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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Anna Ekström (M) som ordinarie och Anders Oscarsson (S) som

ersättare att justera protokollet onsdagen den 12 maj 2021, kl 8.00, i kommunhuset,

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Två nya ärenden kompletteras till dagordningen, Ianspråktagande av

investeringsmedel barmarksunderhåll och Ianspråktagande investeringsmedel

beläggningsprogrammet.

Ordföranden föreslår att dessa två nya ärenden läggs till som nummer 19 och 20 på

dagordningen. Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: KS.2021.131

§ 26

Information- Gemensamma
Överförmyndarnämnden

Beslut
1. Godkänna informationen och lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Jenny Dunberg, Enhetschef på överförmyndarkontoret i Flen, gemensamma

överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner informerar

kommunstyrelsen om statistik för Gnesta kommun samt återkoppling kring

Länsstyrelsens senaste inspektionsrapport samt betänkande från

Ställföreträdarutredningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen Godkänna informationen och lägga

informationen till handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum:2021-05-10

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: KS.2021.130

§ 27

Information om Gnesta kommuns Frivillig-
samt aktivitetssamordning under coronatiden

Beslut
1. Godkänna informationen och lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Hanna Noorberg, aktivitetssamordnare, och Åsa Gustafsson, frivilligsamordnare vid

Träffpunkten, informerar om frivillig- och aktivitetsverksamheten under Coronatiden.

I dagsläget finns det 180 stycken frivilliga registrerade hos Träffpunkten. Digital

omställning på Träffpunkten har lett till att man når ut till nya individer och

målgrupper. Kommande arrangemang inför sommaren presenteras, tex "Cykling utan

Ålder".

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen Godkänna informationen och lägga

informationen till handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: KS.2021.61

§ 28

Återrapportering Vatten/avlopp

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
VA-chef, Niklas Söderholm, informerar om dagsläget i vatten- och avloppssituationen i

Gnesta kommun, ett eventuellt regionala samarbete inom avlopp med Syvab. Även

information om ledningsnätet, dricksvatten på kort sikt, nytt vattenverk,

grundvattennivåerna samt bevattningsförbud.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: KS.2021.93

§ 29

Kulturpolitiskt program

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta det kulturpolitiska programmet

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta handlingsplan

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommunikation och samverkan i uppdrag att ta fram ett förslag

till ett kulturpolitiskt program våren 2018. I en inkluderande process som leddes av en

extern processledare har kulturföreningar och kulturaktörer i Gnesta kommun, kultur-

och fritidsutskottet, tjänstepersoner från enheten kommunikation och samverkan tagit

fram ett kulturpolitiskt program. Ärendet har därefter beretts av kultur- och

fritidsutskottet som nu lämnar över förslaget för beslut. En handlingsplan med

aktiviteter för att arbeta med och i riktning mot målen kommer därefter att tas fram

och beredas i kultur- och fritidsutskottet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-03-30

2. Kulturpolitiskt program

Tjänsteförslag
1. Anta det kulturpolitiska programmet

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta handlingsplan

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

(MP) och Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: KS.2021.91

§ 30

Investeringsärende - Renovering av
avloppsledningar i Björnlunda och Stjärnhov

Beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra renovering av
spillvattenledningar i avrinningsområdet för Kyrkgärdets pumpstation i Björnlunda.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra renovering av
spillvattenledning mot reningsverket i Stjärnhov.

3. 3 100 000 kr från investeringsprojekt IV20035 Utbyte/renovering av vatten- och
avloppsledningar får användas för uppdraget.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har identifierat sträckor på det allmänna spillvattennätet i Stjärnhov och

Björnlunda som är i stort behov av ledningsförnyelse. Sträckorna ska åtgärdas med

tekniken strumpinfodring.

Medel från investeringsprojekt IV20035 Utbyte/renovering av vatten- och

avloppsledningar föreslås nyttjas för projektet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-13

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra renovering av

spillvattenledningar i avrinningsområdet för Kyrkgärdets pumpstation i

Björnlunda.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra renovering av

spillvattenledning mot reningsverket i Stjärnhov.

3. 3 100 000 kr från investeringsprojekt IV20035 Utbyte/renovering av vatten-

och avloppsledningar får användas för uppdraget.

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

Sändlista
~ Ekonomienheten

~ VA-enheten
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: KS.2021.92

§ 31

Ianspråktagande av investeringsmedel -
Gamla vattentornet

Beslut
1. Förflytta medel för ökade kostnader, på 495 tkr till investeringen för renoveringen

av gamla vattentornet från Klämmingsbergsbadets investeringsanslag för 2021.

