
Kommunstyrelsen Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från kommunstyrelsen

Tid och plats Måndag 29 augusti 2022, kl 13:00- 15:40 B-salen, Västra

Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 14.03- 14:15

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Anders Axelsson, kommunchef, Jesper Berndt Dahl, kanslichef,

Anna-Karin Lindblad Wieslander, förvaltningschef

samhällsbyggnadsförvaltningen, Lena Karlsson Leksell,

förvaltningschef socialförvaltningen, Cecilia Henningsson tf.

HR-chef, Hans Haglund, IT-chef.

Justerare Krister Ekberg (ordinarie) Sven Anderson (ersättare)

Justering Onsdagen den 31 augusti 2022, kl. 16.00

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 98 - 114

Ordförande Linda Lundin

Justerare Krister Ekberg

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

Organ: Kommunstyrelsen

Datum för anslagets uppsättande: 2022-09-01

Datum för anslagets nedtagande: 2022-09-22

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 98 - 114
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Sammanträdesdatum:2022-08-29

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 Krister Ekberg (SD) som ordinarie och Sven Anderson (M) som

ersättare att justera protokollet onsdagen den 31 augusti 16.00, i kommunhuset, Västra

Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordförandens föreslår att det kompletterande ärendet, Äskande av medel för

genomförande av medarbetarundersökning 2022, läggs till som ny nr. 14 på

dagordningen.

Oskar Sulin (V) lämnar ett ledamotsinitiativ. Ordföranden föreslår att ärendet läggs till

som ny nr. 15 på dagordningen.

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2022.10

§ 98

Aktuell information om läget i den kommunala
skogen - Jägmästare Marie Dahlstrand
Wickström (Skogssällskapet)

Beslut
1. Tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Jägmästare Marie Dahlstrand Wickström från Skogssällskapet informerar om den

kommunala skogen och om omfattningen av granbarkborrens utbredning i den skog

som ägs av kommunen.
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2022.8

§ 99

Återrapportering Vatten/avlopp

Beslut
1. Tackar för informationen

Sammanfattning av ärendet
Anders Axelsson, kommunchef, och Anna-Karin Lindblad Wieslander, tf. VA-chef,

informerar om läget kring vattenförsörjningen i Gnesta tätort.

Gnesta kommuns hemsida kommer fortlöpande att kompletteras med information

kring VA-frågor och vattenförsörjningen.

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2022.224

§ 100

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland 2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja Samordningsförbundet RAR i Sörmland ansvarsfrihet för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun, likt övriga kommuner i Sörmland, är medlem i

Samordningsförbundet RAR i Sörmland (Samordningsförbundet).

Samordningsförbundets syfte är att främja samverkan mellan organisationer och

myndigheter i länet.

Gnesta kommun har delgivits Samordningsförbundets årsredovisning för 2021,

granskningsrapport avseende bokslut och årsredovisning, revisionsrapport samt

revisorernas revisionsberättelse. Likt förbundets revisorer och KPMG gör

kommunstyrelseförvaltningen (förvaltningen) inte en annan bedömning avseende att

styrelsen och ledamöterna bör beviljas ansvarsfrihet. Därav föreslås

kommunfullmäktige besluta att styrelsen och ledamöterna i förbundet beviljas

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-06-01

2. Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet RAR i Sörmland

3. Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 - KPMG

4. Revisionsrapport 2021-12-31 - KPMG

5. Revisionsberättelse 2021 - Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Tjänsteförslag
1. Bevilja Samordningsförbundet RAR i Sörmland ansvarsfrihet för år 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) anmäler jäv.
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Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Samordningsförbundet RAR i Sörmland

~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2022.224

§ 101

Fastställande av 2023 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR i Sörmland för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland (Samordningsförbundet) hemställer att

respektive medlems kommunfullmäktige fastställer budgeten för år 2023 till 16 000

000 kronor, vilket är samma totalbudget för Samordningsförbundet som föregående

år. Medlemsinsatsen för Gnesta kommun uppgår till 149 452 kronor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-06-01

