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Sammanträdesdatum:2021-03-15

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 Anders Oscarsson (S) som ordinarie och Sven Anderson (M) som

ersättare att justera protokollet onsdagen den 17 mars 2021, kl 15.00, i kommunhuset,

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Information

Ingen information.
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Sammanträdesdatum: 2021-03-15
Diarienummer: KS.2021.10

§ 1

Återrapportering systematiskt
arbetsmiljöarbete

Beslut
1. Att ta informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen är ansvarig för arbetsmiljöarbetet inom den egna verksamheten.

Som ett led i detta ansvar behöver arbetsmiljöarbetet följas upp genom en årlig rapport

från förvaltningen om hur arbetet bedrivits. Förvaltningen kommer på mötet

presentera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivits under 2020.

Rapporten kommer ske som en muntlig föredragning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-03-05

Tjänsteförslag
1. Att ta informationen till protokollet

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ HR-enheten
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Sammanträdesdatum: 2021-03-15
Diarienummer: KS.2021.61

§ 2

Återrapportering Vatten/avlopp

Beslut
1. Att ta informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Att hitta en långsikt lösning på VA-frågorna är avgörande för Gnestas fortsatta

bostadsbyggande och befolkningstillväxt. Kommunstyrelsen har därför fattat beslut om

fortsatt projektering av ny vattentäkt. För att hålla kommunstyrelsen informerad om

nuläget kommer förvaltningen ge en muntlig rapportering om hur uppdraget fortlöper.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-03-05

Tjänsteförslag
1. Att ta informationen till protokollet

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ VA-chef
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Sammanträdesdatum: 2021-03-15
Diarienummer: KS.2020.295

§ 3

Revidering Näringslivsprogram

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Upphäva näringslivsprogrammet från 2013

2. Anta det reviderade näringslivsprogrammet med titeln Samverkan för hållbar

tillväxt med sikte på 2025

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta handlingsplan.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun antog 2013 ett program för utveckling av näringslivet i kommunen.

Programmet omfattade tiden till år 2020. Kommunen har nu beslutat att göra en

revidering av programmet. Det reviderade programmet tar sikte mot år 2025.

Arbetet med en revidering av näringslivsprogrammet från 2013 påbörjades med en

genomgång av målområden och indikatorer. Därefter har ett tiotal djupintervjuer gjorts

med representanter för företag med verksamhet i Gnesta kommun. En workshop

genomfördes den 20 november 2019 med ett drygt 20-tal deltagare. En andra

workshop med 15 deltagare genomfördes den 13 oktober 2020. Företagen har också

getts möjlighet att svara på några frågor i en webbenkät under första kvartalet 2020.

Svarsfrekvensen på webbenkäten var god med 52 inkomna svar.

Programmet lyfter fram några särskilt viktiga områden för kommunens insatser för att

stärka näringslivets utveckling. En del i detta är att identifiera en övergripande målbild

och komplettera den med ett antal strategiska, målrelaterade åtgärdsområden.

Kommunen förutsätts i nära samverkan med företagen i kommunen utarbeta

handlingsplaner inom respektive åtgärdsområde

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-11-09

2. Näringslivsprogram

Tjänsteförslag
1. Upphäva näringslivsprogrammet från 2013
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Sammanträdesdatum:2021-03-15

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

2. Anta det reviderade näringslivsprogrammet med titeln Samverkan för hållbar

tillväxt med sikte på 2025

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta handlingsplan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Ekstrand (C) föreslår att sista meningen i punkten 2:3 i näringslivsprogrammet

kompletteras med följande text " i hela kommunen".

Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Lena Staaf (V) bifaller Håkan Ekstrands (C)

tilläggsförslag i Näringslivsprogrammet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan beslut enligt det framskrivna förslaget

eller enligt framskrivet förslag med Håkan Ekstrand (C) tilläggsförslag i

Näringslivsprogrammet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivet

förslag med Håkans Ekstrands (C) tilläggsförslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-03-15
Diarienummer: KS.2021.5

§ 4

Optimering av Gnesta avloppsreningsverk
2021

Beslut
1. Investeringsmedel om 3 600 000 kronor får tas i anspråk för redovisade åtgärder.

