
Kommunstyrelsen Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från kommunstyrelsen

Tid och plats Måndag 7 juni 2021, kl 13.00 -15.10, B-salen och Teams,

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 14.00-14.11

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Anders Axelsson, kommunchef, Julia Zetterstrand, kanslichef,

Hans Haglund, IT-chef,Niclas Skeppstedt, IT-tekniker,§ 47-65

Anna Sandklef, chef kommunikation- och samverkan, Patrik

Nissen, förvaltnings-chef, Susanne Gustafsson ekonomichef, §

47 -58 Jonas Krook, ekonom, § 47-51 Tomas Enqvist,

Planerings-chef, § 47 Göran Johansson, säkerhetssamordnare

och Mattias Hedström, Polisen, § 47-57 Niklas Söderholm, VA-

chef och Mikael Tjulin, § 63 Carina Nilsson, kultursamordnare

Justerare Håkan Ekstrand (ordinarie) Andreas Andersson (ersättare)

Justering Onsdagen den 9 juni 2021, kl. 08.00 Kommunhuset, Västra

Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 47 - 66

Ordförande Johan Rocklind

Justerare Håkan Ekstrand

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

Organ: Kommunstyrelsen

Datum för anslagets uppsättande: 2021-06-09

Datum för anslagets nedtagande: 2021-06-30

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 47 - 66
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Sammanträdesdatum:2021-06-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Håkan Ekstrand (C) som ordinarie och Andreas Andersson (C)

som ersättare att justera protokollet onsdagen den 9 juni 2021, kl 8.00, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ärende 17 på dagordningen , Avtal gamla vattentornet, har kompletterats.

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Sammanträdesdatum:2021-06-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2021.170

§ 47

Information: BRÅ

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Göran Johansson, säkerhetssamordnade i Gnesta kommun och Mattias Hedström,

kommunpolis, lokalpolisområde Nyköping från Polisen informerar om samarbetet

samverkan gällande brottsförebyggande arbete mellan Polisen och Gnesta kommun. De

prioriterade områdena för fortsatt analys utifrån lägesbild 2021; Misshandel mot barn

och unga, narkotika, viltolyckor samt pendeltågsstationen samt gångtunneln

pendeltågsstation/gångtunnel.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum:2021-06-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2021.61

§ 48

Återrapportering Vatten/avlopp

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Lägesrapport från VA-chef Niklas Söderholm kring Vattenverk, Grundvattennivåer,

dricksvatten, spillvatten, övervakningssystem mm.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen lägger information till handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum:2021-06-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2021.157

§ 49

Ombudsinstruktion för Gnesta
kommunkoncerns bolagsstämma

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för Gnesta

kommunkoncern AB beviljar styrelsens ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens

förslag till disponering av vinstmedel, fastställer resultat- och balansmedel och

meddelar att arvodena ska vara i enlighet med de beslut kommunfullmäktige fattar

den 21 juni 2021.

2. Ägarrepresentanten uppmanar Gnesta kommunkoncern AB att bevilja styrelse och

VD i dess dotterbolag ansvarsfrihet och förslag till disponering av vinstmedel,

fastställa resultat- och balansräkning och meddela att arvodena ska vara i enlighet

med de beslut kommunfullmäktige fattar den 21 juni 2021.

3. Ärendet justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet
Sven Anderson (M) är kommunens representant och uppdras agera efter

ombudsinstruktionen vid Gnesta kommunkoncern AB: s bolagsstämma den 23 juni

2021. Kommunfullmäktige föreslås uppmana bolagsstämman i Gnesta

kommunkoncern AB att utse Johan Rocklind (S) till röstombud i Gnestahem AB,

Gnesta Förvaltning AB och Gnesta Centrumfastigheter AB. Ärendet kommer att behöva

justeras omedelbart vid kommunfullmäktiges sammanträde 21 juni 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 20921-05-07

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för Gnesta

kommunkoncern AB beviljar styrelsens ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens

förslag till disponering av vinstmedel, fastställer resultat- och balansmedel och

meddelar att arvodena ska vara i enlighet med de beslut kommunfullmäktige

fattar den 21 juni 2021.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

2. Ägarrepresentanten uppmanar Gnesta kommunkoncern AB att bevilja styrelse

och VD i dess dotterbolag ansvarsfrihet och förslag till disponering av

vinstmedel, fastställa resultat- och balansräkning och meddela att arvodena ska

vara i enlighet med de beslut kommunfullmäktige fattar den 21 juni 2021.