2. Budgetförslag 2023 - Samordningsförbundet RAR i Sörmland

3. Förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland -

Förbundsordning för samordningsförbund (rarsormland.se)

Tjänsteförslag
1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR i Sörmland för 2023.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Samordningsförbundet RAR i Sörmland

~ Ekonomichef

https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2020/05/F%C3%B6rbundsordning.pdf
https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2020/05/F%C3%B6rbundsordning.pdf
https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2020/05/F%C3%B6rbundsordning.pdf
https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2020/05/F%C3%B6rbundsordning.pdf
https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2020/05/F%C3%B6rbundsordning.pdf
https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2020/05/F%C3%B6rbundsordning.pdf
https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2020/05/F%C3%B6rbundsordning.pdf
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2020.27

§ 102

Motion - Normkritisk pedagogik i förskola och
skola

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen Normkritisk pedagogik i förskola och skola anses besvarad, med

hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ Gnesta har inkommit med en motion där motionärerna yrkar för

att Gnesta kommun ska upprätta en plan för hur ett normkritiskt perspektiv ska

implementeras i verksamheterna, med utgångspunkt i långsiktig och löpande

fortbildning för all pedagogisk personal. Barn- och utbildningsförvaltningens

bedömning är att det inte finns ett behov av en sådan plan, då förskolans och skolans

arbete redan kännetecknas av ett aktivt arbete med frågor om jämställdhet och

likabehandling, i enlighet med skollagen och läroplanerna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse

2. Protokoll 2022-05-31 BoU § 46

3. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

4. Motion - Normkritisk pedagogisk i förskola och skola

Tjänsteförslag
1. Motionen Normkritisk pedagogik i förskola och skola anses besvarad, med

hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Oskar Sulin (V) föreslår avslag till det framskrivna förslaget och föreslår bifall till

motionen. Gustav Edman (MP) bifaller motionen.

Linda Lundin (S), Anna Ekström (M) och Sven Anderson (M) bifaller det framskrivna

förslaget.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Oskar Sulins (V) förslag om bifall till motionen, och finner att

kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2021.267

§ 103

Motion angående kontaktpolitikersystem

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att hitta former för

gemensamma verksamhetsbesök för samtliga nämndledamöter och ersättare.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Riktlinjer för politiska besök i

kommunen samt nyttjande av kommunens lokaler under dagtid och

nyckelhantering.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet inkom 6 september 2021 medMotion angående

kontaktpolitikersystem.Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 27 september

2021 och skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-06

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås.

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att hitta former för

gemensamma verksamhetsbesök för samtliga nämndledamöter och ersättare.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Riktlinjer för politiska besök i

kommunen samt nyttjande av kommunens lokaler under dagtid och

nyckelhantering.

Förslag till beslut på sammanträdet
Oskar Sulin (V) föreslår avslag till det framskrivna förslaget och bifall till motionen.

Anna Ekström (M), Anders Oscarsson (S) och Linda Lundin (S) bifaller det

framskrivna förslaget.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Oskar Sulins (V) förslag om bifall till motionen, och finner att

kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Reservationer

Oskar Sulin (V) anmäler skriftlig reservation.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2021.279

§ 104

Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas
skolor

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter

Sammanfattning av ärendet
Krister Ekberg (SD har lämnat in en motion med förslaget att införa ett maxantal på 
20 elever per klass i Gnesta kommuns skolor. Detta med hänvisning till risk för sämre 
inlärning, motivation och arbetsro för elever i större klasser. Även svårigheter för lärare 
att hjälpa till och att se varje elev anges som skäl.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det inte finns skäl att införa ett maxantal 
på 20 elever per klass. Detta mot bakgrund av att skolorna redan arbetar aktivt på olika 
sätt för att skapa goda förutsättningar för lärande och studiero, att skolornas klasser i 
snitt redan är relativt små samt de svårigheter som förslaget skulle medföra.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Protokoll 2022-05-31 BoU § 47

3. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

4. Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas skolor

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter

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

Krister Ekberg (SD) och Göran Ehrenhorn (SD) bifaller motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Krister Ekbergs (SD) förslag om bifall till motionen, och finner att

kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Reservationer

Göran Ehrenhorn (SD) reserverar sig muntligt till förmån för eget förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2021.354

§ 105

Motion angående äldreomsorgsplan

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet (V), Lena Staaf, Benny Åberg, Birgitta Fredriksson och Kerstin Löfgren,

inkom 2021-11-08 med en motion till kommunfullmäktige med ett antal förslag samt

frågeställningar. De föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att utforma en ny

äldreomsorgsplan för tiden 2022-2032 med närmare detaljer för åren 2022-2025, samt

att den nya äldreomsorgsplanen ska samordnas med bostadsförsörjningsplanen.

Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges sammanträde den 2021-11-22 och

skickades vidare till Socialnämnden för beredning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse KS - Motion angående äldreomsorgsplan, 2022-06-03

2. Motion angående äldreomsorgsplan, 2021-11-08

3. Tjänsteskrivelse SN - Motion angående äldreomsorgsplan, 2022-05-02

4. Protokoll 2021-11-22 - KF § 90

5. Protokoll 2022-06-01 - SN § 25

Tjänsteförslag
1. Motionen anses vara besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Oskar Sulin (V) föreslår avslag till det framskrivna förslaget och föreslår bifall till

motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Oskar Sulins (V) förslag om bifall till motionen, och finner att

kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Reservation
Oskar Sulin (V) reserverar sig muntligt till förmån för eget förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: SN.2022.12

§ 106

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För första kvartalet 2022 finns 14 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 9
stycken inom LSS och 5 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-05-03

2. Protokoll 2022-06-01 - SN § 26

3. Tjänsteskrivelse 2022-08-12

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Utredare Socialförvaltningen

~ Förvaltningschef
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2022.166

§ 107

Ovidkommande vatten Laxne

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda ovidkommande vatten i

Laxne tätort.

2. Investeringsvolymen, 500 000 kr ianspråktas från posten "Utbyte/renovering av

VA-ledningar” i budget för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Ovidkommande vatten i Laxne tätort belastar spillvattensystemet i stor utsträckning.

Detta berör pumpstationer, ledningsnät och reningsverk.

Förvaltningen föreslår utredning av befintligt avloppssystem i Laxne samt framtagande

av förslag på åtgärder kopplat till förnyelse och arbete med bortledning av dagvatten

utanför spillvattensystemet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-08-10

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda ovidkommande vatten i

Laxne tätort.

2. Investeringsvolymen, 500 000 kr ianspråktas från posten "Utbyte/renovering av

VA-ledningar” i budget för 2022.

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

Gustav Edman (MP), Oskar Sulin (V) och Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna

förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ VA-chef

~ Ekonomichef

~ Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2022.192

§ 108

Revisionsrapport - Grundläggande granskning
av styrelser och nämnder 2021

Beslut
1. Godkänner kommunstyrelseförvaltningens yttrande och översänder det som

kommunstyrelsens svar på revisionsskrivelsen Grundläggande granskning av

styrelse och nämnder 2021.

2. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag på

internkontrollplan 2023, med tillhörande process, för ställningstagande i

kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genom granskningsrapporten Grundläggande granskning av styrelser

och nämnder 2021, lämnat följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

· Säkerställ att kommunstyrelsens mål och uppdrag är mätbara för att tydliggöra

uppföljning av resultat under året och vid årets slut. En tydligare

måluppföljning ger också bättre möjlighet att vidta åtgärder vid behov.

· Säkerställ följsamhet till riktlinje för internkontroll.

Kommunstyrelseförvaltningen delar revisorernas bedömning i stort och de

rekommendationer som lämnas. Revisorernas synpunkter besvaras mer ingående i

bilagt yttrande till tjänsteskrivelsen.

Utifrån lämnade rekommendationer föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra åt

förvaltningen att arbeta fram en process, med tillhörande plan, för intern kontroll och

dess uppföljning. Därutöver ska förvaltningen beakta revisionens rekommendationer i

det fortsatta arbetet inom samtliga områden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-07-04

2. Yttrande över revisionsskrivelse - Grundläggande granskning av styrelser och

nämnder 2021.