2. Investeringsmedlen tas från utrymmet på 5 000 000 kronor som avsatts i

kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021 för taxekollektivet för VA-

investeringar.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta avloppsreningsverk uppfyller idag inte kraven i gällande miljötillstånd.

Reningsprocessen behöver förbättras genom viss ombyggnad för att säkerställa

kapacitet och reningsgrad för att uppfylla villkoren i tillståndet.

Åtgärder består i kapacitetshöjande åtgärder från Lundqvist pumpstation samt

processjustering och en ny bräddledning vid Gnesta reningsverk.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-02-26

Tjänsteförslag
1. Investeringsmedel om 3 600 000 kronor får tas i anspråk för redovisade

åtgärder.

2. Investeringsmedlen tas från utrymmet på 5 000 000 kronor som avsatts i

kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021 för taxekollektivet för VA-

investeringar.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ VA-chef

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2021-03-15
Diarienummer: KS.2021.32

§ 5

Kompletterande investeringsmedel till VA-
projekt

Beslut
1. Kompletterande investeringsmedel med 141 tkr tillförs objektet IV 200036
Optimering av Gnesta vattenverk.

2. Kompletterande investeringsmedel med 94 tkr tillförs objektet IV 200037
Stjärnhovs avloppsreningsverk.

3. Medlen tas ifrån icke ianspråktagna investeringsmedel av 2020 års
investeringsutrymme för kommunstyrelsen.

4. Driftskostnader och avskrivningskostnader täcks av intäkter från VA-taxan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 om ianspråktagande av investeringsmedel

till nio olika projekt inom VA-verksamheten. För de två projekten Optimering av

Gnesta vattenverk och Stjärnhovs avloppsreningsverk fick 500 tkr respektive 300 tkr

tas i anspråk

De båda projekten är slutförda och ska även avslutas per 2020-12-31 som objekt i

ekonomisystemet. Eftersom det föreligger ett underskott med 141 tkr respektive 94 tkr

behöver ytterligare investeringsmedel tillföras i efterhand.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-02-26

Tjänsteförslag
1. Kompletterande investeringsmedel med 141 tkr tillförs objektet IV 200036

Optimering av Gnesta vattenverk.

2. Kompletterande investeringsmedel med 94 tkr tillförs objektet IV 200037

Stjärnhovs avloppsreningsverk.

3. Medlen tas ifrån icke ianspråktagna investeringsmedel av 2020 års

investeringsutrymme för kommunstyrelsen.
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4. Driftskostnader och avskrivningskostnader täcks av intäkter från VA-taxan.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Ekonomienheten

~ VA-chef

~ Förvaltningschef samhällsbyggnad
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Sammanträdesdatum: 2021-03-15
Diarienummer: KS.2021.53

§ 6

Tillfälligt höjt aktivitetsbidrag för
idrottsföreningar

Beslut
1. Kommunstyrelsen beviljar en tillfällig höjning av aktivitetsbidrag för perioden 1 juli

till 31 dec 2020, med ansökningsdatum 25 februari 2021. Belopp från 30 kr/ tillfälle
till 40 kr/ tillfälle.

2.  Finansiering sker inom Kommunikation och samverkans budgetram.

Sammanfattning av ärendet
På sista extrainsatta kommunstyrelsemötet den 21 december 2020 fick Kultur- och

fritidsutskottet i uppdrag att se över en eventuell justering av aktivitetsbidraget för

höstens sammankomster 2020.

Utskottet behandlade frågan vid sitt sammanträde den 24 februari 2021. Utskottet

beslutade att föreslå en tillfällig justering av aktivitetsbidraget för andra halvåret 2020.

Under 2020 har föreningslivet drabbats hårt av rådande corona pandemi, inte minst

ekonomiskt.

I bidragsregler för idrottsföreningar finns det ett bidrag, aktivitetsbidrag, som är ett

lokalt kommunalt bidrag som ska främja aktiviteter för barn och ungdomar för att

stimulera till fler aktivitetstillfällen. Bidraget ska utgöra ett grundstöd till arbetet med

barn och unga i åldern 4 - 20 år. Kravet på en aktivitet är minst 40 minuter i en grupp

med minst fem barn och ungdomar och aktiviteten ska ha en ledare som har fyllt 16 år.