Sammanfattning av ärendet
I framtidsplan 2019-2021 beslutades det om en investeringsbudget för renovering av

det gamla vattentornet på 3 300 000 kr, som skrevs fram i framtidsplanen 2018-2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har uppdragit åt Gnesta förvaltnings AB att utföra

renoveringen.

Vid en ekonomisk uppföljning visar GFAB att budgeten inte kommer att hålla vilket har

informerats till kultur- och fritidsutskottet på utskottets möte den 11 mars 2021. Därför

önskar förvaltningen utökade medel för ökade kostnader av renoveringen. Dessa medel

kan finansieras från Klämmingsbergsbadets anslag för 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-23

Tjänsteförslag
1. Förflytta medel för ökade kostnader, på 495 tkr till investeringen för

renoveringen av gamla vattentornet från Klämmingsbergsbadets

investeringsanslag för 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
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: 2021-05-10
Diarienummer: KS.2021.124

§ 32

Ianspråktagande av investeringsmedel enligt
framtidsplan

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att investeringar redovisade under ekonomiska
konsekvenser nedan får tas i anspråk

Sammanfattning av ärendet
Ianspråktagande av delar av investeringar som omnämns i framtidsplanen 2021 –

2023.

 Utbyggnad av förvaltningsnät 500 tkr

 Utökning av fritt wifi 150 tkr

 Generella IT investeringar 500 tkr

 Integrationer 500 tkr

 Förnyelse av administrativ datorpark 1 500 tkr

 Servrar och kommunikationsutrustning 1 500 tkr

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-22

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att investeringar redovisade under ekonomiska

konsekvenser nedan får tas i anspråk

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Förvaltningsekonom

~ Ekonomichef

~ IT-chef
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: BOUN.2021.35

§ 33

Ianspråktagande av investeringsmedel -
pedagogiska datorer/läsplattor

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 118 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

pedagogiska datorer/läsplattor får tas i anspråk för investeringar gällande att köpa

loss tidigare leasade chromebooks.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 april

2021.

Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 118 tkr ut barn- och utbildningsförvaltningens

investeringsmedel gällande pedagogiska datorer/läsplattor för grundskolorna. Detta för

att kunna köpa loss tidigare leasade chromebooks för högstadiet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-29

2. Protokoll 2021-04-27 - BoU § 10

3. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 118 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

pedagogiska datorer/läsplattor får tas i anspråk för investeringar gällande att

köpa loss tidigare leasade chromebooks.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: BOUN.2021.37

§ 34

Ianspråktagande av investeringsmedel -
grundskolornas idrottssalar

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 65 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

"möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum" får tas i anspråk för investeringar

gällande grundskolornas idrottssalar.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 april

2021.

Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 65 tkr ut barn- och utbildningsförvaltningens

investeringsmedel gällande grundskolornas idrottssalar. Detta då grundskolorna

behöver ersätta material som blivit underkänt vid besiktning av idrottssalarna samt en

ljudanläggning och digital utrustning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-29

2. Protokoll 2021-04-27 - BoU § 11

3. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 65 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

"möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum" får tas i anspråk för investeringar

gällande grundskolornas idrottssalar.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Rektorer grundskola, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: BOUN.2021.41

§ 35

Ianspråktagande av investeringsmedel -
pedagogisk utemiljö förskola

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 95 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande
"pedagogisk utemiljö" får tas i anspråk för investeringar gällande förskolornas

utemiljöer.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 april

2021.

Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 95 tkr ut barn- och utbildningsförvaltningens

investeringsmedel gällande pedagogisk utemiljö för förskolorna. Detta då förskolorna

behöver köpa in solskydd, utomhusbelysning samt förrådslådor och en sandlåda.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-29

2. Protokoll 2021-04-28 - BoU § 12

3. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 95 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

"pedagogisk utemiljö" får tas i anspråk för investeringar gällande förskolornas

utemiljöer.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Rektorer förskola, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: SN.2021.25

§ 36

Digitalisering i verksamheterna-
Ianspråktagande av investeringsmedel 2021
Socialnämnden

Beslut
1. Investeringar enligt bilaga gällande digitalisering får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Enligt uppdrag i Socialnämndens Framtidsplan 2021 - 2023 ska socialförvaltningen

arbeta för digitalisering. Socialnämnden ämnar att ta i anspråk de avsatta

investeringsmedlen om 500 000 SEK för Digitalisering i verksamheterna. Enligt

Gnesta kommuns riktlinjer ska ianspråktagande skrivas fram till aktuell nämnd och

sedan vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-03-31, § 11

2. Tjänsteskrivelse Socialnämnden 2021-03-15

3. Bifogat underlag, Investeringskostnader för 2021.

4. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen 2021-03-30

Tjänsteförslag
1. Investeringar enligt bilaga gällande digitalisering får tas i anspråk.

