kr 40 038 kr 18 479 kr 
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Gångavstånd  

25 § Vid längre gångväg än 10 m debiteras en avgift per år. Avgiften är beräknad 
utifrån antalet hämtningar per år och är angiven inklusive moms. 

Gång-
avstånd 104 ggr 52 ggr 26 ggr 12 ggr 6ggr 

10-19 m 1 040 kr 520 kr 260 kr 120 kr 60 kr 

20-29 m 2 080 kr 1 040 kr 520 kr 240 kr 120 kr 

30-39 m 3 120 kr 1 560 kr 780 kr 360 kr 180 kr 

40-49 m 4 160 kr 2 080 kr 1 040 kr 480 kr 240 kr 

50-59 m 5 200 kr 2 600 kr 1 300 kr 600 kr 300 kr 

Tjänster utöver ordinarie hämtning av mat- och restavfall 

Farligt avfall 
26 § Farligt avfall från hushåll kan lämnas avgiftsfritt på Gnesta 
Återvinningsgård på Vackerby Industriväg 11 i Gnesta. Det kan även lämnas 
avgiftsfritt genom fastighetsnära insamling inom ramen för Röda boxen-
systemet för villor och FA-stationssystemet för flerfamiljsfastigheter.  

Extra hämtning mat- och restavfall 

27 § Efter budning kan extra hämtning av mat- och restavfall utföras utöver 
ordinarie hämtning. Den extra hämtningen kan antingen ske vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller inom tre arbetsdagar. I tabellerna anges avgift per extra 
hämtningstillfälle baserat på ordinarie hämtningsintervall och storlek på kärl. 
Avgiften är angiven inklusive moms. 
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Extra hämtning av mat- och restavfall vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle 

Kärl Helår Fritid 

 104 ggr 52 ggr 26 ggr 12 ggr 12ggr 6ggr 

80 l * * * 66 kr 71 kr 68 kr 

140 l * * * 72 kr 79 kr 76 kr 

190 l * * * 77 kr 87 kr 81 kr 

240 l * * * 84 kr 95 kr 88 kr 

370 l * * * 108 kr 125 kr 115 kr 

660 l * * * 149 kr 183 kr 159 kr 

Säck upp 
till 160 l 113 kr 113 kr 113 kr 113 kr 113 kr 113 kr 

Lösmängd 
per m3 368 kr 368 kr 368 kr 368 kr 368 kr 368 kr 

* Tjänst ej tillgänglig då nästa ordinarie hämtningstillfälle innebär hämtning enligt 
befintligt hämtningsintervall. 

 

Extra hämtning av mat- och restavfall inom tre arbetsdagar 

Kärl Helår Fritid 

 104 ggr 52 ggr 26 ggr 12 ggr 12ggr 6ggr 

80 l 662 kr 655 kr 653 kr 654 kr 658 kr 656 kr 

140 l 668 kr 663 kr 661 kr 660 kr 667 kr 664 kr 

190 l 675 kr 670 kr 668 kr 665 kr 674 kr 669 kr 

240 l 684 kr 678 kr 676 kr 671 kr 683 kr 676 kr 

370 l 715 kr 706 kr 703 kr 696 kr 713 kr 702 kr 

660 l 768 kr 756 kr 751 kr 736 kr 771 kr 746 kr 

Säck upp 
till 160 l 700 kr 700 kr 700 kr 700 kr 700 kr 700 kr 

Lösmängd 
per m3 993 kr 993 kr 993 kr 993 kr 993 kr 993 kr 
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Trädgårdsavfall 

28 § Trädgårdsavfall kan efter budning hämtas vid fastigheten mot en avgift på 
250 kr per m3 inklusive moms. Vid beställning skall mängden uppges. Avfallet 
skall vid hämtning vara placerat vid tomtgräns så nära angöringsplatsen för 
hämtningsfordon som möjligt. Trädgårdsavfallet ska vara emballerat enligt 
Gnesta kommuns anvisning. 

Grovavfall 

29 § Sorterade grovsopor från hushållsfastigheter kan lämnas avgiftsfritt på 
Gnesta Återvinningsgård på Vackerby Industriväg 11 i Gnesta. Som grovsopor 
räknas inte byggmaterial, material innehållande asbest (tex eternit), slipers, jord, 
sten eller liknande, inte heller större bildelar, värmepannor, varmvattenberedare, 
hydroforer etc. På återvinningsgården kan man inte lämna mat- eller restavfall. 

30 § Grovavfall kan efter budning hämtas vid fastigheten mot en avgift på 250 
kr per m3 inklusive moms. Vid budning skall mängd och typ av avfall uppges. 
Avfallet skall vara tydligt utmärkt med påskrift som talar om att det är grovavfall. 
Avståndet från uppställningsplatsen till hämtningsfordonet får ej överstiga 10 
meter. 

Sniglar 

31 § Döda sniglar får inte läggas i vanliga kärlet för mat- och restavfall då det 
utgör ett arbetsmiljöproblem och potentiellt sanitärt problem. Döda sniglar kan 
hämtas efter budning och mot en avgift på 250 kr per kärl inklusive moms. 
Särskilda kärl måste användas vilka tillhandahålls av Gnesta kommun. 

Slamtömning 

Hämtningsfrekvens och avgifter 

32 § Tömning av slam från en enskild avloppsanläggning för hushåll sker genom 
kommunens försorg. I angivna grundavgifter ingår slangdragning upp till och 
med 10 meter. 

Slamavskiljare eller minireningsverk med WC påkopplat slamtöms minst en gång 
per år enligt av kommunen fastställt schema. Slamavskiljare för enbart bad-, 
disk- och tvättvatten utan WC påkopplat slamtöms minst en gång vartannat år 
enligt av kommunen fastställt schema. En sluten tank slamtöms minst en gång 
per år enligt av kommunen fastställt schema. Förlängt tömningsintervall kan 
medges efter ansökan om dispens till Samhällsbyggnadsnämnden. Dispens 
medges för högst ett år i taget. 

Om en avloppsanläggning behöver tömmas oftare kan beställning ske genom 
utökad schemaläggning eller budning. Budning innebär att kund ringer till 
kommunen och beställer hämtning när det är dags för tömning. Tömningen sker 
inom en vecka. En budning ett år kan ersätta den schemalagda tömningen 
samma år. 
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Tjänst Avgift inkl 

moms 

Grundavgifter för 
schemalagd 
tömning 

Anläggning med volym upp till 3 m3 1 102 kr 

Anläggning med volym på 3,1 - 6 m3 1 534 kr 

Enbart tömning av slamavskiljare för BDT 799 kr 

Tillägg utöver 
grundavgift 

Per m3 utöver 6 m3 169 kr 

Budad tömning inom en vecka 297 kr 

Budad tömning av urintank inom en vecka 378 kr 

Tömning av BDT i samband med annan 
slamtömning 

270 kr 

Akuttömning samma dag, beställd innan kl 14 560 kr 

Akuttömning samma dag, vid beställning efter kl 
14 vardagar eller helg/helgdagar 

3 524 kr 

Sluttömning med beställning minst 5 arbetsdagar 
innan tömning. Slamtömning sker på 
överenskommen vardag 

297 kr 

Slangdragning 11-20 m 7 kr 

Slangdragning 21-30 m 14 kr 

Slangdragning 31-40 m 21 kr 

Slangdragning 41-50 m 28 kr 

Slangdragning över 50 meter, avgift per timme 1 013 kr 

Framgrävning av övertäckt brunnslock eller 
koppling, avgift per timme 

338 kr 

 Tömning med ett mindre fordon, avgift per timme 1 249 kr 

Framkomlighet 

33 § Vid slamtömning är det fastighetsägaren som ansvarar för att vägen är 
framkomlig för slambilen i enlighet med renhållningsföreskrifterna. Det innebär 
att transportvägen måste vara minst 3 m bred, vara fri från buskar och grenar 
minst 1 m på varje sida av vägen och fri från buskar och grenar upp till och med 
4 m på höjden. Vägen ska vara erforderligt halkbekämpad och snöröjd. Det ska 
även vara halkbekämpat och snöröjt mellan uppställningsplatsen för 
tömningsfordon och fram till platsen för tömning.  I samband med tömning 
gäller arbetsmiljöverkets regler om bland annat tunga lyft och draglängder för 
slang. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda eventuella brister. 
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Bomkörning 

34 § Kan tömning ej utföras på grund av att vägen fram till brunn eller området 
runt tömningsplats ej är framkomlig, otillräckligt buskröjd, snöröjd, sandad eller 
att plats för slamtömning ej är uppmärkt debiteras en framkörningsavgift på 520 
kr inklusive moms. 