3. Revisionsskrivelse - Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021
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4. Granskningsrapport - Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021

Tjänsteförslag
1. Godkänner kommunstyrelseförvaltningens yttrande och översänder det som

kommunstyrelsens svar på revisionsskrivelsen Grundläggande granskning av

styrelse och nämnder 2021.

2. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag på

internkontrollplan 2023, med tillhörande process, för ställningstagande i

kommunstyrelsen.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunens revisorer samt PwC

~ Kommunchef

~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2022.286

§ 109

Investering - Server och
kommunikationsutrustning

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 650 tkr från 2022 års investeringsmedel servrar

och kommunikationsutrustning får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 650 tkr för inköp av Servrar och

kommunikationsutrustning.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2022-2024 finns investeringar beslutade för

Kommunstyrelsen 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska beslut om

att ianspråkta investeringsmedel fattas av Kommunstyrelsen innan de får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 650 tkr från 2022 års investeringsmedel servrar

och kommunikationsutrustning får tas i anspråk.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningsekonom Kommunstyrelsen

~ IT-chef
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2022.299

§ 110

Äskande av medel för genomförande av
medarbetarundersökning 2022

Beslut
1. Kommunstyrelsen medger att 75 000 kronor tas i anspråk ur

kommungemensamma poster för genomförande av medarbetarundersökning

2022.

Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet föreslår att en medarbetarundersökning genomförs under hösten

2022. Undersökningen finns inte i budget utan denna tjänsteskrivelse äskar om medel

till genomförande av undersökningen och att pengarna tas från kommungemensamma

poster och ur bufferten för oförutsett.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelser 2022-08-26

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen medger att 75 000 kronor tas i anspråk ur

kommungemensamma poster för genomförande av medarbetarundersökning

2022.

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

Oskar Sulin (V) och Anna Ekström (M) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ HR-enheten
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2022.309

§ 111

Ledamotsinitiativ

Beslut
1. Ärendet avslås.

Sammanfattning av ärendet
Oskar Sulin (V väcker ett nytt ärende med lydelsen; Att ge förvaltningen i uppdrag att 
ta fram en beredskapsplan och prioriteringslista för akuta åtgärder vid risk för elbrist i 
vinter, utöver de långsiktiga åtgärder för energieffektivisering som redan planeras. 
Planen ska identifiera verksamheter som är extra sårbara samt sådana som kan behöva 
stängas eller drastiskt minska sin elförbrukning vid risk för akut effektbrist i elnätet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Lundin (S och Anna Ekström (M föreslår avslag på Oskar Sulins (V förslag om 
att väcka ett nytt ärende med motiveringen att det finns en risk- och sårbarhetsanalys 
och att arbete sker i frågan.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Oskar Sulins (V förslag 
om att väcka fråga eller enligt Linda Lundin (S och Anna Ekströms( M förslag om att 
avslå densamma. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslagit ärendet.
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2022.6

§ 112

Redovisning delegationsbeslut

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

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 2022-05-16 – 2022-08-11

~ Anställningar 2022-05-01 -2022-07-

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2022.5

§ 113

Anmälningsärenden

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

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 hos 
kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll överförmyndarnämnden 2022-06-14

~ Protokoll överförmyndarnämnden 2022-08-16

~ Protokoll kommunstyrelsens samverkansgrupp 2022-05-11

~ Protokoll Gnestahem 2022-05-23

~ Protokoll kultur - och fritidsutskottet 2022-05-24 Kultur- och fritidsutskottet -
Gnesta kommun

~ Protokoll kultur- och fritidsutskottet 2022-06-23 Kultur- och fritidsutskottet -Gnesta 
kommun

~ Protokoll Kultur- och fritidsutskottet 2022-08-08 Kultur- och fritidsutskottet -
Gnesta kommun

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag
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Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2022-08-29
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§ 114

Kommunchefen informerar

Sammanfattning av ärendet
Ny ekonomichef och redovisningsansvarig.

