
GNESTA 8t 
KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 

Protokoll från sammanträde i kommunstyrelsen 
Tid och plats för Måndagen den 25 november 2013; kL 14.00 -18.30 

sammanträde 
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta 

Ajournering 16.45-16.50,17.20-17.45 

Beslutande Enligt bilagd närvaro förteckning. 

Övriga deltagare Nils-Erik Selin, kommunchef, Mia Öhrnell kanslichef, Marlene Bernfalk 
Karlsson, ekonomichef, Christer Anden, förvdtningschef 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Monica Harlin, förvaltningschef barn-och 
utbildningsförvaltningen, Bertil Karlsson, miljöstrateg, Jenny Johansson 
sekreterare 

Justerare Ingalill Fredriksson (ordinarie) och Bo Wingård (ersättare) 

Tid och plats för justering Tisdagen den 3 december 2013, kL 15.30 
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta 

Underskrifter \ J ^ y 

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 175 -195 

Ordförandey Johan Rocklind ^ 

-lie. 
Justerare IngalilAtfredriksson 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat Justeringen tillkännages genom detta anslag. 
Organ: Kom munstyrelsen 
Datum för anslagets uppsättande:2013-12-03 
Datum för anslagets nedtagande: 2013-12-27 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret 

Jenny-Johansson, sekreterare Paragrafer: 175-195 

Utdragsbestyrkande 

Maj-Lie Taengh 
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Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll Sammanträdesdatum: 20131125 
Omröstning 

Närvarande Paragraf nr Paragraf nr Paragraf nr 
Ja Nej/Ej § Tjänstgörande ersättare > Nej Avstår Nej Avstår J a Nej Avstår 

[ohan Rocklind, ordf (S) X 

ECukkamariia Valtola Sjöberg, l:e v. ordf (MP) X 
\nn-Sofie Lifvenhage, 2:e v. ordf (M) X 
Michael Gustafsson, led (S) X 
Berndt Ullström, led (S) X 
Birgitta Brus, led (S) X Linda Lundin §175 - §184 

Anders Oscarsson § 185-§ 
195 

Kristina Dellrud, led (MP) X 
änders Simme, led (V) X 
[ngrid Jerneborg Glimne, led (M) X 
Sven Andersson, led (M) X §195 
Inga-Lill Fredriksson, led (C) X 
Sarah Kinberg, ers (FP) X 
Bo Wingård, led (KD) X 
Ersättare 
Linda Lundin, ers (S) X §§ 185-195 
Anders Oscarsson, ers (S) X 
Gert Nilsson, ers (S) X 
Lars-Göran Winqvist, ers (MP) X §§ 194-195 
Karin Braathen Gustafsson, ers (M) X 
Håkan Ekstrand, ers (C) X 
Catrin Cedvén (FP) X §§ 194-195 
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§175 Delårsrapport 2013 kornmunstyrelsens förvaltning 4 

§ 176 Framtidsplan 2014 med flerårspkn 2015-2016 KS förvaltning 5 

§177 Kommunstyrelsens arbetsordning 6-7 

§178 Attestmtförteckning för kommungemensamma poster 2014 8 

§179 Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 9 

§180 Taxa för prövning och kontroll enligt Iivsmedelskgen 10-11 

§181 Taxa för prövning och tillsyn enligt Strålskyddskgen 12 

§182 Införande av Ungdomsråd 13-14 

§183 Remiss ändring av riksintresseområden för friluftsliv 15 

§184 Revisionsrapport - Granskning av inköp och upphandling 16 

§ 185 RUFS 2010 - Underkg för att bedöma aktualitet och 17-18 
användbarhet 

§186 Besvarande medborgarförskg - Skatepark 19 

§187 Revidering arvodesreglementet 20-21 

§188 Revidering KorrrmunfuIImäktiges arbetsordning 22 

§189 Miljöpris 2013 23-24 

§ 190 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 25 
sockltjänstkgen samt kgen om stöd och service till vissa 
fimldionshindrade 2013 