3. Ärendet justeras omedelbart

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2020.150

§ 50

Förlängd provperiod av möjlighet till
distansdeltagande vid politiska sammanträden
samt vidareutveckling av digitala stödsystem

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Deltagande i sammanträden på distans är ett komplement till fysiskt deltagande och
prövas under en period fram till 31 december 2021.

2. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av testperioden.

3. Det tillfälliga tillägget i kommunfullmäktiges arbetsordning kvarstår under hela
provperioden.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten till
anskaffning av digitalt system för behandling av sekretessärenden vid

sammanträden där ledamöter deltar digitalt.

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda ett införande av ett
digitalt system för distribuering av möteshandlingar.

6. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten till digital
signering av sammanträdesprotokoll.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i fullmäktige och

nämnders sammanträden på distans. Beslutar fullmäktige att tillåta närvaro på distans

ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske.

Deltagande i sammanträden på distans föreslås prövas fram till 31 december 2021 och i

anslutning till utgången av provperioden görs utvärdering. Provtiden möjliggör för oss

att nogsamt följa SKR´s kommande inriktning av distansdeltagande vid politiska

sammanträden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-05
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Deltagande i sammanträden på distans är ett komplement till fysiskt deltagande och

prövas under en period fram till 31 december 2021.

2. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av testperioden.

3. Det tillfälliga tillägget i kommunfullmäktiges arbetsordning kvarstår under hela

provperioden.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten till

anskaffning av digitalt system för behandling av sekretessärenden vid

sammanträden där ledamöter deltar digitalt.

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda ett införande av ett

digitalt system för distribuering av möteshandlingar.

6. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten till digital

signering av sammanträdesprotokoll.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: PLAN.2018.2

§ 51

Inriktningsbeslut för Vackerby trädgårdsstad

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Inriktning avseende mål, vision och strukturplan för Vackerby trädgårdsstad

godkänns och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra samråd och

granskning enligt plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderad strukturplan för Vackerby trädgårdsstad som medger

utbyggnad av en ny stadsdel med drygt 600 bostäder, handel och förskola, nya

parkområden, gång- och cykelvägar samt vägar har tagits fram av

samhällsbyggnadsförvaltningen.

Visionen är att skapa ett naturnära område i Gnesta tätort med varierad, traditionell

bebyggelse i mänsklig skala med den klassiska trädgårdsstaden som förebild. Vackerby

trädgårdsstad är en trygg, trivsam, grön och tillgänglig stadsdel för alla människor, en

plats där hållbara lösningar och modern teknik samspelar med väl gestaltad arkitektur.

Området ska uppmuntra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu kommunfullmäktige att godkänna förslaget

och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta planprocessen med samråd

och granskning enligt plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
1. Inriktning avseende mål, vision och strukturplan för Vackerby trädgårdsstad

godkänns och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra samråd

och granskning enligt plan- och bygglagen.

Tjänsteförslag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-14

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum:2021-06-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: BOUN.2021.23

§ 52

Avveckling av introduktionsprogrammet
individuellt alternativ

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att avveckla

introduktionsprogrammet individuellt alternativ i Gnesta efter vårterminen 2021.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller förslaget att avveckla introduktionsprogrammet individuellt alternativ i

Gnesta efter vårterminen 2021. Detta då de aktuella eleverna framöver kommer studera

via socialförvaltningens utbildningscentrum, med fortsatta stödinsatser tillhandahållna

via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-05

2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämnden 2021-04-27, § 27

3. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

4. Samverkansavtal KAA och utbildningscentrum

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att avveckla

introduktionsprogrammet individuellt alternativ i Gnesta efter vårterminen

2021.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum:2021-06-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2020.23

§ 53

Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten på grund av sin kostsamma

karaktär.

