
Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i kommunfullmäktige

Tid och plats för
sammanträde

Måndagen den 2 december 2019, kl 19.00 - 19.55
B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Anna Sandklef, tf kommunchef, Julia Zetterstrand, kanslichef, Monica Tägtström
Bergman, tf förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, Jenny Johansson,
kommunsekreterare

Justerare Eva Skyllberg (MP) och Anette Furå (S)

Tid och plats för
justering

I omedelbar anslutning till sammanträdet på
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 88 - 89

Ordförande Sven Anderson

Justerare Eva Skyllberg Anette Furå

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Kommunfullmäktige
Datum för anslagets uppsättande: 2019-12-03
Datum för anslagets nedtagande: 2019-12-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 88 - 89
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Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Eva Skyllberg (MP) och Anette Furå (S) som ordinarie
och Dan Glimne (M) och Lena Staaf (V) till ersättare att justera protokollet i
omedelbar anslutning till sammanträdet i kommunhuset, Västra Storgatan 15,
Gnesta.

Fullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordförande föreslår att ett nytt ärende, Sammanträdestider
kommunfullmäktige 2020, läggs till som ärende 2 på dagordningen.
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor har ställts.

Information

Ingen information



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-12-02
Ärendenummer: KS.2019.228

§ 88

Framtidsplan Gnesta Kommun 2020-2022

Beslut

1. Fastställer Framtidsplan 2020-2022 för Gnesta kommun

Sammanfattning av ärendet

Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan för Gnesta kommun.
Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på övergripande nivå. I
planen återfinns kommunfullmäktiges inriktningsmål, finansiella mål,
styrmodell, tilldelade ramar samt investerings- och exploateringsbudget. Här
finns också viktiga planeringsförutsättningar med skattesats,
befolkningsprognos med mera. Dessutom innehåller Framtidsplanen en plan
för uppföljning av mål och ekonomi.

Utifrån Gnesta kommuns Framtidsplan beslutar nämnderna om sin egen
framtidsplan med verksamhetsbeskrivning och mål för nämnden med
tillhörande mått och indikatorer för uppföljning samt budget per
verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

1. Utdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-02, § 111

2. Tjänsteskrivelse 2019-11-25

3. Framtidsplan Gnesta kommun 2020-2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Fastställer Framtidsplan 2020-2022 för Gnesta kommun

2. Ärendet justeras omedelbart

Förslag till beslut på sammanträdet

Johan Rocklind (S), Anna Ekström (M), Ingrid Jerneborg Glimne (M),
Håkan Ekstrand (C), Jesper Hammarlund (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M)
bifaller det framskrivna förslaget.

Lena Staaf (V) lämnar ändringsförslag till "Framtidsplan Gnesta kommun
2020-2022" med lydelsen, "2 miljoner från kommunstyrelsen förs över till
socialnämnden. I samband med detta minskas antal kommunalråd med en
tjänst".
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt det
framskrivna förslaget eller enligt det framskrivna förslaget med Lena Staafs (S)
ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det
framskrivna förslaget.

Reservationer

Gustav Edman (MP) anmäler särskilt yttrande.

Lena Staaf (V) anmäler särskilt yttrande.

Sändlista:

~ Kommunchef

~ Ekonomichef
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-12-02
Ärendenummer: KS.2019.213

§ 89

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2020

Beslut

1. Kommunfullmäktige sammanträder följande datum under 2020

24 februari

30 mars

27 april

15 juni

28 september

19 oktober

23 november

21 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset,
Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att lämna ett förslag till
sammanträdesdagar för kommunfullmäktiges sammanträden för år 2020.
Förslaget innebär en utökning med ett (1) kommunfullmäktigesammanträde
jmf med 2019.