Aktivitetsbidrag utgår med 30 kr per sammankomst. Bidraget söks två gånger per år i

efterskott och följer datumen för Riksidrottsförbundets ansökningar av LOK-stöd, 25

februari för perioden 1 juli-31 december och 25 augusti för perioden 1 januari till 30

juni.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-03-02
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Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beviljar en tillfällig höjning av aktivitetsbidrag för perioden 1

juli till 31 dec 2020, med ansökningsdatum 25 februari 2021. Belopp från 30 kr/

tillfälle till 40 kr/ tillfälle.

2. Finansiering sker inom Kommunikation och samverkans budgetram.

Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna förslaget.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunchef

~ Fritidschef

~ Chef för kommunikation och samverkan
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Sammanträdesdatum: 2021-03-15
Diarienummer: MOB.2020.179

§ 7

Handlingsprogram för en säkrare och tryggare
kommun för perioden 2021-2023

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta handlingsprogram för säkrare och tryggare kommun 2021-2023.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande handlingsprogram för 2016-2020 beslutades av kommunfullmäktige 2015-

12-14. Föreliggande förslag till nytt handlingsprogram för säkrare och tryggare

kommun avser perioden 2021-2023. Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig vid

sammanträde 2020-10-21 bakom att kommunfullmäktige antar programmet.

Kommunen ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ha ett handlingsprogram

för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Programmet gäller för samtliga

delar av Gnesta kommun för åren 2021-2023.

Från och med 1 jan 2021 gäller en större revidering av lagen om skydd mot olyckor,

vilket bland annat innebär en tydligare statlig styrning av handlingsprogrammets

utformning och innehåll. MSB har föreskriftsrätten inom detta område och kommer

med en föreskrift och vägledning under våren 2021. Senast 1 jan 2022 ska

handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor uppfylla nya krav, vilket

innebär att ett arbete med att justera detta program behöver göras redan under 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-11-09

2. Förslag till handlingsprogram för säkrare och tryggare kommun 2021-2023

3. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-21, § 70

4. Tjänsteskrivelse 2020-10-14

Tjänsteförslag
1. Anta handlingsprogram för säkrare och tryggare kommun 2021-2023.

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

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Sörmlandskustens räddningstjänst

~ Beredskapssamordnaren
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Sammanträdesdatum: 2021-03-15
Diarienummer: KS.2021.6

§ 8

Partistöd

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.  Bevilja partistöd för 2021 för Liberalerna, Moderata samlingspartiet,Vänsterpartiet,
Feministiskt Initiativ, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Centerpartiet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska varje år innan utgången av april månad fatta beslut om

utbetalning av partistöd. Underlag för besluten är ansökningarna från respektive

partier. Partistödet räknas ut efter det antal mandat som respektive parti har i

kommunfullmäktige och är uppdelat i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd.

Grundstödet är det samma för samtliga partier, mandat- och utbildningsstöd baserar

sig på antal mandat i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-03-03

Tjänsteförslag
1. Bevilja partistöd för 2021 för Liberalerna, Moderata

samlingspartiet,Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ, Sverigedemokraterna,

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Partiföreträdare
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Sammanträdesdatum: 2021-03-15
Diarienummer: SN.2021.1

§ 9

Ersättning till externa utförare av hemtjänst
2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst, gäller retroaktivt från 1

januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
För att justera ersättningsnivåerna till 2021 års nivå har löneandelen räknats upp med

1,8% och driftkostnadsdelen med 1%. I övrigt görs beräkningen enligt metoden som

finns beskriven i beslutsunderlaget. Ersättningen till externa utförare av hemtjänst

kommer därmed att vara 446,9 kronor/timme i tätort och 497,66 kronor/timme på

landsort. Ersättningsnivåerna gäller retroaktivt från 1 januari 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-01-28

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-01-27, § 2

3. Tjänsteskrivelse SN- Ersättning till externa utförare av hemtjänst 2021-01-19

Tjänsteförslag
1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst, gäller retroaktivt från

1 januari 2021.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-03-15
Diarienummer: KS.2021.25

§ 10

Obesvarade motioner

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Av kommunallagen framgår att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta

beslut inom ett år från det att motionen väcktes (KL 5 kap. 35 §)

Totalt finns 14 st obesvarade motioner, av dessa ligger 5 st. för beredning med kortare

handläggningstid än 1 år. För 9 motioner är handläggningstiden mer än ett år. Detta är

delvis en konsekvens av att politiken under 2020, pga. rådande Covid 19 -läge, kommit

överens om att avvakta med att behandla motioner på nämnderna.