Sammanfattning av ärendet
Motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten inkommer från Feministiskt initiativ,

Kim Silow Kallenberg (Fi), Anja Probst (Fi) och Johan Wahlström (Fi) den 20 januari

2020. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020

och gick vidare till Socialnämnden för beredning. Socialnämnden har utrett ärendet

och överlämnar förslaget att avslå motionen till kommunfullmäktige.

Att införa en 6 timmars arbetsdag inom hemtjänsten är en kostsam och svår utmaning

som det inte finns utrymme för idag. Dels ligger svårigheterna i att mäta effekterna av

en 6 timmars arbetsdag och dels finns det inte urtymme i budget för att utreda eller

införa arbetstidsomläggningar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-04

2. Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

3. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-04-28, § 22

4. Tjänsteskrivelse SN- Arbetstidsförtortning i hemtjänsten

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten på grund av sin

kostsamma karaktär.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2021-06-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2020.90

§ 54

Motion - Fri tid inom hemtjänsten

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen Fri Tid inom hemtjänsten.

Sammanfattning av ärendet
Motionen Fri tid inom hemtjänsten inkommer från Vänsterpartiet, Lena Staaf (V) och

Benny Åberg (V) den 14 mars 2020. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges

sammanträde den 30 mars 2020 och gick vidare till Socialnämnden för beredning.

Socialnämnden har utrett ärendet och överlämnar förslaget att avslå motionen till

kommunfullmäktige.

”Fri Tid” är inte evidensbaserad och det finns inget som styrker att detta skulle ge

brukarna ett mervärde. Alla brukare har redan idag möjlighet att planera utförandet

tillsammans med hemtjänsten i sin genomförandeplan. Det som förespråkas och också

bedöms som en evidensbaserad arbetsmetod och bedömning av insatser är IBIC,

Individens behov i centrum. Socialnämnden tog ett beslut i Framtidsplanen 2021–2023

att införa IBIC, därmed föreslås att motionen avslås.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-04

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-04-28, § 23

3. Tjänsteskrivelse SN -Fri Tid inom hemtjänsten

4. Motion - Fri tid inom hemtjänsten

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen Fri Tid inom hemtjänsten.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2021.127

§ 55

Revidering av reglementen för gemesamma
patientnämnden samt nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta revidering av reglementena för gemensamma patientnämnden och

nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige i Region Sörmland har i beslut 2021-04-13 rekommenderat

samtliga kommuner i Sörmland att anta förslaget om revidering av reglementena för

den gemensamma patientnämnden samt nämnden för samverkan kring socialtjänst

och vård. Reglementena börjar gälla 1 januari 2022 och förändringen avser digitala

sammanträden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021- 04-29

2. Utdrag ur regionsstyrelsens protokoll 2021-04-13, § 71/21

Tjänsteförslag
1. Anta revidering av reglementena för gemensamma patientnämnden och

nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: SN.2021.34

§ 56

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS - kvartal 1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För första kvartalet 2021 finns 14 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav

11 stycken inom LSS och 3 stycken inom SoL. Alla beslut är rapporterade och

återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Utöver dessa rapporterade beslut för kvartal 1 har förvaltningen rapporterat ytterligare

7 Ej verkställda gynnande beslut till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Dessa

har framkommit i efterhand och skulle ha redovisats som Ej verkställda beslut under

kvartal 3 samt 4 år 2020. Samtliga beslut gäller pausad demensdagvård på egen

begäran med anledning av Covid -19. Samtliga beslut är nu åter verkställda eller

avslutade.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-06

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-04-28, § 24

3. Tjänsteskrivelse 2021-04-15

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2021.30

§ 57

Förstärkning av grundvatten, Gnesta
vattenverk 2021

Beslut
1.  Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att påbörja en upphandling av
förstärkning av grundvatten.

2.  Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att förhandla om ledningsdragning

med berörda fastighetsägare.

3.  Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att påbörja anmälnings- och
tillståndsprocesser med berörda myndigheter.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta tätort har brist på dricksvatten. Orsaken är brist på grundvatten som utgör

källan för dricksvattnet.