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

Ingrid Jerneborg Glimne (M) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Socialnämndens ordförande

~ Tf. Förvaltningschef socialförvaltningen

~ Förvaltningsekonom, socialförvaltningen

~ Verksamhetsutvecklare

~ IT-samordnare Treserva, socialförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: KS.2021.103

§ 37

Avsiktsförklaring om samarbete för
Södermanlands miljö

Beslut
1. Godkänner avsiktsförklaringen från länets Miljö- och klimatråd.

2. Ger i uppdrag åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna

avsiktsförklaringen.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet handlar om att medlemmarna i länets Miljö- och klimatråd ska ställa sig

bakom en uppdaterad avsiktsförklaring om samarbete för Södermanlands miljö.

Förvaltningen ställer sig bakom att Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen.

Södermanlands Miljö- och klimatråd bildades i maj 2015 genom att en

avsiktsförklaring skrevs under. Syftet med rådet är att arbeta för en förbättrad

samordning av miljö- och klimatarbetet och skapa en samsyn av miljöutmaningarna i

regionen.

I rådet ingår Region Sörmland, Länsstyrelsen, länets kommuner Skogsstyrelsen,

Energikontoret Mälardalen, LRF Region Sörmland, BioDriv Öst, Östsvenska

Handelskammaren och Mälardalens Högskola.

Kommunerna representeras av förtroendevalda eller tjänstepersoner. För Gnesta har

samhällsbyggnadschefen representerat kommunen.

Ärendet handlar om att medlemmarna i rådet nu under våren 2021 ska ställa sig

bakom en uppdaterad avsiktsförklaring om samarbete för Södermanlands miljö inför

arbetet och genomförandet av ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2022–2026.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-16

2. Förslag till avsiktsförklaring från Länsstyrelsen i Södermanland
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Tjänsteförslag
1. Godkänner avsiktsförklaringen från länets Miljö- och klimatråd.

2. Ger i uppdrag åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna

avsiktsförklaringen.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsens ordförande

~ Kommunchef

~ Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: KS.2021.82

§ 38

Lokal offentlig medfinansiering av Leader
Södermanland 2021-2022

Beslut
1. Gnesta kommun beslutar att medverka i Leader Södermanland förlängningsår

2021-2022.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun ingår som en part i Leader Södermanland. Genom kommunal
medfinansiering är detta en metod att via EU´s landsbygdsprogram överföra medel för
lokal landsbygdsutveckling. Kommunen har tidigare beslut om deltagande i den
programperiod som sträcker sig mellan 2014 - 2020. På grund av omständigheter som
Brexit och Covid-19 kommer nuvarande programperiod att förlängas två år och en ny
programperiod från EU kommer att tillföras vårt område för förlängningsåren 2021-2022.
Eftersom EU-medlen måste medfinansieras med lokala offentliga medel innebär det att
områdets ingående kommuner behöver medfinansiera dessa två förlängningsår.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-27

2. Skrivelse från Leader Södermanland om kommunal medfinansiering. Inkommen

2021-03-11.

3. Projektlista programperioden 2014 - 2020. Inkommen 2021-03-11

Tjänsteförslag
1. Gnesta kommun beslutar att medverka i Leader Södermanland förlängningsår 2021-

2022.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Miljöstrateg
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: KS.2020.308

§ 39

Reglemente för valnämnden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Reglementet för valnämnden, antagen 2006-04-24, revideras i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Det nuvarande reglementet för valnämnden (KS.2006.70) antogs av

kommunfullmäktige 2006. Efter genomgång föreslår kommunstyrelseförvaltningen en

revidering av reglementet.

Den föreslagna revideringen innebär bland annat att reglementet placeras i ny mall

överensstämmande med övriga styrdokument i Gnesta kommun och som anpassats

utifrån lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehållsmässiga förändringar består av förtydligande av nämndens verksamhet och

uppdrag samt tillägg i information för en klarare bild av nämndens mål och riktlinjer,

gentemot nu gällande reglemente. Även hänvisningar till ej längre gällande lagar och

till inaktuella styrdokument har uppdaterats.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-01-14

2. Förslag till nytt reglemente för valnämnden

3. Nu gällande reglemente för valnämnden

Tjänsteförslag
2. Reglementet för valnämnden, antagen 2006-04-24, revideras i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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: 2021-05-10
Diarienummer: KS.2021.90

§ 40

Årsrapport avfallsplan 2020

Beslut
1. Godkänna årsrapporten av avfallsplanen för Gnesta kommun 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 3 april 2017 en ny avfallsplan, vilken började gälla den 1

maj 2017. Avfallsplanen är ett verktyg för kommunen för att anpassa

avfallshanteringen i en långsiktigt hållbar riktning.

I avfallsplanen finns flera mål med tillhörande aktiviteter angivna. Aktiviteterna ska

utföras av kommunens olika förvaltningar och ska bidra till att målen uppfylls.

