
Kommunstyrelsen Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från kommunstyrelsen

Tid och plats Måndagen den 11 maj 2020, k.13:00-14.50 B-salen , Västra

Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 14:05- 14:10

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Anna Sandklef, kommunchef, Julia Zetterstrand, kanslichef,

Patrik Nissen,förvaltningschef samhällsbyggnad, Monica

Tägtström Bergman, förvaltningschef barn- och utbildning,

Alina Ruda, samhällsplanerare, Carina Nilsson, kultur-

samordnare, Jenny Johansson, kommunsekreterare, Niclas

Skeppstedt, IT-tekniker

Justerare Håkan Ekstrand (ordinarie) Anders Oscarsson (ersättare)

Justering Tisdagen den 12 maj 2020, kl. 15:30, Kommunhuset, Västra

Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 28 - 35

Ordförande Johan Rocklind

Justerare Håkan Ekstrand

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

Organ: Kommunstyrelsen

Datum för anslagets uppsättande: 2020-05-13

Datum för anslagets nedtagande: 2020-06-04

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 28 - 35
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

KS § 28 Bostadsförsörjningsprogram 2020 - 2024 4 - 5

KS § 29 Yttrande förslag till Strukturbild Sörmland 6 - 7

KS § 30 Revidering av delegationsordning med anledning av
inrättande av Kultur- och fritidsutskott

8 - 10

KS § 31 Redovisning av delegationsbeslut 11

KS § 32 Anmälningsärenden kommunstyrelsen 12

KS § 33 Sommarpresent till anställda 13 - 14

KS § 34 Tillägg till detaljplaner för Hammersta 4:1 m fl 15 - 16

KS § 35 Kommunchefen informerar 17
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Sammanträdesdatum:2020-05-11

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 Anders Oscarsson (S) som

ersättare att justera protokollet tisdagen den 12 maj 2020, kl 15.30, i kommunhuset,

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ett nytt ärende, Sommarpresent till anställda, läggs till som ärende nummer 6 på

dagordningen. Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Information

Kristina Karlsson, enhetschef på Servicecenter, informerar om verksamheten.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-05-11
Diarienummer: KS.2020.116

§ 28

Bostadsförsörjningsprogram 2020 - 2024

Beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka ut Förslag till

bostadsförsörjningsprogram på remiss till grannkommuner och relevanta regionala

och nationella aktörer.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag på nytt bostadsförsörjningsprogram har tagits fram. Kommuner ska enligt

lagen om kommunalt bostadsförsörjningsansvar ha ett aktuellt

bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsförsörjningen. Ett

bostadsförsörjningsprogram ska antas minst en gång per mandatperiod.

Det nu gällande bostadsförsörjningsprogrammet antogs 2017 men i och med att det

händer mycket på bostadsmarknaden är det nu läge att ta fram ett nytt program för

kommunen.

Det är framförallt samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen som arbetat

med bostadsförsörjningsprogrammet och programmet har varit ute på remiss hos

samtliga av kommunens nämnders presidier.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-15

2. Bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 samrådsversion

3. Remissmissiv

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka ut Förslag till

bostadsförsörjningsprogram på remiss till grannkommuner och relevanta

regionala och nationella aktörer.

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

Sändlista
~ Samhällsbyggandschef
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Sammanträdesdatum: 2020-05-11
Diarienummer: KS.2020.34

§ 29

Yttrande förslag till Strukturbild Sörmland

Beslut
1. Anta remissvaret till förslag till Strukturbild Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Inom Region Sörmlands verksamhetsområde Hållbar regional utveckling har ett förslag

till strukturbild tagits fram inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin,

Sörmlandsstrategin.

Arbetet med att ta fram ett förslag till strukturbild har skett inom projektet Tillväxt i

Sörmland kräver planering. I projektets arbetsgrupp har samtliga av länets kommuner

varit representerade. Strukturbilden kommer efter antagande att bli en del av

Sörmlandsstrategin.

Strukturbilden visar den fysiska inriktningen för Sörmland med ortstruktur och

funktionella samband. Bilden är utgångspunkten för det fysiska perspektivet i det

regionala utvecklingsarbetet och genomförandet av Sörmlandsstrategin. Ett syfte med

regional fysisk planering och strukturbilden är att stärka kopplingen mellan

Sörmlandsstrategin och kommunernas översiktsplanering för långsiktigt hållbara

regionala strukturer.

En viktig del i Strukturbilden är flerkärnighet som möjliggör hållbar utveckling i hela

Sörmland där orterna och dess omland är beroende av och kompletterar varandra.

Strukturbilden består av en interaktiv karta och har tre strategiska områden med

ställningstaganden för Sörmlands aktörer (regionen, kommunerna med flera).

De tre strategiska områdena är:

- Sörmland är väl integrerat med omvärlden

- Sörmland har god tillgänglighet inom länet med en flerkärnig struktur

- Sörmland har attraktiva miljöer, för invånare, företag och besökare
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-22

2. Remissvar på förslag till strukturbild Sörmland

3. Strukturbild Sörmland som hittas här: https://regionsormland.se/tillvaxt-

utveckling/sormlandsstrategin/strukturbild/

Tjänsteförslag
1. Anta remissvaret till förslag till Strukturbild Sörmland.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ post@regionsormland.se ange RUN19-0035 som ämne

~ Samhällsplanerare Gnesta kommun

https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/sormlandsstrategin/strukturbild/
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/sormlandsstrategin/strukturbild/
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/sormlandsstrategin/strukturbild/
mailto:Post@regionsormland.se
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Sammanträdesdatum: 2020-05-11
Diarienummer: KS.2020.133

§ 30

Revidering av delegationsordning med
anledning av inrättande av Kultur- och
fritidsutskott

Beslut
1. Anta förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars 2020 inrättades kommunstyrelsens

kultur- och fritidsutskott och Reglementet för kommunstyrelsens kultur och

fritidsutskott antogs. Med anledning av inrättandet av kultur- och fritidsutskottet

behöver kommunstyrelsens delegationsordning revideras gällande de punkter som

enligt reglementet ska behandlas utav kultur- och fritidsutskottet.