Fosforfällor 

35 § I avgiften ingår tömning av materialet i fosforfällan men inte påfyllnad av 
nytt material. Fastighetsägaren ansvarar för påfyllnad av material. 

 Tjänst Avgift inkl 
moms 

Grundavgifter för 
schemalagd 
tömning 

Kassett/säck under 100 kg, per styck 2 160 kr 

Kassett/säck över 100 kg, per styck 3 645 kr 

Lösvikt, per brunn 4 928 kr 

Behandlingsavgift, per m3 324 kr 

Tillägg utöver 
grundavgift 

Budad tömning inom en vecka 675 kr 

Akuttömning samma dag, beställd innan kl 14 1 350 kr 

Akuttömning samma dag, vid beställning efter kl 
14 vardagar eller helg/helgdagar 

2 025 kr 

Spolning av brunn, tank samt rör 

36 § Vid spolning av brunn, tank samt rör tillhörande ett enskilt avlopp krävs 
slamtömning av anläggningen i anslutning till spolningen.   

Tjänst Avgift inkl 
moms 

Framkörningsavgift per fastighet, när samtidig slamtömning inte sker 1 249 kr 

Avgift per timme vid fastighet 1 148 kr 
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Tömning av fettavskiljare 

37 § Tömning av fettavskiljare utförs enligt angivna avgifter. 

 
Tjänst Avgift inkl 

moms 

Grundavgifter för 
schemalagd 
tömning 

Tömning av fettavskiljare 2 700 kr 

Tillägg utöver 
grundavgift 

Budad tömning inom en vecka 675 kr 

Akuttömning samma dag, beställd innan kl 14 1 350 kr 

Akuttömning samma dag, vid beställning efter kl 
14 vardagar eller helg/helgdagar 

3 375 kr 

Latrinhämtning 

38 § Hämtning kan ske av enstaka latrinkärl på förutbestämd hämtningsdag mot 
en avgift om 250 kr per latrinkärl inklusive moms. I avgiften ingår 
engångsbehållare. 

Övriga uppdrag slam- och spoltjänster 

39 § För övriga uppdrag för slam- och spoltjänster som inte finns specificerade i 
övrigt i denna taxa debiteras en avgift om 1 418 kr per timme inklusive moms.  
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Jämförelse renhållningstaxa 2017 - 
2018 

Fasta avgifter mat- och restavfall 
Tidigare har alla betalat 784 kr i fast avgift + 54 kr avgift för gröna påsar, totalt 838 kr. (exkl 
moms) 

I nya taxan skiljer de fasta avgifterna sig åt, beroende på om det är ett hushåll i 
en/tvåfamiljsbostad, flerfamiljsbostad (hyresfastigheter) eller om det är en verksamhet. 

Förslaget för de nya fasta avgifterna är, oavsett hämtning: 

 

Verksamhet Flerfamiljsbostad(Hyresfastighet) En/tvåfamiljsbostad 

Ex moms Ink moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms 

500 kr 625 kr 824 kr 1030 kr 960 kr 1200 kr 

I avgiften ingår även avgiften för gröna påsar. Den fasta avgiften ska också täcka administration 
och planering, kostnaden för Återvinningsgården samt kostnaden för farligt avfall. Om 
en/tvåfamiljsbostad komposterar allt sitt matavfall på den egna fastigheten, har uppehåll, budad 
hämtning eller befrielse från hämtning sänks den fasta avgiften med 56 kr (exkl moms). 

Verksamheter 
Verksamheter har inte fri tillgång till Återvinningsgården, utan måste köpa ett företagskort med 
besök. För 10 besök betalar de 1 700 kr exkl moms, 2 125 inkl moms. Verksamheter har heller 
ingen möjlighet att lämna farligt avfall via kommunen, då det ligger utanför det kommunala 
insamlingsansvaret. Därför är det rimligt att verksamheter betalar lägre i fast avgift än både 
flerfamiljsbostäder/hyresfastigheter och en/tvåfamiljsbostäder. 

Flerfamiljsbostäder/hyresfastighet 
Flerfamiljsbostäder/hyresfastigheter har liksom en/tvåfamiljsbostäderna fri tillgång till 
Återvinningsgården och de har i stort sett även samma möjlighet som en/tvåfamiljsbostäder att 
bli av med sitt farliga avfall. Däremot sköts en del av administrationen för hushållen i 
flerfamiljsbostäder/hyresfastigheter av hyresvärden. Därför är det också då rimligt att den fasta 
avgiften blir något lägre än för en/tvåfamiljsbostäder. 

Hämtningsavgifter mat- och restavfall 
Hämtningsavgiften baseras på hur ofta soporna hämtas, kärlstorlek samt vilken typ av avfall som 
slängs i sopkärlet. Antingen kan man slänga rest- och matavfall, enbart restavfall eller enbart 
matavfall.  
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Det vanligaste är att man slänger både rest- och matavfall i sopkärlet. Om man komposterar allt 
sitt matavfall på den egna fastigheten (krävs beslut från miljöenheten om godkänd kompostering) 
slänger man enbart restavfall i sopkärlet. Många restauranger/företag med matverksamhet, har 
kärl för enbart matavfall. Övrigt avfall hämtas då av en privat entreprenör genom att 
verksamheten har tecknat ett privat avtal med denna. 

Om man slänger både rest- och matavfall i sopkärlet, beräknas 23 % av volymen utgöra matavfall 
och 77 % av volymen utgöra restavfall. 

Jämförelse ny och gammal taxa, exempel på de vanligaste taxorna 

Verksamhet 
Både rest- och matavfall, inkl fast avgift och moms 

Kärl Helår, 

104 ggr 

Helår, 

52 ggr 

Helår, 

26 ggr 

Fritid, 

12 ggr 

80 L 2017 4 397 2 698 1 882 1 512 

80 L 2018 4 490 2 173 1 351 1 027 

140 L 2017 5 503 3 254 2 423 1 645 

140 L 2018 5 072 2 595 1 560 1 126 

190 L 2017 6 470 3 747 2 423 1 779 

190 L 2018 5 826 2 959 1 739 1 214 

240 L 2017 7 425 4 233 2 671 1 917 

240 L 2018 6 728 3 203 1 945 1 316 

370 L 2017 10 116 5 595 3 368 2 255 

370 L 2018 9 935 4 838 2 643 1 679 

660 L 2017 15 641 8 373 4 772 2 921 

660 L 2018 15 533 7 447 3 909 3 847 

 

Enbart matavfall, inkl fast avgift och moms 

Kärl Helår, 

104 ggr 

Helår, 

52 ggr 

Helår, 

26 ggr 

Fritid, 

12 ggr 

80 L 2017 4 397 2 698 1 882 1 512 

80 L 2018 5 528 2 692 1 610 1 027 

140 L 2017 5 503 3 254 2 423 1 645 
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140 L 2018 6 889 3 504 2 014 1 126 

190 L 2017 6 470 3 747 2 423 1 779 

190 L 2018 8 293 4 193 2 356 1 214 

Container 3 
kbm 2017 

Pris saknas 45 066 25 621 11 973 

Container 3 
kbm 2018 

160 777 80 701 40 663 19 104 

 

Flerfamiljshus/hyresfastighet 
Rest- och matavfall, inkl fast avgift och moms 

Kostnad beräknad på 20 stycken lägenheter och 4 st kärl 

Kärl Helår, 

104 ggr 

Helår, 

52 ggr 

Helår, 

26 ggr 

Fritid, 

12 ggr 

370 L 2017 57 216 39 132 30 224 25 772 

370 L 2018 53 840 33 452 24 672 20 816 

660 L 2017 79 316 50 244 35 840 28 436 

660 L 2018 76 232 43 888 29 736 29 488 

 