Under perioden april- oktober 2020 togs därför inga motioner upp för beslut i

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-02-25

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-03-15
Diarienummer: SN.2020.32

§ 11

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För tredje kvartalet 2020 finns 21 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut varav
6 beslut inom SoL och 15 beslut inom LSS. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-11-16

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2020-12-02 § 59

3. Tjänsteskrivelse 2020-12-03

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-03-15
Diarienummer: KS.2021.2

§ 12

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 201126 – 210223

~ Anställningar 201001-201231

~ Anställningar 210101-21025
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Sammanträdesdatum: 2021-03-15
Diarienummer: KS.2021.3

§ 13

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Beslut
1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning av ärendet
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

hoskanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll Gnesta Förvaltnings AB, 2020-11-26

~ Protokoll Gnestahem, 2020-11-19

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2020-09-22

~ Protokoll Överförmyndarnämnden 2021-02-16

~ Protokoll Överförmyndarnämnden 2021-01-19

~ Protokoll Överförmyndarnämnden 2020-12-08

~ Protokoll Överförmyndarnämnden 2020-11-10

~ Protokoll gemensamma Växelnämnden 2020-12-03

~ Protokoll Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2020-10-23, Politiska

sammanträden och möteshandlingar - Möten - Nämnden för samverkan

kringsocialtjänst och vård (2020-10-23) (opengov.cloudapp.net)

~ Protokoll Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2020-12-11, Politiska

sammanträden och möteshandlingar - Möten - Nämnden för samverkan kring

socialtjänst och vård (2020-12-11) (opengov.cloudapp.net)

~Månadsrapport för pensionsportföljen - Oktober

~Månadsrapport för pensionsportföljen - November
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~Månadsrapport för pensionsportföljen - December

~Månadsrapport för pensionsportföljen - Januari
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Sammanträdesdatum: 2021-03-15
Diarienummer: KS.2021.1

§ 14

Kommunchefen informerar

Sammanfattning av ärendet
~ Läget avseende Covid -19

~ Rekrytering förvaltningschefer

~ Personalläge kommunstyrelseförvaltningen

~ Läget inom socialförvaltningen
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Johan Rocklind, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M X         
Håkan Ekstrand, 2:e v ordf C X         
Linda Lundin, Led S  X Petra Lindström       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led,  M X  Digitalt deltagande       
Ann-Sofie Lifvenhage, Led,  M X  Digitalt deltagande       
Anders Oscarsson, Led,  S X  Digitalt deltagande       
Sibylle Ekengren, Led M X  Digitalt deltagande       
Andreas Andersson, Led C X  Digitalt deltagande       
Tomas Ingberg, Led SD X § 14 Digitalt deltagande       
Göran Ehrenhorn, Led SD  X Sven Anderson       
Lena Staaf, Led V X  Digitalt deltagande       
Gustav Edman, Led MP X  Digitalt deltagande       
Harke Steenbergen, Ers Ersättare    S  X        
Sven Anderson, Ers Ersättare    M X  Digitalt deltagande       
Petra Lindström, Ers Ersättare    S X  Digitalt deltagande       
Karin Braathen Gustavsson, Ers Ersättare    M X  Digitalt deltagande       
Inga-Lill Fredriksson, Ers                                 Ersättare    C X  Digitalt deltagande       
Christian Tomtlund, Ers Ersättare    SD  X        
Kim Silow Kallenberg, Ers Ersättare    Fi x  Digitalt deltagande       


  S = S-M-C-MP-L-Fi-V-SD 


   M = M-S-C-L-SD-MP-V-Fi 


   C = C-L-M-S-MP-V-Fi 


   SD = SD-M-C-L-S-V-MP-Fi 


   V = V-Fi-MP-C-L-S-M-SD 


   MP = MP-Fi-V-S-L-C-M-SD 


   L = L-C-M-S-MP-V-Fi 


   Fi = Fi-V-MP-S-L-C-M-SD 


 







 


 