Rekrytering förvaltningsekonomer, kultursamordnare samt HR-samordnare

Rekrytering VA- respektive renhållningschef

Kommunikation och samverkanschef, kommunchef är tf.
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum:  2022-08-29 
Sida 1 

 
 

 
NÄRVARANDE 

JA NEJ 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 

NR 

ÄRENDE 
NR 

 

Linda Lundin, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M X         
Håkan Ekstrand, 2:e v ordf C X         
Johan Rocklind, Led S  X Petra Lindström       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X § 100 Ingalill Fredriksson       
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M  X Sven Anderson       
Anders Oscarsson, Led S X         
Sibylle Ekengren, Led M X         
Andreas Andersson, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Göran Ehrenhorn, Led SD X         
Oskar Sulin, Led V X         
Gustav Edman, Led MP X         
Harke Steenbergen, Ers Ersättare    S  X        
Sven Anderson, Ers Ersättare    M X         
Petra Lindström, Ers Ersättare    S X         
Karin Braathen Gustavsson, Ers Ersättare    M  X        
Inga-Lill Fredriksson, Ers                                 Ersättare    C X         
Christian Tomtlund, Ers Ersättare    SD  X        
Madeleine Harju, Ers Ersättare    Fi  X        

  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 

 



 

 



 

Reservation: ”Motion angående kontaktpolitikersystem”  

 

Vänsterpartiet i Gnesta vill att ett kontaktpolitikersystem inrättas för att öka insynen i kommunens 

verksamheter. Förslagen som finns i handlingarna gör att det kommer fungera som det gjort förut. 

Att hela nämnden ska bli ”runtvallad” i en verksamhet riskerar att gruppen hamnar i ett 

konferensrum och får tillrättalagd information. Själva idéen med kontaktpolitiker är att komma ut i 

verksamheten och träffa personalen som jobbar längst ut för att förstå vilka utmaningar och behov 

som finns. Att hela nämnden ska besöka de olika verksamheterna gör det svårt att hinna besöka flera 

verksamheter under ett år eller en mandatperiod.  

 

Oskar Sulin Vänsterpartiet Gnesta 2022-08-29 
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NÄRVARANDE 


JA NEJ 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 


NR 


ÄRENDE 
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Linda Lundin, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M X         
Håkan Ekstrand, 2:e v ordf C X         
Johan Rocklind, Led S  X Petra Lindström       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X § 100 Ingalill Fredriksson       
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M  X Sven Anderson       
Anders Oscarsson, Led S X         
Sibylle Ekengren, Led M X         
Andreas Andersson, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Göran Ehrenhorn, Led SD X         
Oskar Sulin, Led V X         
Gustav Edman, Led MP X         
Harke Steenbergen, Ers Ersättare    S  X        
Sven Anderson, Ers Ersättare    M X         
Petra Lindström, Ers Ersättare    S X         
Karin Braathen Gustavsson, Ers Ersättare    M  X        
Inga-Lill Fredriksson, Ers                                 Ersättare    C X         
Christian Tomtlund, Ers Ersättare    SD  X        
Madeleine Harju, Ers Ersättare    Fi  X        
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Reservation: ”Motion angående kontaktpolitikersystem”  


 


Vänsterpartiet i Gnesta vill att ett kontaktpolitikersystem inrättas för att öka insynen i kommunens 


verksamheter. Förslagen som finns i handlingarna gör att det kommer fungera som det gjort förut. 


Att hela nämnden ska bli ”runtvallad” i en verksamhet riskerar att gruppen hamnar i ett 


konferensrum och får tillrättalagd information. Själva idéen med kontaktpolitiker är att komma ut i 


verksamheten och träffa personalen som jobbar längst ut för att förstå vilka utmaningar och behov 


som finns. Att hela nämnden ska besöka de olika verksamheterna gör det svårt att hinna besöka flera 


verksamheter under ett år eller en mandatperiod.  


 


Oskar Sulin Vänsterpartiet Gnesta 2022-08-29 


 


 