Rest- och matavfall, inkl fast avgift och moms 

Kostnad beräknad på 100 stycken lägenheter och 20 st kärl 

Kärl Helår, 

104 ggr 

Helår, 

52 ggr 

Helår, 

26 ggr 

Fritid, 

12 ggr 

370 L 2017 286 080 195 660 151 120 128 860 

370 L 2018 269 200 167 260 123 360 104 080 

660 L 2017 396 580 251 220 179 200 142 180 

660 L 2018 381 160 219 440 148 680 147 440 
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En/tvåfamiljsbostad 
Rest- och matavfall, inkl fast avgift och moms  

Kärl Helår, 

104 ggr 

Helår, 

52 ggr 

Helår, 

26 ggr 

Fritid, 

12 ggr 

80 L 2017 4 397 2 698 1 882 1 512 

80 L 2018 5 064 2 747 1 925 1 601 

140 L 2017 5 503 3 254 2 163 1 645 

140 L 2018 5 646 3 169 2 134 1 700 

190 L 2017 6 470 3 747 2 423 1 779 

190 L 2018 6 400 3 533 2 313 1 788 

240 L 2017 7 425 4 233 2 671 1 917 

240 L 2018 7 302 3 777 2 519 1 890 

370 L 2017 10 116 5 595 3 368 2 255 

370 L 2018 10 509 5 412 3 217 2 253 

660 L 2017 15 641 8 373 4 772 2 921 

660 L 2018 16 107 8 021 4 483 4 421 

Kompostering av matavfall på den egna fastigheten 

Kärl Helår, 

12 ggr 

Fritid, 

6 ggr 

80 L 2017 1 339 1 203 

80 L 2018 1 473 1 312 

140 L 2017 1 445 1 259 

140 L 2018 1 544 1 360 

190 L 2017 1 556 1 327 

190 L 2018 1 607 1 393 

240 L 2017 1 655 1 392 

240 L 2018 1 685 1 434 

370 L 2017 1 934 1 547 

370 L 2018 1 976 1 594 
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660 L 2017 2 468 1 830 

660 L 2018 2 466 1 856 

 

Gångavstånd 
Avgift per år 

Meter gång-
avstånd 

Helår, 

104 ggr 

Helår, 

52 ggr 

Helår, 

26 ggr 

Fritid, 

12 ggr 

Fritid,  

6 ggr 

10-20 2017 412 206 103 49 25 

10-19 2018 1 040 520 260 120 60 

20-30 2017 944 472 236 110 55 

20-29 2018 2 080 1 040 520 240 120 

30-40 2017 1 596 798 399 186 93 

30-39 2018 3 120 1 560 780 360 180 

40-50 2017 2 180 1 090 545 251 126 

40-49 2018 4 160 2 080 1 040 480 240 

För varje 10 
m intervall 
därutöver 
2017 

689 348 174 81 41 

50-59 2018 5 200 2 600 1 300 600 300 

 

Hämtning utöver hushållsavfall 

Extrahämtningar, pris per styck 
Alla priser är inklusive moms. 

Avser Extrahämtning ordinarie Extrahämtning inom 3 arbetsdagar 

80 L 2017 120 120 

80 L 2018 65-75* 653-662* 

140 L 2017 120 120 

140 L 2018 72-80* 660-668* 

190 L 2017 120 120 
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190 L 2018 77-88* 665-675* 

240 L 2017 210 210 

240 L 2018 84-96* 671-684* 

370 L 2017 210 210 

370 L 2018 108-127* 696-715* 

660 L 2017  210 210 

660 L 2018 149-183* 736-771* 

160l s 2017 70 120 

160l s 2018 113 700 

Lösmängd 
per kbm 
2017 

373 373 

Lösmängd 
per kbm 
2018 

368 700 

*beror på vilken ordinarie hämtning kund har.  

Förklaring: Entreprenören har ett prispåslag om 30 kr på hämtningspriset vid extrahämtning 
ordinarie hämtningstillfälle. Vid extrahämtning inom 3 arbetsdagar är prispåslaget 500 kr på 
hämtningspriset. 

Trädgårdsavfall 
Alla priser är inklusive moms. 

 Per m3 Per m3 över första m3 

2017 270 241 

2018 250  

  

Grovavfall 
Alla priser är inklusive moms. 

 Per m3 

2017 624 

2018 250 
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Kärlbyten och rengöring av kärl 
Alla priser är inklusive moms 

 Kärlbyte Rengöring 

2017 206 217 

2018 94 188 

 

Slamtömning 
Baserat på 8 % höjning av de upphandlade priserna. Detta innebär att i de fall då entreprenören 
lämnat ett lägre pris på en tjänst än tidigare så blir den totala ökningen lägre än 8 % och i de fall 
där entreprenören lämnat ett högre pris än tidigare så blir påslaget över 8 % jämfört med 2017.  

Grundpriser 
Alla priser är inklusive moms. 

Anläggning Enbart bdt < 3 m3 3,1-6 m3 

2017 740 1 020 1 420 

2018 799 1 102 1 534 

Budad tömning inom en vecka 
Alla priser är inklusive moms. 

Anläggning Enbart bdt < 3 m3 3,1-6 m3 

2017 1 090 1 170 1 650 

2018 1 096 1 399 1 831 

Budad tömning av urintank inom en vecka (finns bara en i kommunen) 
Alla priser är inklusive moms. 

  

2017 1 170 

2018 1 480 
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Akuttömning samma dag 7 – 14, ej kvällar, helger och helgdagar 
Alla priser är inklusive moms. 

Anläggning Enbart bdt < 3 m3 3,1-6 m3 

2017 1 921 2 146 2 696 

2018 1 359 1 662 2 094 

Akuttömning samma dag 14 – 07, kvällar, helger och helgdagar 
Alla priser är inklusive moms. 

Anläggning Enbart bdt < 3 m3 3,1-6 m3 

2017 4 515 4 740 5 165 

2018 4 323 4 626 5 058 

Samtidig tömning av bdt-avlopp vid tömning av slamavloppsanläggning 
Alla priser är inklusive moms. 

 Schemalagd/budad 
tömning 

Akuttömning samma 
dag 7-14 

Akuttömning samma 
dag 14 - 07 

2017 478 427 427 

2018 270 270 270 

Tillägg per kbm utöver 6 kbm 
Alla priser är inklusive moms. 

 Schemalagd/budad 
tömning 

Akuttömning samma 
dag 7-14 

Akuttömning samma 
dag 14 - 07 

2017 269 314 314 

2018 169 169 169 

Bomkörning 
Alla priser är inklusive moms. 

 Schemalagd/budad 
tömning 

Akuttömning samma 
dag 7-14 

Akuttömning samma 
dag 14 - 07 

2017 378 1 936 4 240 

2018 520 520 520 
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Liten bil 
Nytt för 2018:  

Det finns fastigheter, där vägarna inte är framkomliga för ”normala” slamtömningsfordon enligt 
uppställda krav i renhållningsföreskrifterna. Där kan det gå att genomföra slamtömning med liten 
bil. Fastigheten måste dock bära kostnaden. 

Avgiften föreslås därför att för fastigheten bli en tillkommande timtidsavgift utöver 
tömningspriset om 1 249 kr per timme. 

Fosforfällor 

Fosforfilter i lösvikt 
Alla priser är inklusive moms. 

2017  

Tömningsavgift per fastighet 1 128 

Behandlingsavgift per kbm 156 

 

2018    

Schemalagd 
tömning 

Budad tömning inom 
en vecka 

Akuttömning samma 
dag 7-14 

Akuttömning samma 
dag 14 - 07 

4 928 5 603 6 278 8 462 

Fosforfilter i kassett 
Alla priser är inklusive moms. 

2017  

Avgift per timme 1 150 

Behandlingsavgift per kbm 200 

 

2018    

Schemalagd 
tömning 

Budad tömning inom 
en vecka 

Akuttömning samma 
dag 7-14 

Akuttömning samma 
dag 14 - 07 

3 645 4 320 4 995 5 670 

Tillkommande behandlingsavgift för både lösfilter och kassett 2018: 3024 kr per kbm. 
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Slangdragning 
Alla priser är inklusive moms. 

2017 var priset för extra slangdragning över 10 m 120 kr, oavsett hur lång slang som drogs. 