Förslaget är att i nu gällande delegationsordning ändra delegaten under punkterna 11:1

samt 11:3 - 11:6 till att vara kultur- och fritidsutskottet. Förslag till förändring är

markerad med gul text nedan samt överstrykning.

Punkt Beslut Delegat Vidare-

delegering

Anmärkning

11:1 Förlustgaranti för

kulturarrangemang

samt övriga bidrag

inom kulturområdet

- upp till 10 000

kronor

- över 10 000 kronor

men max 50 000

kronor

Chef för

kommunikation och

samverkan

Kultur och

fritidsutskottet

Kommunchef

Samråd med

kommunchef

Samråd med

KS ordförande
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11:3 Bidrag till föreningar

mfl enligt fastställda

riktlinjer

Kultur och

fritidsutskottet

Chef för

kommunikation och

samverkan

11:4 Driftsbidrag till

föreningsskötta

fritidsanläggningar

Kultur och

fritidsutskottet

Chef för

kommunikation och

samverkan

Samråd med

kommunchef

11:5 Övriga bidrag till

bidragsberättigade

föreningar

- upp till 0,25 - 0,5

prisbasbelopp

- 0,25 till upp till 2

prisbasbelopp

Chef för

kommunikation och

samverkan

Kultur och

fritidsutskottet

Chef för

kommunikation och

samverkan

I samråd med

presidiet

11:6 Anläggnings-

/investeringsbidrag

inom fritids och

idrottsområdet

- upp till 0.25

prisbasbelopp

- 0,25 upp till 0,5

prisbasbelopp

Chef för

kommunikation och

samverkan

Kultur- och

fritidsutskottet

Kommunchef
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-29

Tjänsteförslag
1. Anta förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kultur- och fritidsutskottet

~ Kanslichef

~ Kultursamordnare



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-05-11

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-05-11
Diarienummer: KS.2020.5

§ 31

Redovisning av 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 2020-03-26 – 2020-04-23
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Sammanträdesdatum: 2020-05-11
Diarienummer: KS.2020.4

§ 32

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 hos

kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden 2020-04-07

~ Månadsrapport pensionsportföljen februari

~ Månadsrapport pensionsportföljen mars

~ Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-01, § 18 Anstånd med tillsyns- och

kontrollavgift - åtgärd med anledning av coronapandemin.
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Sammanträdesdatum: 2020-05-11
Diarienummer: KS.2020.144

§ 33

Sommarpresent till anställda

Beslut
1. Godkänna förslaget om att dela ut sommarpresent i form av presentkort till fast

anställda/tillsvidareanställda/vikarier och timanställda som har en anställning fram

till sommaren.

Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet i samråd med kommunchef och HR-chef föreslår att visa

uppskattning till alla kommunens medarbetare genom att ge en sommarpresent i form

av ett presentkort på Gnesta handel. Presentkortet ska ges till alla fast

anställda/tillsvidareanställda medarbetare (även föräldralediga, sjukskrivna etc.) samt

till alla vikarier och timanställda som är aktuella innan sommaren. Presentkortet delas

ut av chef vid ett APT.

Detta gynnar också det lokala näringslivet i Gnesta centrum i dessa särskilda Corona-

omständigheter.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-11

Tjänsteförslag
1. Godkänna förslaget om att dela ut sommarpresent i form av presentkort till

fast anställda/tillsvidareanställda/vikarier och timanställda som har en

anställning fram till sommaren.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Sofie Lifvenhage (M), Håkan Ekstrand (C) och Ingrid Jerneborg Glimne (M)

bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller

tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag
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Sändlista
~ HR-enheten
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Sammanträdesdatum: 2020-05-11
Diarienummer: KS.2020.3

§ 35

Kommunchefen informerar

~ Förvaltningschef socialförvaltningen

~ Corona-läget

~ Medarbetarundersökning

~ Systematisk arbetsmiljöarbete - årlig uppföljning
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TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 
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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 Harke Steenbergen       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X         
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X § 34-35 Sibylle Ekengren       
Anders Oscarsson, Led S X         
Kim Jarl, Led M X         
Andreas Andersson, Led C X         
Tomas Ingberg, Led SD X         
Göran Ehrenhorn, Led SD X         
Lena Staaf, Led V  X Johan Wahlström       
Gustav Edman, Led MP X § 35  Petra Lindström  § 28-34       
Harke Steenbergen, Ers Ersättare    S X         
Sibylle Ekengren, Ers Ersättare    M X         
Petra Lindström, Ers Ersättare    S X         
Sven Anderson, Ers Ersättare    M  X        
Inga-Lill Fredriksson, Ers                                 Ersättare    C  X        
Christian Tomtlund, Ers Ersättare    SD  X        
Johan Wahlström, 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 


 







 


 