VA-enheten har tagit fram ett åtgärdsförslag som bygger på att tillföra renat vatten från

Skillötsjön till befintlig infiltrationsanläggning ovan grundvattenmagasinet

Visbohammar. Målsättningen är att VA-enheten ska kunna tillföra 25% av det dagliga

dricksvattenbehovet Gnesta tätort till akviferen (grundvattenmagasinet).

Förstärkning av grundvattnet beräknas vara i drift i slutet av år 2022.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-17

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att påbörja en upphandling av

förstärkning av grundvatten.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att förhandla om

ledningsdragning med berörda fastighetsägare.

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att påbörja anmälnings- och

tillståndsprocesser med berörda myndigheter.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Ekstrand (C) och Gustav Edman (MP) bifaller det framskrivna förslaget.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2021.153

§ 58

Ekonomisk uppföljning inkl uppföljning av
investeringar för Kommunstyrelsen

Beslut
1. Den ekonomiska uppföljningen samt investeringsuppföljningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens budget är -89 594 tkr. De fyra första månaderna visar

ett överskott inom skattekollektivet på +1 768 tkr vilket främst är ett resultat från

uteblivet utfall inom ofördelat kommunstyrelse. Det motverkas till viss del av högre

kostnader för konsulter. Inom Taxekollektivet har vi ett underskott på -2 736,6 tkr

vilket främst kommer från VA-enheten och kostnader för lagning av ett antal läckor på

ledningsnätet.

Relativt lugn takt inom investeringar drivet av pandemin och vattentillgången. Endast

ett fåtal investeringar har skrivits fram från framtidsplan 2021-2023.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Den ekonomiska uppföljningen samt investeringsuppföljningen godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunchef

~ Ekonomichef

~ Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum: 2021-06-07
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§ 59

Investering fordonspark

Beslut
1. Godkänna ianspråktagande 2 200 tkr av kommunfullmäktige I Framtidsplan 2021-

2023 beslutade 2 280 tkr gällande fordonspark.

Sammanfattning av ärendet
Beslutade investeringsmedel per nämnd finns angivet i kommunfullmäktiges

framtidsplan. Ärendegången är sedan att investeringar ska skrivas fram till respektive

nämnd och vidare till kommunstyrelsen för beslut om ianspråktagande.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-26
2. Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-26, § 29
3.  Tjänsteskrivelse 2021- 05-19

Tjänsteförslag
1. Godkänna ianspråktagande 2 200 tkr av kommunfullmäktige I Framtidsplan

2021-2023 beslutade 2 280 tkr gällande fordonspark.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Gatuchef

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2021-06-07
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§ 60

Tillköpsbeställning kollektivtrafik T22 2022

Beslut
1. Gnesta kommun avstår från att göra ytterligare tillköp för tidtabellsperioden

T22. Gnesta kommun uppmanar Region sörmland att föra fortsatta

diskussioner med Region Stockholm om att upprätthålla en fortsatt god

turtäthet för pendeltågstrafiken med entimmestrafik på såväl vardagar som

helger som målsättning.

Sammanfattning av ärendet
Varje år ska kommunerna i Sörmland lämna in en tillköpsbeställning för

kollektivtrafiken. Till årets tidtabell görs inte några förändringar i busstrafiken. Det är

fortsatt viktigt med en så robust kollektivtrafik som möjligt där bussarnas avgångs- och

ankomsttider anpassas till pendeltågen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteckrivelse 2021-05-21

Tjänsteförslag
1. Gnesta kommun avstår från att göra ytterligare tillköp för tidtabellsperioden T22.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens presidium föreslår följande tilläggsmening i punkten 1, "Gnesta

kommun uppmanar Region Sörmland att föra fortsatta diskussioner med Region

Stockholm om att upprätthålla en fortsatt god turtäthet för pendeltågstrafiken med

entimmestrafik på såväl vardagar som helger som målsättning".

Håkan Ekstrand (C) bifaller ordförandens tilläggsförslag.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ post@regionsormland.se
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Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2021.149

§ 61

Utreda möjligheten för medborgare att kunna
följa kommunfullmäktige sammanträde digitalt

Beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till IT-enheten att utreda tekniska lösningar och

möjligheter för att sända kommunfullmäktiges sammanträden digitalt.