Nya priser: 

11-20 m 7  

21-30 m 14 

31-40 m 21 

41-50 m 28 

Slangdragning över 50 m, avgift per timme 1 013 

Övriga tjänster 
Alla priser är inklusive moms. 

Framgrävning av brunnslock  

2017 544 

2018, avgift per timme 338 

 
Spolning och samtidig slamtömning  

2017, timtid på plats utöver 
tömningskostnad 

1 156 

2018, timtid på plats utöver 
tömningskostnad 

1 148 

 
Enbart spolning  

2017, framkörningsavgift 1 208 

2018, framkörningsavgift 1 249 

2017, timtid på plats 1 156 

2018, timtid på plats 1 148 
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Tömning av fett- (och olje)avskiljare 
Alla priser är inklusive moms. 

2017  

Framkörningsavgift per fastighet 1 552 

Behandlingsavgift per kbm 200 

 

2018    

Schemalagd 
tömning 

Budad tömning inom 
en vecka 

Akuttömning samma 
dag 7-14 

Akuttömning samma 
dag 14 - 07 

2 700 3 375 4 050 6 075 

Not: Gnesta kommun får enligt nytt avtal ersättning om 50 kr per ton för fettavfallet 

Övriga uppdrag slam- och spoltjänster 
Timtidskostnad  

2017 Pris saknas 

2018 1 418 

 

Latrinhämtning 
Alla priser är inklusive moms. 

2017  

Hämtning av enstaka latrinkärl, per styck 261 

Per latrinkärl utöver enstaka 246 

2018 

Avgiften blir 250 kr per latrinkärl. 

 

 

 

  

 

 

 



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: SN.2017.38

§ 8

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS - tredje kvartalet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden har för tredje kvartalet, juli - september
2017, lämnat in följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för
äldreomsorgen samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionsstödsområdet finns två icke verkställda beslut från andra
kvartalet 2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). En av dessa har tackat nej till erbjuden
kontaktperson. Den andra sökande gällande kontaktperson har erbjudits ett
boende i vilket insatsen gällande kontaktperson utgår.

En ansökan om bostad med särskild service är inte verkställd sedan första
kvartalet men ansökan är återtagen 2017-08-21.

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre
månader. Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och
ej verkställts på nytt inom tre månader.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse KS 2018-01-19
2. Utdrag från vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-01-18, §

4
3. Tjänsteskrivelse VON 2018-01-02

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018-01-19
Diarienummer: SN.2017.38

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS - kvartal 3 2017

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Rapporteringen godkänns.

Ärendebeskrivning

Vuxen- och omsorgsnämnden har för tredje kvartalet, juli - september 2017,
lämnat in följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorgen
samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionsstödsområdet finns två icke verkställda beslut från andra kvartalet
2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). En av dessa har tackat nej till erbjuden kontaktperson.
Den andra sökande gällande kontaktperson har erbjudits ett boende i vilket
insatsen gällande kontaktperson utgår.

En ansökan om bostad med särskild service är inte verkställd sedan första
kvartalet men ansökan är återtagen 2017-08-21.

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader.
Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och ej verkställts på
nytt inom tre månader.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Rapporten är inte aktuell för jämställdhetsanalys.



Kommunstyrelseförvaltningen 2 (2)

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse KS 2018-01-19
2. Utdrag från vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-01-18, § 4
3. Tjästeskrivelse VON 2018-01-02

Beslutet ska skickas till:

 Kommunfullmäktige

Christina Hedberg Ann Malmström

Kommunchef Förvaltningschef



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-01-18
Ärendenummer: SN.2017.38

§ 4

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS - kvartal 3

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns

2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden har för tredje kvartalet, juli - september
2017, lämnat in följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för
äldreomsorgen samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionsstödsområdet finns två icke verkställda beslut från andra
kvartalet 2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). En av dessa har tackat nej till erbjuden
kontaktperson. Den andra sökande gällande kontaktperson har erbjudits ett
boende i vilket insatsen gällande kontaktperson utgår.

En ansökan om bostad med särskild service är inte verkställd sedan första
kvartalet men ansökan är återtagen 2017-08-21.

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre
månader. Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och
ej verkställts på nytt inom tre månader.

Beslutsunderlag

1. Rapporteringen godkänns

2. Ärendet justeras omedelbart.

Tjänsteförslag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-02

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018.01.02
Diarienummer: SN.2017.38

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS kvartal 3 2017

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Vuxen- och omsorgsnämnden har för tredje kvartalet, juli - september 2017,
lämnat in följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorgen
samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionsstödsområdet finns två icke verkställda beslut från andra kvartalet
2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). En av dessa har tackat nej till erbjuden kontaktperson.
Den andra sökande gällande kontaktperson har erbjudits ett boende i vilket
insatsen gällande kontaktperson utgår.

En ansökan om bostad med särskild service är inte verkställd sedan första
kvartalet men ansökan är återtagen 2017-08-21.

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader.
Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och ej verkställts på
nytt inom tre månader.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden godkänner och lämnar
över rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.



Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Rapporten är inte aktuell för jämställdhetsanalys.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-02

Beslutet ska skickas till:

 Kommunstyrelsen

 Kommunfullmäktige

Ann Malmström Jenny Lundberg-Lydka

Förvaltningschef Handläggare



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: SN.2017.38

§ 9

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS- fjärde kvartalet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden har för fjärde kvartalet, oktober - december
2017, lämnat in följande redovisning till IVO. Samtliga gynnande
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorgen samt för
individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionsstödsområdet finns ett icke verkställt beslut från andra
kvartalet 2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). Svårigheten består i att hitta en kontaktperson
som matchar den sökandes önskemål/behov.

För funktionsstödsområdet finns från tredje kvartalet två ej verkställda
gynnande beslut. Det ena avser korttidsvistelse utanför det egna hemmet
med önskan om familjehem. Inget lämpligt familjehem har kunnat
erbjudas. Det andra beslutet avser avlösarservice i hemmet. Ingen lämplig
person har ännu kunnat erbjudas.

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre
månader. Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och
ej verkställts på nytt inom tre månader.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse KS 2018-01-19
2. Utdrag från vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-01-18, §

5
3. Tjänsteskrivelse VON 2018-01-03

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018-01-19
Diarienummer: SN.2017.38

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS - kvartal 4 2017

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Rapporteringen godkänns.

Ärendebeskrivning

Vuxen- och omsorgsnämnden har för fjärde kvartalet, oktober - december 2017,
lämnat in följande redovisning till IVO. Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorgen samt för individ- och familjeomsorgen
är verkställda.

För funktionsstödsområdet finns ett icke verkställt beslut från andra kvartalet
2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). Svårigheten består i att hitta en kontaktperson som
matchar den sökandes önskemål/behov.

För funktionsstödsområdet finns från tredje kvartalet två ej verkställda gynnande
beslut. Det ena avser korttidsvistelse utanför det egna hemmet med önskan om
familjehem. Inget lämpligt familjehem har kunnat erbjudas. Det andra beslutet
avser avlösarservice i hemmet. Ingen lämplig person har ännu kunnat erbjudas.

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader.
Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och ej verkställts på
nytt inom tre månader.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Rapporten är inte aktuell för jämställdhetsanalys.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse KS 2018-01-19
2. Utdrag från vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-01-18, § 5
3. Tjänsteskrivelse VON 2018-01-03



Kommunstyrelseförvaltningen 2 (2)

Beslutet ska skickas till:

 Kommunfullmäktige

Christina Hedberg Ann Malmström

Kommunchef Förvaltningschef



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-01-18
Ärendenummer: SN.2017.38

§ 5

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS - kvartal 4

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden har för fjärde kvartalet, oktober - december
2017, lämnat in följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för
äldreomsorgen samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionstödsområdet finns ett icke verkställt beslut från andra
kvartalet 2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). Svårigheten består i att hitta en kontaktperson
som matchar den sökandes önskemål/behov.

För funktionsstödsområdet finns från tredje kvartalet två ej verkställda
gynnande beslut. Det ena avser korttidsvistelse utanför det egna hemmet
med önskan om familjehem. Inget lämpligt familjehem har kunnat
erbjudas. Det andra beslutet avser avlösarservice i hemmet. Ingen lämplig
person har ännu kunnat erbjudas.