Enligt 5 kap 9-10 §§ kommunallagen ska kommunfullmäktiges sammanträde
anslås på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kungörelsen ska inom samma tid på ett lämpligt sätt
också lämnas till varje ledamot och ersättare. Uppgift om tid och plats för ett
sammanträde ska minst en vecka före sammanträdesdagen på kommunens
hemsida.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 113

2. Tjänsteskrivelse 2019-10-16

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige sammanträder följande datum under 2020

24 februari

30 mars
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

27 april

15 juni

28 september

19 oktober

23 november

21 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset,
Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

3. Ärendet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Kansliet
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Särskilt yttrande  
Kommunfullmäktige, 2 december 2019 
 


När kommunfullmäktige idag tar en ny Framtidsplan, är det en plan utan visioner. Vi 
bygger vår plan på ”Framtidstro grundad i ordning och reda”, hög budgetdisciplin, 
kring att ”uppdatera styrdokument och styrkedjor, fokusera på kvalitet”. Tanken om 
att ha en politisk vilja i framtidsplanen har strukits.  


I budgeten talas om att hantera framtiden genom att främst fokusera på kommunens 
kärnverksamheter, utan att direkt precisera vad det är. För oss i Miljöpartiet är 
kommunens stöd till ett levande föreningsliv vår kärnverksamhet. Satsningarna på 
aktiva seniorer, ett starkt kulturliv och en attraktiv landsbygd. Investeringar för ett 
långsiktigt hållbart Gnesta, som tar ansvar för kommande generationer, det är 
kommunens kärnverksamhet. 


Det är lätt att förstå majoritetens oro inför framtiden. Vi har troligtvis ganska svåra år 
framför oss. Kostnaderna beräknas öka, intäkterna ökar inte längre i samma grad. Vi 
har många exempel på verksamheter som innan inte har hållit budgetramarna. Men 
är inte ordning och reda en självklarhet? För oss i Miljöpartiet är ordning och reda 
och hög budgetdisciplin en hygienfaktor och en självklarhet. Inte en plan för 
framtiden.  


Ordet hållbarhet finns inte ens nämnt i den här Framtidsplanen, bortsett i de fina 
orden i våra inriktningsmål. Förutom en liten satsning på cykelvägar och en 
förändring av fordonsparken finns här inga långsiktiga satsningar för ett hållbart 
Gnesta. Vi har fortfarande bara en liten laddstolpe till bilar och inte någon tillgång till 
biogas, trots att vi står inför ett enormt skifte i de bilar som kommunens invånare 
äger. Om problemet är ekonomin, varför söker vi då inget av alla de stöd från staten 
som finns där för att ställa om? Vi investerar inte i hållbarhet. I en tid när vi politiker 
behöver ta ett stort ansvar för att kommunen gör en omställning till ett hållbart 
samhälle för framtida generationer, tycker vi det är förfärligt. 


Kanske är det så att det finns politisk förändringsvilja när vi får se tankegångarna och 
behoven i nämndernas budgetar, det vet ju vi i oppositionen inget om när vi effektivt 
har gett all insyn till fyra partier som samarbetar om budgeten. Kanske är det så att 
våra fyra styrande partier väljer att hålla tillbaka satsningarna ännu ett år för att 
vänta in det pågående arbetet med en ny miljö- och hållbarhetsplan för kommunen. 
När vi nästa år ses här för att ta beslut om en ny Framtidsplan, så hoppas vi verkligen 
att vi har en miljö- och hållbarhetsplan som gör skäl för namnet och att vi har en 
Framtidsplan som visar vägen mot en hållbar framtid.  







Vi i Miljöpartiet tror inte att vi kan effektivisera oss in i framtiden. Vår omvärld 
förändras och då måste också kommunen förändras. Vi behöver förändra våra 
arbetssätt, tänka om, hitta nya vägar för att möta morgondagens utmaningar. När vi 
om tio år har förändrat samhället till det bättre samtidigt som vi klarat ekonomiska 
utmaningar, då tror vi inte att vi kommer säga: det är tack vare att vi uppdaterade 
våra styrdokument och styrkedjor. Det kommer vara på grund av modiga och 
nytänkande beslut som byggde på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 


Sist av allt så är det smärtsamt att se att vi nu behöver lägga 575 000 kronor på nya 
stolar till Elektron. Att vi nu bara fem år efter renoveringen behöver lägga över en 
halv miljon från vår ordning-och-reda-budget är ett tydligt exempel på att hållbarhet 
behöver få en starkare ställning när vi gör offentliga upphandlingar och att vi behöver 
lämna vårt slit-och-släng-samhälle bakom oss.  