Sammanfattning av ärendet
Många kommuner runt om i Sverige livesänder sina kommunfullmäktige-

sammansträden digitalt för att öka tillgängligheten för allmänheten. Detta för att även

nå dem, som utav olika anledningar, inte kan eller vill besöka kommunfullmäktige-

salen. Nu uppdras IT-enheten att utreda tekniska möjligheter att sända Gnesta

kommuns kommunfullmäktige digitalt. Sändningen antas utföras live och även sparas

för senare visning ondemand på kommunens webbplats.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-04

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen uppdrar till IT-enheten att utreda tekniska lösningar och

möjligheter för att sända kommunfullmäktiges sammanträden digitalt.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ IT-chef

~ Kanslichef
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Sammanträdesdatum: 2021-06-07
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§ 62

Motion - Webbsändning av
kommunfullmäktige

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till beslut i ärende KS.2021.149,

Utreda möjligheten för medborgare att kunna följa kommunfullmäktiges

sammanträden digitalt.

Sammanfattning av ärendet
MotionenWebbsändning av kommunfullmäktige inkom från Centern genom Håkan

Ekstrand, Mari Klasson, Erik Granqvist, Elin Ekstrand, Andreas Andersson, Ingalill

Fredriksson, Mats Klasson och Axel Brodin den 24 februari 2021. Motionen anmäldes

till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021, och gick vidare till

kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelseförvaltningen har genom ärendet KS.2021.149 Utreda möjligheten för

medborgare att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträden digitalt föreslagit

att motionen skall anses besvarad.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-26

2. Motion- Webbsändning av kommunfullmäktige

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till beslut i ärende KS.2021.149,

Utreda möjligheten för medborgare att kunna följa kommunfullmäktiges

sammanträden digitalt.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-06-07
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§ 63

Avtal gamla vattentornet

Beslut
1. Att godkänna nyttjanderättsavtal med föreningen Gnesta vattentorn.

Sammanfattning av ärendet
Innan renoveringen av det gamla vattentornet tecknade Gnesta kommun ett

nyttjanderättsavtal med föreningen Gnesta vattentorn. I och med att renoveringen är

klar vill kommunen teckna ett nytt avtal med föreningen. Dialog har förts med

föreningens ordförande.

Föreningen Gnesta vattentorn har ett tidsbegränsat bygglov. Bygglovet ger tillåtelse att

bedriva publik verksamhet i tornet och gäller fram till 2023-04-26.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-23

2. Nyttjanderättsavtal (samtliga bilagor till avtalet ska läggas till avtalet innan

undertecknande).

3. Beslut om tidsbegränsat bygglov

Tjänsteförslag
1. Att godkänna nyttjanderättsavtal med föreningen Gnesta vattentorn.

Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Fredriksson (C) anmäler jäv. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen

bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Chef, kommunikation och samverkan

~ Kultursamordnare
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Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2021.2

§ 64

Redovisning delegationsbeslut

Beslut
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av

kommunstyrelsens antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till

kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller

fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla

lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden

för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att

kommunstyrelsens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens

anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det

datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter

om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare

(namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med

skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2021-05-03– 2021-05-30

~ Anställningar 2021-05-01 - 2021-05-30
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§ 65

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärende

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som

kommunledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för kommunstyrelsen,

utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos

kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll kultur- och fritidsutskottet 21-01-15

~ Protokoll kultur och fritidsutskottet 21-02-24

~ Inspektionsrapport Överförmyndarkontoret 21-04-30

~ Revisionsrapport 2021-04-28

~ Protokoll från överförmyndarnämnden 2021-05-18

~ Protokoll från Valnämnden 2021-05-18

~ Protokoll från Pensionärs- och omsorgsrådet 2021-05-26

~ Protokoll från Gnesta Centrumfastigheter 2021-04-20

~ Protokoll från Gemensamma växelnämnden 2021-04-22
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Sammanträdesdatum: 2021-06-07
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§ 66

Kommunchefen informerar
~ IT-chef Hans Haglund informerar om fiberutbyggnaden i Sörmland.

~ Lägesbild Covid-19

~ Ny barn- och utbildningschef rekryterad, Eva Lönnelid börjar 1 november.

~ Tf HR-chef
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