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre
månader. Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och
ej verkställts på nytt inom tre månader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-03

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018-01-03
Diarienummer: SN.2017.38

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS fjärde kvartalet 2017

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Vuxen- och omsorgsnämnden har för fjärde kvartalet, oktober - december 2017,
lämnat in följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorgen
samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionstödsområdet finns ett icke verkställt beslut från andra kvartalet 2017
om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS). Svårigheten består i att hitta en kontaktperson som matchar den sökandes
önskemål/behov.

För funktionsstödsområdet finns från tredje kvartalet två ej verkställda gynnande
beslut. Det ena avser korttidsvistelse utanför det egna hemmet med önskan om
familjehem. Inget lämpligt familjehem har kunnat erbjudas. Det andra beslutet
avser avlösarservice i hemmet. Ingen lämplig person har ännu kunnat erbjudas.

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader.
Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och ej verkställts på
nytt inom tre månader.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden godkänner och lämnar
över rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.



Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Rapporteringen föranleder ingen analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-03

Beslutet ska skickas till:

 Kommunstyrelsen

 Kommunfullmäktige

Ann Malmström Jenny Lundberg-Lydka

Förvaltningschef Handläggare



Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-01-15
KS.2017.389

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag angående ensamkommande barn

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Medborgarförslaget medges, anmäls och skickas till vuxen- och
omsorgsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning

Förslagsställaren föreslår att Gnesta kommun beslutar att alla ensamkommande
barn som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven av Migrationsverket ska
fortsätta vara under kommunens försorg med rätt till boende i kommunen till
dess att beslut i asylprocessen vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

~ Medborgarförslaget



GNESTA 
KOMMUN 

Gnesta kommun 

Ink: 2017 -12-21 
Dnr:  

För handläggning.  

Till: 
Kommunfullmäktige 

 

646 80 Gnesta 

M ED BO RGARFÖ RS LAG 

Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra. 

Vi föreslår att Gnesta kommun beslutar att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får 
sin ålder uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens försorg med rätt 
till boende i kommunen till dess att beslut i asylprocessen vunnit laga kraft. Vi anser att 
kommunen ska fullfölja de åtaganden som påbörjats och ge fortsatt stöd och boende under hela 
asylprocessen till de ungdomar som kommit i kommunens omsorg oavsett ålder. 

Regeringen har beslutat att införa ett tillfålligt kommunbidrag för att möjliggöra att 
ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen ska kunna bo kvar i 
anvisningskommunerna, istället för att flytta till Migrationsverkets anläggningsboende i avvaktan 
på beslut. Gnesta kommun får ett bidrag på 1 541 133 kr för tidsperioden 2017-2018 för detta 
ändamål. 

Vi föreslår att Gnesta kommuns bidrag enkom används till att låta dessa ungdomar stanna kvar i 
kommunen och behålla sin placering alternativt att ersättning betalas ut till familjer som öppnar 
upp sitt hem och tar emot ett eller flera ensamkommande barn som fyllt 18 eller blivit 
åldersuppskrivna av Migrationsverket. 

Motivering 

Skriv vaOr du anser att kommunen ska genomföra ditt forslag. Använd gärna fler sidor. 

Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt kommunbidrag för att möjliggöra att 
ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen ska kunna bo kvar i 
anvisningskommunerna. Detta är en tydlig viljeinriktning från staten som vi anser att Gnesta 
kommun ska följa. 

De ungdomar som omfattas är i slutet av sin asylprocess och lever under en enormt stor psykisk 
press. Det är här i kommunen de har sitt nätverk och sin trygghet. Att utsätta dem för ett till 
uppbrott i detta kritiska slutskede anser vi är orimligt och omänskligt. Gnesta kommun får ett 
bidrag på 1 541 133 kr för tidsperioden 2017-2018. Bidraget betalas ut oavsett om kommunen 
väljer att låta 18-åringarna stanna kvar eller ej. Det finns flera kommuner som låter alla 
ensamkommande stanna under hela asylprocessen oavsett ålder och statsbidraget kan användas 
för att hitta olika kreativa lösningar. I Stockholms stad har man exempelvis låtit Stadsmissionen 
få bidraget för att få fram boende-lösningar för de ensamkommande. Även Gnesta kommun bör 
se till att använda dessa medel på ett sådant sätt att alla aktuella ungdomar kan få bo kvar i 
kommunen under hela asylprocessen. 



Under hösten har flertalet familjer i kommunen vägrat låta dessa uppslitande uppbrott ske och 
öppnat upp sina hem för de ungdomar som inte hunnit få sitt beslut innan 18-årsdagen. Vi anser 
att det är orimligt att dessa privatpersoner tar över kostnaderna och ansvaret medan kommunen 
får ett bidrag som är avsett just för att möjliggöra fortsatt boende i kommunen. 

Gnesta kommun är en kommun som har uttalade mål om tillväxt och som liksom många andra 
kommuner står inför en stor kompetensbrist i närtid. Under flera år har kommunen satsat på att 
låta dessa ungdomar få utbildning. Sedan hösten 2017 har kommunen satsat på att bygga upp ett 
gymnasium i Gnesta där flertalet av de ensamkommande nu studerar för att uppnå 
gymnasiebehörighet. Några av dem har redan börjat jobba parallellt med studierna. Det är dock 
för närvarande mycket svårt för såväl elever som personal att fokusera på studier när så mycket 
ovisshet ligger i luften och elever kontinuerligt försvinner på grund av ofrivillig flytt till annan ort. 
Att rycka upp ungdomarna från skolan och den sociala tryggheten här är ett ekonomiskt och 
socialt misshushållande. Gnesta kommun bör se på dessa ungdomar som en tillgång och en 
möjlighet för kommunen att växa. 

De åldersuppskrivningar som de ensamkommande utsätts för i hela vårt land är mycket 
omdiskuterade och ifrågasatta av läkare och forskare. Om Gnesta kommun inför en policy att alla 
får stanna kvar under hela asylprocessen även efter 18-årsdagen så bidrar vår kommun till att 
föregå med gott exempel och förhindra effekterna av dessa i vårt tycke omänskliga och 
godtyckliga åldersuppskrivningama. Vi anser att Gnesta kommun ska tillhöra den skara 
kommuner som faktiskt agerar mänskligt i den här frågan. 

De ungdomar som detta medborgarförslag omfattar har redan utsatts för tillräckligt med 
omänskligt lidande. De har i unga år tvingats lämna allt och är nu precis i slutet av en mycket svår 
process fylld av vånda. Vi vill genom detta medborgarförslag sätta stopp för att ungdomarna 
utsätts för ytterligare onödig press, stress och lidande. De bör inte utsättas för den vånda det 
innebär att ständigt oroa sig över om man ska hinna få sitt beslut eller ej innan 18-årsdagen. De 
bör inte utsättas för att utöver allt annat hantera skräcken och rädslan för att med mycket kort 
varsel förflyttas till okänd ort vart som helst i Sverige. De bör inte utsättas för risken att behöva 
hantera slutskedet av asylprocessen omgiven av vuxna främlingar i ett trångbott asylboende utan 
personal. 

Vi kan inte bara stillatigande se på när detta händer. Låt våra ensamkommande ungdomar 
fokusera på att klara av sina studier. Ge dem förutsättningar att förbereda sig på bästa sätt för att 
ta sig igenom slutfasen av asylprocessen. De behöver nu som mest få vara omgivna av personal 
och nätverk som känner dem och kan ge dem det stöd de behöver. Den satsningen kommer 
Gnesta kommun få mångfalt tillbaka. Detta är ungdomar med ett enormt driv och en kompetens 
som kommunen behöver. 



Kontaktperson 

Namntec ing 

5\c_o 
Datum 

Namnförtydligande 

.1-5Kuvc'ziP\-1-) 3 

Information om behandling av personuppgifter 
För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att 
lagras och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma 
att publiceras på internet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag. 

För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Jag samtycker till intemetpublicering 

Jag samtycker inte till intemetpublicering 

Adress 

L-1 6 `7'5 -)-6-t-zwbuJi-JP.år 
Postadress 

E-postadress 
tkcke-iskr-q_e› roji.  Qin 

6.55 
Telefon 

Välkommen med ditt medborgarförslag 
Tycker du att något borde förändras i Gnesta kommun? Då kan  du lämna ett 
medborgarförslag. Alla som bor i Gnesta kommun får lämna medborgarförslag. Även 
barn, ungdomar och utländska medborgare som inte har kommunal rösträtt har rätt att 
lämna förslag. 