 


 


Gustav Edman 
Ledamot i kommunfullmäktige (MP) 


Eva Skyllberg 
Ledamot i kommunfullmäktige (MP) 








UPPROPS- OCH OMRÖSTNINSLISTA Datum:  191202  Sida 1 


ÄRENDE 
NR 


ÄRENDE 
NR 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 


NÄRVARANDE 


 


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 
JA NEJ 


 


Sven Anderson, Ordf M X         
Erik Granqvist, V ordf C X         
Johan Rocklind, Led S X         
Sami Smedberg, Led S  X Annette Furå       
Therese Alwert, Led S  X Jane Löfstrand       
Anders Oscarsson            S X         
Inger Johansson, Led S                                                       X         
Linda Lundin, Led S  X        
Jesper Hammarlund, Led S X         
Harke Steenbergen, Led S X         
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X         
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X         
Kim Jarl, Led M  X Dan Glimne       
Anna Ekström, Led M X         
Sibylle Ekengren M X         
Karin Braathen Gustavsson, Led M X         
Håkan Ekstrand, Led C X         
Mari Klasson, Led C  X Inga-Lill Fredriksson       
Elin Ekstrand, Led C X         
Andreas Andersson, Led C    X Mats Klasson       
Pernilla Rydberg, Led SD 


 


 


X         
Tomas Ingberg, Led SD X         
Christian Tomtlund, Led SD X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Krister Vestman, Led SD
  


X         
Gustav Edman, Led MP
   


X         
Eva Skyllberg, Led MP
   


X         
Lena Staaf, Led V X         
Benny Åberg, Led V  X Birgitta Fredriksson       
Camilla Lissner, Led L X         
Kim Silow Kallenberg, Led Fi X         







UPPROPS- OCH OMRÖSTNINSLISTA Datum:  191202  Sida 2 


ÄRENDE 
NR 


ÄRENDE 
NR 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 


NÄRVARANDE 


 


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 
JA NEJ 


 


Anette Furå, Ers   S
    


X         
Leif Figaro, Ers  S  X        
Jane Löfstrand, Ers  S X         
Peter Bernhardsson, Ers  S X         
Mattias Eldros, Ers  M  X        
Dan Glimne, Ers  M X         
Rebecka Sahlman  M X         
Astor Pettersson, Ers  M X         
Ingalill Fredriksson, Ers  C X         
Mats Klasson, Ers  C X         
Axel Bodin, Ers  C X         
Lars Allstadius, Ers  SD  X        
Göran Ehrenhorn, Ers  SD
   
   
   
  


X         
Gunilla Louwerens, Ers  MP X         
Carl Werner, Ers  MP  X        
Birgitta Fredriksson, Ers  V X         
Alberto Castro, Ers  V  X        
Sarah Kinberg, Ers  L X         
Christer Lagergren, Ers  L X         
Anja Probst, Ers  Fi X         
Johan Wahlström, Ers  Fi X         


 








 


 


Vänsterpartiet Gnesta 


 


Särskilt yttrande från Vänsterpartiet på Framtidsplan och budget, Kf 191202 


Vänsterpartiet anser att det tydligare borde framgå att vi har en framtidstro grundad, inte bara på 


ordning och reda, utan också på klimatanpassning. 


För att vår äldre generation också på lång sikt ska få en trygg omvårdnad måste vi fokusera på en god 


dialog med såväl brukare och anhöriga som med våra pensionärsorganisationer, och även med 


fackliga förtroendevalda. 


Viktiga uppgifter framöver, utom de som uppräknats i majoritetens budgetförslag, är även att 


slutföra miljö-och hållbarhetsplanen samt jämställdhetsplanen. 


Vänsterpartiet anser att det räcker med ett kommunalråd. 2 milj kr extra bör kunna föras över från 


KS till SN. 


För Vänsterpartiet Gnesta 


Lena Staaf 


 


 