§ 191 Revidering av kommunstyrelsens delegationsorclning 26 

§ 192 Val av ledamöter till miljö- och hållbarbetsutskottet 27 

§193 Anmälningsärenden KS 2013 28 

§ 194 Redovisning av delegationsbeslut 2013 29 

§ 195 Kommunchefen informerar 30 

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsen PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2013-11-25 
Ärendenummer: KS.2013.197 

§ 185 

RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och 
användbarhet 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förvaltriingens yttrande som sitt eget 

Sammanfattning av ärendet 
Gnesta kommun anser att fömtsättningarna för RUFS 2010 (Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen) till stora delar kvarstår och således 
är de mål och visioner som finns fortfarande aktuella och relevanta. RUFS 
2010 används inte i någon större utsträckning av kommunen idag men 
kommer att användas under kommande år då en ny översiktsplan ska tas 
fram. 

Det är viktigt att RUFS 2010 vitaliserar hela regionen och därmed även 
Gnesta. Gnesta kommun har god planberedskap och därmed goda 
fömtsättningar att ta hand om den kraftiga inflyttningen som sker till 
Stockholmsregionen. Det gäller i synnerhet med tanke på att kommunen 
har både pendeltåg och regionaltåg. Med det förutsätter att trafikeringen 
kan säkerställas på lång sikt. Enligt tågplan 2014 kommer restiderna från 
Gnesta mot Stockholm att öka med 5-16 minuter på pendeltågen och för 
resor med Sörmlandspilen kommer restiderna på 10 av 21 avgångar vara 
förlängda med 7-19 minuter. Orsaken är en kapacitetsbrist på västra 
stambanan. Tidigast år 2027 - när Ostlänken beräknas öppnas för trafik -
kan det bli en förbättring. Med tanke på resandeutvecklingen kommer 
förmodligen dagens problem att förvärras fram till år 2027 om inga åtgärder 
sätts in som ökar kapaciteten på västra stambanan. 

Det är viktigt att inblandade aktörer hitta en lösning på fördelning av sk 
tåglägen mellan lokal-/regionaltåg respektive interregionaltåg. Med 
nuvarande ordning och erfarenheterna av tågplan 2014 riskerar 
regionförstoringen i hela Mälardalen att hotas pga osäkerhet kring den 
framtida trafikeringen. Västra stambanan behöver få en 
kapacitetsförstärkning för att klara trafiken de närmaste 15 åren. I delen av 
RUFS 2010 som handlar om koUektivtrafiksystem saknas uppmstning av 
västra stambanan. RUFS 2010 saknar därför aktualitet i den delen. Resultatet 
av tågplan 2014 visar väldigt tydligt på detta problem. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse den 12 november 2013 

2. Remiss - RUFS 2010 

Tjänsteförslag 
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1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget 

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

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

Sänd lista: 

~ Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering, Box 
22550,10422 Stockholm 

Ordförandes signatur 

0^ 
Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

Maj-Lie Taengh 



Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 

Upprättad: 
Diarienummer: 

2013-11-12 
KS.2013.197 

Kommunstyrelsen 

RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och 
användbarhet 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget 

Sammanfattning 
Gnesta kommun anser att fortsättningarna för RUFS 2010 (Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen) till stora delar kvarstår och således 
är de mål och visioner som finns fortfarande aktuella och relevanta. RUFS 
2010 används inte i någon större utsträckning av kommunen idag men 
kommer att användas under kommande år då en ny översiktsplan ska tas 
fram. 