I medborgarförslaget lämnar du ett konkret förslag på något som du vill förändra i Gnesta. 
Förslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för till exempel skola, kultur- och 
fritidsverksamhet, äldre- och handikappomsorg, parker, idrottsanläggningar, gång- och 
cykelvägar med mera. Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild 
(t.ex. beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd) eller personärenden. Föreningar, företag 
eller organisationer kan inte lämna medborgarförslag. 

Ditt medborgarförslag blir en allmän handling 
Anonyma medborgarförslag kan inte hanteras utan du måste uppge namn och 
kontaktuppgifter. När förslaget kommer in till kommunen blir detta allmän handling och 
diarieförs i kommunens ärendehanteringssystem. För att kommunen ska kunna publicera ditt 
medborgarförslag kräver personuppgiftslagen att vi inhämtar ditt samtycke, eftersom dina 
kontaktuppgifter, i form av adress och telefonnummer, finns med i förslaget. Om du inte vill 
att medborgarförslaget publiceras respekterar vi givetvis dina önskemål. 1 blanketten för 



Gnesta kommun 

Ink: 2018 -01- 29 
Dnr:  
För handäggning.  

Gnesta den 27 januari 2018 

Till alla ledamöter i Gnesta Kommunfullmäktige 

Med anledning av vårt inlämnade medborgarförslag om att låta alla 
asylsökande, ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin ålder 
uppskriven av Migrationsverket ska få fortsätta att vara under 
kommunens försorg och bo kvar i Gnesta kommun, så vill vi förse er i 
Kommunfullmäktige med information om hur man agerar i andra 
kommuner. 

Det skiljer sig mycket åt hur olika kommuner valt att använda det 
tillfälliga statsbidraget som kommunerna tilldelats för att möjliggöra att 
ensamkommande ska kunna bo kvar i anvisningskommunen istället för 
att flytta till Migrationsverkets boenden efter 18-årsdagen i väntan på 
beslut i asylprocessen. 

Bifogat finner Ni en sammanställning med goda exempel från kommuner 
som låter de ensamkommande 18+ bo kvar i anvisningskommunen 
under asylprocessen. Dessa exempel visar på att det är fullt möjligt att 
hitta lösningar för fortsatt boende i anvisningskommunen för dessa 
ungdomar. Vi anser att Gnesta kommun ska följa dessa kommuners 
goda exempel. 

Vänliga hälsningar, 

Vi som står bakom medborgarförslaget genom Stina Berge 
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Sammanställning över kommuner som låter 18-åriga 
ensamkommande stanna kvar i hemkommunen 
under asylprocessen 

Nedan finns en sammanställning med goda exempel på hur kommuner 
använder statsbidraget för ensamkommande 18+ i asylprocess så att de 
kan bo kvar i sin kommun. Detta är alltså inte en heltäckande bild utn 
endast ett urval av goda exempel: 

Flen, Strängnäs och Vingåker 
Dessa kommuner låter de ensamkommande bo kvar och anser att det är 
fullt möjligt då tiden mellan 18-årsdagen och beslut om uppehållstillstånd 
i regel brukar vara väldigt kort, vilket inte innebär några långvariga extra 
kostnader. En annan orsak att behålla ungdomarna i kommunens försorg 
menar man också är att asylprocessen medför en stor oro i sig och att 
det därför är olämpligt att tvinga dessa ungdomar bryta upp igen från 
skola och aktiviteter i anvisningskommunen. 

1 Uppsala har kommunen gett 5 miljoner till Stadsmissionen för 
fadderhemsverksamhet. Några miljoner går också åt till att låta de unga 
bo kvar på HVB-boende i väntan på kommunbeslut om framtiden. 

1 Stockholm har ett liknande projekt sjösatts där kommunen finansierar 
ett projekt med fadderfamiljer via Stadsmissionen. 

1 Göteborg har föreningen Agape fått 6,5 miljoner av 10,8 mkr som är 
hela stadsbidraget. De driver 7 boenden och har ordnat 131 frivilliga 
familjehem för unga som kastats ut från sina HVB-hem. Tre av sju 
boenden får symbolisk hyra, andra tar bara för ökade omkostnader. 

1 Strömstads kommun får kyrkan ta hand om bidraget. Det kommer att 
användas till att öppna ett stängt boende med viss bemanning samt för 
ersättning till frivilliga/ ideella familjehem. 

1 Tranås får en förening en del av stadsbidraget för värdfamiljsboenden. 
Resten används för att täcka kommunens kostnader för fortsatt HVB-
boende för många 18+ungdomar. 

1 Österåker får Frivilliga Familjehem ansöka om stöd. Hälften av 
statsbidraget har avsatts för detta. Den lokala föreningen hjälper även 



unga från närliggande Täby och samarbetar med Vallentuna. 

1 Avesta får föreningen 18+ i Avesta ta del av bidraget och kan hjälpa 
ungdomarna med 3000:- per månad till hyra när de hittar boenden. 

1 Falun får de unga som är 18+ stanna på sina boenden. 

1 Uddevalla har kommunen gjort ett 10P-avtal och låter 4 föreningar 
förvalta statsbidraget gemensamt, Svenska Kyrkan, Uddevalla Pastorat, 
Ljungskile Folkhögskola och Agapes vänner. Svenska kyrkan förvaltar 
och tar arbetsgivaransvar. 

1 Sala kommun arbetas just med att hitta lokaler för att med hjälp av 
statsbidraget och volontärer kunna låta de unga bo kvar. 

1 Ulricehamn bor de åldersuppskrivna kvar sedan länge, deras uppgivna 
ålder är det kommunen går efter. De som fyllt 18 får inte bo kvar på HVB 
men får boende inom kommunen. 

1 Vårgårda kommun används pengarna till att låta de unga bo kvar fram 
till juni 2018. 

Luleå kommun låter de som är 18+ stanna så länge asylprocessen 
pågår. Kommunen ordnar EBO. 

Varbergs kommun: 1/3 av statsbidraget kan sökas av ideell förening för 
att fixa boende och för kostnadstäckning i ideella familjehem. 

1 Ragunda kommun får de unga stanna hela sin asylprocess. 

I Vallentuna får nätverket SOS en del av statsbidraget för att ordna 
boendelösningar. SOS har ordnat dubbelt så många boenden som 
statsbidraget var beräknat på. 

1 Sorsele tar kommunen hela ansvaret och låter 18+ stanna. 

1 Knivsta får föreningen 18+ hela bidraget och har fadderfamiljer till alla 
som behövt. 

I Borås kommun går bidraget till att bekosta lön för en samordnare. 
Värdfamiljer får bidrag genom Agape Borås. Kommunen står också för 
ett boende på en camping tills värdfamiljer hittats. 



I Vara kommun får den ideella föreningen Conventus hela stadsbidraget. 
Ungdomar 18+ erbjuds boende i frivilliga familjehem eller i ideellt drivet 
stödboende. 

I Marks kommun får alla bo kvar t.o.m 2018. De med uppehållstillstånd i 
en del, under 18 i asylprocess i en del, 18+ i asylprocess i en annan del. 

I Håbo kommun låter man ensamkommande 18+ i asylprocess bo kvar. 

I Enköpings kommun får ensamkommande 18+ i asylprocess som går i 
gymnasiet bo kvar. Man stöttar också ideella alternativ. I Fjärdhundra 
öppnar föreningen Fjärdhundrabor för integration ett boende som 
Enköpings kommun finansierar driften av med hjälp av statsbidraget. 

I Stenungsunds kommun används bidraget till att stödja Agapes vänner 
och Jörlunda kyrkliga församling för att bekosta boenden. 

I Sotenäs kommun bor 18+ i asylprocess kvar. 

Norrtälje kommun låter de i asylprocess bo kvar i egen regi. 



Komprimerad översikt 

Kommuner som ordnar kommunalt boende för 18+: (21 st) 
Flen 
Strängnäs 
Vingåker 
Falun 
Gislaved 
Grästorp 
Kil 
Mark 
Norrtälje 
Ragunda 
Simrishamn 
Sorsele 
Sotenäs 
Strömsund 
Tomelilla 
Trelleborg 
Upplands-Bro 
Vadstena 
Vårgårda 
Värnamo 
Östersund 

Kommuner som ordnar tidsbegränsat boende, exempelvis att de får 
bo kvar terminen ut eller en månad efter 18-årsdagen: (14 st) 
Botkyrka 
Halmstad 
Landskrona 
Linköping 
Luleå 
Mörbylånga 
Södertälje 
Tierp 
Ulricehamn 
Åre 
Älmhult 
Älvkarleby. 
Örebro. 
Östhammar. 



Kommuner som samarbetar med civilsamhället för att lösa 
boendesituationen: (21 st) 

Avesta 
Borås 
Enköping 
Gotland 
Gävle 
Göteborg 
Nabo 
Knivsta 
Kungälv 
Lerum 
Orust 
Smedjebacken 
Stenungsund 
Stockholm 
Strömstad 
Tranås 
Uddevalla 
Umeå 
Uppsala 
Vara 
Österåker. 



Ur Östgötacorren 2018-01-30 

Gnesta kommun 

Ink: 2018 -02- 02 
Dnr 

 

För handlåggning•  

Respit. I väntan på besked från migrationsverket kan åtta ungdomar bo kvar i 
Kinda och fortsätta sina gymnasiestudier. 

Kovändning om stöd till unga på 
flykt 
KISA Otänkbart i november. Fullt möjligt i januari. Kinda 
använder sin statliga ersättning för att asylsökande 
ungdomar ska kunna bo kvar i kommunen där de rotat sig. 

r 
Torbjörn Lindqvist 

Regeringen har beslutat om bidrag med totalt 420 000 kronor till Kinda. Syftet 
är att ensamkommande ungdomar ska kunna fortsätta sina studier i väntan på 
beslut i asylprocessen. I dagsläget handlar det om åtta pojkar, de flesta från 
Afghanistan, som kom till Sverige hösten 2015. 

Kommunstyrelsens beslutade på måndagen att familjer som upplåter sina hem 
till asylsökande ungdomar som fyllt 18 år ska få ekonomisk ersättning med 
2 470 kronor per månad under 2018. 
Bidraget ska täcka familjens kostnader för mat (utom lunch vardagar), 
förbrukning i hushållet och hygienartiklar. Allt enligt Konsumentverkets norm 
för livsmedelsbudget för pojkar 18-30 år. 

För att klara sitt liv i övrigt får ensamkommande ungdomar 64 kronor per dag 
från Migrationsverket. Pengar som ska täcka utgifter för kläder, skor, fritid och 
mobiltelefon. Beslutet i kommunstyrelsen är en politisk svängning med 180 
grader. Vård- och omsorgsnämnden (tidigare socialnämnden) sa bestämt nej i 
höstas. 



Gnesta den 27 januari 2018 

TIIIl aDla ledamöter i Gnesta Kommunfullmäktige 

Med anledning av vårt inlämnade medborgarförslag om att låta alla 
asylsökande, ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin ålder 
uppskriven av Migrationsverket ska få fortsätta att vara under 
kommunens försorg och bo kvar i Gnesta kommun, så vill vi förse er i 
Kommunfullmäktige med information om hur man agerar i andra 
kommuner. 

Det skiljer sig mycket åt hur olika kommuner valt att använda det 
tillfälliga statsbidraget som kommunerna tilldelats för att möjliggöra att 
ensamkommande ska kunna bo kvar i anvisningskommunen istället för 
att flytta till Migrationsverkets boenden efter 18-årsdagen i väntan på 
beslut i asylprocessen. 

Bifogat finner Ni en sammanställning med goda exempel från kommuner 
som låter de ensamkommande 18+ bo kvar i anvisningskommunen 
under asylprocessen. Dessa exempel visar på att det är fullt möjligt att 
hitta lösningar för fortsatt boende i anvisningskommunen för dessa 
ungdomar. Vi anser att Gnesta kommun ska följa dessa kommuners 
goda exempel. 

Vänliga hälsningar, 

Vi som står bakom medborgarförslaget genom Stina Berge 
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Sammanställning över kommuner som låter 18-åriga 
ensamkommande stanna kvar i hemkommunen 
under asylprocessen 

Nedan finns en sammanställning med goda exempel på hur kommuner 
använder statsbidraget för ensamkommande 18+ i asylprocess så att de 
kan bo kvar i sin kommun. Detta är alltså inte en heltäckande bild utn 
endast ett urval av goda exempel: 

Flen, Strängnäs och Vingåker 
Dessa kommuner låter de ensamkommande bo kvar och anser att det är 
fullt möjligt då tiden mellan 18-årsd4en och beslut om uppehållstillstånd 
i regel brukar vara väldigt kort, vilketlinte innebär några långvariga extra 
kostnader. En annan orsak att behålla ungdomarna i kommunens försorg 
menar man också är att asylprocesåen medför en stor oro i sig och att 
det därför är olämpligt att tvinga des,sa ungdomar bryta upp igen från 
skola och aktiviteter i anvisningskonimunen. 

1 Uppsala har kommunen gett 5 miljoner till Stadsmissionen för 
fadderhemsverksamhet. Några miljoner går också åt till att låta de unga 
bo kvar på HVB-boende i väntan på kommunbeslut om framtiden. 

1 Stockholm har ett liknande projekt sjösatts där kommunen finansierar 
ett projekt med fadderfamiljer via Stldsmissionen. 

1 Göteborg har föreningen Agape fått 6,5 miljoner av 10,8 mkr som är 
hela stadsbidraget. De driver 7 boerklen och har ordnat 131 frivilliga 
familjehem för unga som kastats ut irån sina HVB-hem. Tre av sju 
boenden får symbolisk hyra, andra tar bara för ökade omkostnader. 

1 Strömstads kommun får kyrkan ta hand om bidraget. Det kommer att 
användas till att öppna ett stängt boende med viss bemanning samt för 
ersättning till frivilliga/ ideella familjehem. 

1 Tranås får en förening en del av stadsbidraget för värdfamiljsboenden. 
Resten används för att täcka kommunens kostnader för fortsatt HVB-
boende för många 18+ungdomar. 

1 Österåker får Frivilliga Familjehem ansöka om stöd. Hälften av 
statsbidraget har avsatts för detta. Den lokala föreningen hjälper även 



unga från närliggande Täby och sa arbetar med Vallentuna. 

1 Avesta får föreningen 18+ i Avest ta del av bidraget och kan hjälpa 
ungdomarna med 3000:- per månad till hyra när de hittar boenden. 

1 Falun får de unga som är 18+ sta na på sina boenden. 

1 Uddevalla har kommunen gjort ett 10P-avtal och låter 4 föreningar 
förvalta statsbidraget gemensamt, S enska Kyrkan, Uddevalla Pastorat, 
Ljungskile Folkhögskola och Agape vänner. Svenska kyrkan förvaltar 
och tar arbetsgivaransvar. 

1 Sala kommun arbetas just med att hitta lokaler för att med hjälp av 
statsbidraget och volontärer kunna! ta de unga bo kvar. 

1 Ulricehamn bor de åldersuppskriv a kvar sedan länge, deras uppgivna 
ålder är det kommunen går efter. D som fyllt 18 får inte bo kvar på HVB 
men får boende inom kommunen. 

1 Vårgårda kommun används peng 
till juni 2018. 

Luleå kommun låter de som är 18+ 
pågår. Kommunen ordnar EBO.  

rna till att låta de unga bo kvar fram 

tanna så länge asylprocessen 

Varbergs kommun: 1/3 av statsbidr get kan sökas av ideell förening för 
att fixa boende och för kostnadstäck ing i ideella familjehem. 

1 Ragunda kommun får de unga sta na hela sin asylprocess. 

1 Vallentuna får nätverket SOS en d I av statsbidraget för att ordna 
boendelösningar. SOS har ordnat d bbelt så många boenden som 
statsbidraget var beräknat på. 