Det är viktigt att RUFS 2010 vitaliserar hela regionen och därmed även 
Gnesta. Gnesta kommun har god planberedskap och därmed goda 
förutsättningar att ta hand om den kraftiga inflytrriingen som sker till 
Stockholmsregionen. Det gäller i synnerhet med tanke på att kommunen har 
både pendeltåg och regionaltåg. Med det förutsätter att trafikeringen kan 
säkerställas på lång sikt. Enligt tågplan 2014 kommer restiderna från Gnesta 
mot Stockholm att öka med 5-16 minuter på pendeltågen och för resor med 
Sörmlandspilen kommer restiderna på 10 av 21 avgångar vara förlängda med 
7-19 minuter. Orsaken är en kapacitetsbrist på västra stambanan. Tidigast år 
2027 - när Ostlänken beräknas öppnas för trafik - kan det bli en förbättring. 
Med tanke på resandeutvecklingen kommer förmodligen dagens problem att 
förvärras fram till år 2027 om inga åtgärder sätts in som ökar kapaciteten på 
västra stambanan. 

Det är viktigt att inblandade aktörer hitta en lösning på fördelning av sk 
tåglägen mellan lokal-/regionaltåg respektive interregionaltåg. Med 
nuvarande ordning och erfarenheterna av tågplan 2014 riskerar 
regionförstoringen i hela Mälardalen att hotas pga osäkerhet kring den 
framtida trafikeringen. Västra stambanan behöver få en 
kapacitets förstärkning för att klara trafiken de närmaste 15 åren. I delen av 
RUFS 2010 som handlar om kollektivtrafiksystem saknas uppmstning av 
västra stambanan. RUFS 2010 saknar därför aktualitet i den delen. Resultatet 
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av tågplan 2014 visar väldigt tydligt på detta problem. 

Förvaltningens synpunkter 
Vision och mål kan kvarstå 

Gnesta kommun anser att RUFS 2010 vision och mål bör kvarstå då 
Stockholmsregionens fortsättningar och utmaningar inte har förändrats 
nämnvärt sedan påbörjandet av RUFS under 2006 med undantag av 
kollektivtrafiksystemen. 

I dagsläget används inte RUFS 2010 i någon särskilt stor utsträckning i 
kommunens arbete. Dock kommer RUFS 2010 att vara ett användbart 
verktyg under kommande år då Gnesta kommun ska ta fram en ny 
översiktsplan. Då kan RUFS 2010 bli ett användbart underlag eftersom 
Gnesta kommun i många fall står inför liknande utmaningar som regionen i 
stort. 

RUFS 2010 är ett omfattande dokument som spänner över många olika 
områden och har som styrka att det finns tre olika tidsperspektiv (10-, 20-
och 40 år). Då det finns olika tidsperspektiv är det viktigt att RUFS 2010 är 
ett levande dokument som förändras över tid allteftersom mål och 
utmaningar förändras/uppfylls samtidigt som en region aldrig blir 
färdigplanerad. Att det finns en gemensam utvecldingsinriktning för 
regionen är positivt och att det blir möjligt att se hur Gnesta kommun 
förhåller sig och kan förhålla sig till hela regionen. 

Dock kan själva dokumentet vara en aning tungarbetat. Att exempelvis dela 
in den i olika publikationer utifrån teman är något som säkerligen skulle 
kunna stimulera användandet av RUFS 2010 ytterligare. Vidare skulle den i 
många avseenden kunna bli än mer detaljerad och mer precis även om den 
är skriven utifrån ett översiktsperspektiv och detta kanske skulle kunna 
möjliggöras genom tematiska publikationer. 

Gnesta har bra förutsättningar för regionförstoring 

Gnesta kommun vill vidare uppmärksamma att då en region ska utvecklas är 
det viktigt att hela regionen vitaliseras. Då den moderna tekniken gällande 
exempelvis bredband och infrastrukturen möjliggör att de fysiska avståndens 
betydelse minskar är det viktigt att även lyfta fram de perifera områdena. 