1 Sorsele tar kommunen hela ansva et och låter 18+ stanna. 

1 Knivsta får föreningen 18+ hela bi raget och har fadderfamiljer till alla 
som behövt. 

I Borås kommun går bidraget till att 
Värdfamiljer får bidrag genom Agap 
ett boende på en camping tills värdf 

ekosta lön för en samordnare. 
Borås. Kommunen står också för 
m i ljer hittats. 

  



1 Vara kommun får den ideella föreningen Conventus hela stadsbidraget. 
Ungdomar 18+ erbjuds boende i frivilliga familjehem eller i ideellt drivet 
stödboende. 

1 Marks kommun får alla bo kvar t.o.m 2018. De med uppehållstillstånd i 
en del, under 18 i asylprocess i en del, 18+ i asylprocess i en annan del. 

1 Håbo kommun låter man ensamkommande 18+ i asylprocess bo kvar. 

1 Enköpings kommun får ensamkommande 18+ i asylprocess som går i 
gymnasiet bo kvar. Man stöttar också ideella alternativ. I Fjärdhundra 
öppnar föreningen Fjärdhundrabor för integration ett boende som 
Enköpings kommun finansierar driften av med hjälp av statsbidraget. 

1 Stenungsunds kommun används bidraget till att stödja Agapes vänner 
och Jörlunda kyrkliga församling för aI tt bekosta boenden. 

1 Sotenäs kommun bor 18+ i asylprocess kvar. 

Norrtälje kommun låter de i asylprocess bo kvar i egen regi. 



Komprimerad översikt 

Kommuner som ordnar kommunalt boende för 18+: (21 st) 
Flen 
Strängnäs 
Vingåker 
Falun 
Gislaved 
Grästorp 
Kil 
Mark 
Norrtälje 
Ragunda 
Simrishamn 
Sorsele 
Sotenäs 
Strömsund 
Tomelilla 
Trelleborg 
Upplands-Bro 
Vadstena 
Vårgårda 
Värnamo 
Östersund 

Kommuner som ordnar tidsbegränsat boende, exempelvis att de får 
bo kvar terminen ut eller en månad efter 18-årsdagen: (14 st) 
Botkyrka 
Halmstad 
Landskrona 
Linköping 
Luleå 
Mörbylånga 
Södertälje 
Tierp 
Ulricehamn 
Åre 
Älmhult 
Älvkarleby. 
Örebro. 
Östhammar. 



Kommuner som samarbetar med civilsamhället för att lösa 
boendesituationen: (21 st) 

Avesta 
Borås 
Enköping 
Gotland 
Gävle 
Göteborg 
Habo 
Knivsta 
Kungälv 
Lerum 
Orust 
Smedjebacken 
Stenungsund 
Stockholm 
Strömstad 
Tranås 
Uddevalla 
Umeå 
Uppsala 
Vara 
Österåker. 



Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-01-15
KS.2018.22

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Strategi och genomförande av skyltning
i Gnesta kommun

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Medborgarförslaget medges, anmäls och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Ärendebeskrivning

Förslagsställaren föreslår att Gnesta kommun tar fram en strategi för skyltning
av promenadstigar och cykelbanor inför kommande år och genomför
skyltnings och informationsinsatsen med hänsyn tagen till den rika natur- och
kulturmiljön som finns i Gnesta kommun.

Beslutsunderlag

~ Medborgarförslaget



Majlie Taengh 

 

Ämne: VB: Medborgarförslag 2018 

Från: adam adobati [mailto:adampf@hotmail.com] 
Skickat: den 10 januari 2018 14:31 
Till: Gnesta kommun 
Ämne: Medborgarförslag 2018 

Gnesta kommun 

Ink: 2CU -01- 1 0 
Dnr:  

För handläggning.  

Medborgarförslag 

Förslag: Strategi och genomförande av skyltning i Gnesta kommun och framförallt Gnesta tätort. 

Kommunen tar fram en strategi för skyltning av promenadstigar och cykelbanor inför kommande år och 

genomför skyltnings och informationsinsatsen med hänsyn tagen till den mycket rika natur- och 

kulturmiljön som kommunen erbjuder medborgarna. 

Varför inte göra detta, ta hänsyn till detta, nu i samband med att den nya översiktsplanen blir 

klar då exploatering sker i form av expansivt bostadsbyggande. Förhoppningen är att kommunen tar sitt 

ansvar för medborgarnas boendemiljö men att man också lyfter och 

visar andra aspekter av boendemiljön och de värden man tillgodoser medborgarna på andra sätt 

exempelvis; rekreation, friluftsliv, natur och -kulturmiljö mm. något som kommunen är rik på. 

Ett konkret steg som kommunen redan tagit i denna riktning är skylten om blomsterängen vid korsningen 

Västra storgatan- Helenebergsgatan. 

Varför inte koppla samman, via skyltning, ett promenadstråk Österkärv-Vackerby hage (via 

Helenebergsgatan)-Vackerby gård och Frönäs. Ev. knyta samman detta med den nya cykelbanan ut till 

Södertuna. Det handlar då alltså primärt om att skylta och inte att dra nya stigar / vägar. En effekt av 

detta skulle kunna vara att området också fredas som promenadstråk istället för att favoriseras för tung 

biltrafik. Via skyltning exempelvis får vi en förförståelse för natur- och kulturmiljön här och på det viset får 

vi en win-win effekt. Detta skulle kunna bli en natur- och kulturstig. Finansiering: det finns medel att söka 

för skyltning. 

Motivering: 

Gnesta är en kommun rik på fornlämningar och natur- och kulturmiljöspår. Det här är något som 

kommunen själva lyfter exempelvis via sin hemsida. Överallt finns spår av tidigare generationers 

aktivitet och även biologisk mångfald, inte minst i eller i anslutning till tätorterna. Kommunen är dessutom 

rik på jordbruksmark och erbjuder dessutom vackra omgivningar för medborgarna. Ex. natur som ger 

möjlighet till rekreation och friluftsliv. Mycket av denna natur är tätortsnära. Man skulle kunna hävda att 

mycket av den nybyggnation som sker i tag är i anspråk på områden som tidigare varit jordbruksmark. 

Jordbruksmarken försörjer omlandet med mycket av de ekosystemtjänster som vi behöver i vår vardag. 

Jordbrukslandskapet är också en förutsättning för många av de värden som gör Gnesta till en attraktiv 

kommun. Naturvårdsverket, länsstyrelserna via riksdag och regering är eniga om att man i den tätortsnära 

naturen har goda förutsättningar att skapa konnektivitet i landskapet. Många av de brynzoner, parker och 

träd som finns innebär substrat för många av våra arter att leva av och sprida sig via. Ovanliga arter och 

rödlistade arter finns i kommunen. Arter som vi har förbundit oss att bevara via art- och habitatdirektiv 

finns även i kommunen. Den tätortsnära naturen är även ett skyltfönster för all annan natur och naturvård 



och kan man säga är till för medborgarna. Det finns studier som pekar på de positiva hälsoeffekter som 

man får av att leva nära rik kultur- och naturmiljö. Jag berättar gärna mer vid tillfälle och kan också ta fram 

ett utkast eller förklara mig ytterligare vid efterfrågan. 

Jag samtycker till internetpublicering 2018-01-10 och känner till regler för hantering av personuppgifter. 

Handläggare når mig helst via e-post. 

Adam Adobati 

Furulundsvägen 15E 

64634 Gnesta 

Medborgare i Gnesta kommun och boende i Gnesta tätort 

E-post: adampf@hotmail.com  
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Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-01-29
KS.2014.164

Kommunfullmäktige

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2014-2018

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Välja xx till ersättande överförmyndare från 2018-01-01 tom 2018-12-31

2. Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

3. Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i Gnestahems styrelse

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar fyllnadsval till vakanta platser i barn- och
utbildningsnämnden, Gnestahems styrelse samt val av ersättande
överförmyndare.



Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-01-10
KS.2018.21

Kommunfullmäktige

Anmälningsärenden kommunfullmäktige

Sammanfattning

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
kommunstyrelseförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för
kommunfullmäktige, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin
helhet finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under
sammanträdet.

~ Protokoll 2018-01-08, Ny ersättare i kommunfullmäktige

~ Medborgarförslag - Hjärtstartare och lyftsele till Dagverksamheten,
Träffpunkten Gnesta och Ekhagen Björnlunda - § 3 Vuxen och
omsorgsnämndens protokoll 20180118.
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