Gnesta kommun ligger i Stockholmsregionens utkant men här finns en stor 
potential för att lösa bostadsbristen som den påtagliga inflytningen till 
Stockholmsregionen innebär. Gnesta kommun har en hög planberedskap 
och kan och vill aktivt medverka till regionförstorningen. 
Gnesta har dessutom goda fortsättningar att bidra till att 
regionförstorningen kan ske utan negativa miljökonsekvenser genom de 
goda förtsättningarna för tågtrafik. Resor mellan Gnesta och Stockholm 
city kan ske dels med regiontåg (restid ca 40 min), dels med pendeltåg (restid 
ca 65 min). För att Gnesta kommun ska kunna utvecklas positivt är dock det 
avgörande att trafiken säkerställs och kan utökas. 
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Tågtrafiken i regionen måste säkerställas 

I den nya tågplanen som skall gälla för 2014 kan man konstatera att såväl 
regionaltågstrafiken som pendeltågstrafiken får kraftigt försämrade restider. 
Visserligen räddades alla pendeltågsavgångar mellan Gnesta och Södertälje 
men till priset att restiden för pendeltågen ökar med 5-16 min pga ökade 
bytestider i Södertälje Hamn. När det gäller regionaltågen drabbas 10 av 21 
avgångar på Sörmlandspilen (Stockholms C-Hallsberg) av sk förbigångar 
(uppehåll för att släppa fram interregional trafik). Stoppen varierar från 7 till 
19 minuter för resenärerna till Sörmland. 

Orsaken är kapacitetsbrist på västra stambanan. Enligt nuvarande 
investeringsplaner kommer kapaciteten att förbättras först 2027 när 
Osdänken mellan Järna och Norrköping/Linköping är klar och fler tåg kan 
köra via Nyköping. Inget pekar på ett minskat resande de kommande åren. 
Därtill kommer konkurrens från godstrafiken. Det finns således en 
uppenbar risk att dagens problem kommer att förstärkas de under de nästan 
15 år det tar till färdigställandet av Osdänken. För att lösa problemen för 
Gnestapendeln och Sörmlandspilen krävs dels att kapaciteten höjs på västra 
stambanan (i synnerhet på den mest belastade delen Järna-Gnesta), dels att 
trafikeringen kan säkerställas i tågplaner för längre perioder än ett år i taget. 

I avvaktan på Osdänken måste det till en långsiktig strategi för att säkerställa 
trafikeringen av pendeltågen och regionaltåg annars hotas den pågående 
regionförstoringen. Fördekiingen av tåglägen mellan lokal-/regionaltåg 
respektive interregional trafik måste läggas fast för hela Mälarregionen i ett 
flerårigt perspektiv. För närvarande pågår förberedelser för upphandling av 
nya tåg för utökad regionaltrafik. Sådana investeringar omöjliggörs med ett 
icke stabilt trafikeringssystem. Detta innebär som RUFS 2010 påpekar att 
"det fodras ett ökat samarbete mellan olika aktörer. Samarbetet kan omfatta 
såväl trafikupplägg och tidtabeller som system för taxor, betalning och 
information." 

Utöver detta krävs att kapaciteten på västar stambanan byggs ut. Den 
kommer att vara otillräcklig åtminstone under närmare 15 år. Investeringar 
måste göras i form av t ex förbigångs spår, signalas system för att öka 
kapaciteten. I RUFS 2010 saknas åtgärder på denna sträcka när man 
beskriver utveckling av kollektivtrafiksystemet. Arbetet med tågplan 2014 
har gjort det väldigt tydligt att detta är nödvändigt. I denna del saknar såldes 
RUFS 2010 aktualitet. 

Även vägtrafiken är viktig 

Det är positivt att det nämns att investeringar bör göras på väg 57 för att 
kunna öka dess kapacitet. Denna väg är ur trafiksäkerhets synpunkt viktig 
och en förbättrad väg 57 skulle göra Gnesta kommun mer tillgängligt i 
Stockholmsregionen. 

Bilagor 
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1. Skrivelse från Stockholms läns landsting 

Beslutet ska skickas till: 
~ Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering, 

Box.22550,104 22 Sthlm 

Christer Andén Staffan Lind 

Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
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