Avfallsplanen ska årligen följas upp och utfallet redovisas till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-12

2. Årsrapport avfallsplan

Tjänsteförslag
1. Godkänna årsrapporten av avfallsplanen för Gnesta kommun 2020.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Gatuchef



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2021-05-10

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: KS.2019.166

§ 41

Motion - Införa sommartoalett i Björnlunda
Centrum

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen bifalles.

2. För uppförande av en sommartoalett under 2021 får 75 000 kr av

kommunstyrelsens ofördelade medel nyttjas.

3. Förvaltningen ges i uppdrag att skyndsamt utreda en permanent lösning av

inrättande av en offentlig toalett i centrala Björnlunda.

4. Förvaltningen ges i uppdrag att även titta på fler toalett- och sanitetslösningar

kopplat till utredning av ställplatser.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Elin Ekstrand (C) föreslås att det införs en sommartoalett liknande

den i Thuleparken med placering i Björnlunda centrum. Anledningen är att Björnlunda

under senare år har utvecklats med butiker, caféer/restauranger, utegym samt

lekplatser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en sommartoalett kan placeras i centrala

Björnlunda under sommaren 2021 för att fullgöra uppdraget i kommunstyrelsens

framtidsplan samt att tillgodose förslaget i motionen. Förvaltningen arbetar parallellt

vidare med framtidsplanens uppdrag att utreda en permanent lösning för en offentlig

toalett i centrala Björnlunda.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-03

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Motionen bifalles.

2. För uppförande av en sommartoalett under 2021 får 75 000 kr av

kommunstyrelsens ofördelade medel nyttjas.
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3. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda en permanent lösning av inrättande av

en offentlig toalett i centrala Björnlunda i enlighet med skrivningen i

kommunstyrelsens framtidsplan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens presidium föreslår att ordet "skyndsamt" läggs till i beslutspunkt 3

samt att beslutsmeningen får följande lydelse "Förvaltningen ges i uppdrag att

skyndsamt utreda en permanent lösning av inrättande av en offentlig toalett i centrala

Björnlunda".

Kommunstyrelsens presidium förslår en ny beslutspunkt med lydelsen "Förvaltningen

ges i uppdrag att även titta på fler toalett- och sanitetslösningar kopplat till utredning

av ställplatser" .

Håkan Ekstrand (C), Anna Ekström (M), Gustav Edman (M) och Ingrid Jerneborg

Glimne (M) bifaller kommunstyrelsens presidiums förslag till ny punkt 4 och

ändringsförslaget i skrivningen i punkten 3.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller enligt kommunstyrelsens presidiums ändringsförslag och finner att

kommunstyrelsen beslutat enligt det senare.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: KS.2021.2

§ 42

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 2021-04-01 – 2021-05-02

~ Anställningar 2021-04- 01 - 2021-04-30
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: KS.2021.3

§ 43

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

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.

~Månadsrapport för pensionsportföljen- Mars 2021

~ Protokoll från gemensamma överförmyndarnämnden 2021-04-20

~ Granskningsrapport för patientnämnden 2021-03-26

~ Granskningsrapport för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2020

2021-03-23

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter AB 21-03-23

~ Protokoll Gnestahem AB 2021-03-18

~ Protokoll, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-04-09
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: MOB.2021.61

§ 44

Ianspråktagande av investeringsmedel
barmarksunderhåll

Beslut
1. Investeringsmedel 1 500 tkr av anvisade 2 500 tkr i Framtidsplanen 2021-2023

gällande investering i barmarksunderhåll 2021 får ianspråktas.

Sammanfattning av ärendet
I Framtidsplanen 2021-2023 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden för 2021. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

dessa skrivas fram till kommunstyrelsen för beslut om ianspråktagande.

Anvisade investeringsmedel för barmarksunderhåll i Framtidsplan 2021-2023 uppgår

till 2 500 tkr för 2021. I detta ärende föreslår förvaltningen att 1 500 tkr av dessa medel

får ianspråktas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-16

2. Ordförandebeslut 2021-05-07

Tjänsteförslag
1. Investeringsmedel 1 500 tkr av anvisade 2 500 tkr i Framtidsplanen 2021-2023

gällande investering i barmarksunderhåll 2021 får ianspråktas.

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

(C) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Gatuchef

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: MOB.2021.62

§ 45

Ianspråktagande investeringsmedel
beläggningsprogrammet

Beslut
1. Investeringsmedel 3 000 tkr av anvisade 3 000 tkr i Framtidsplan 2021-2023
gällande investering i beläggningsprogrammet 2021 får ianspråktas.

Sammanfattning av ärendet
I Framtidsplanen för 2021-2023 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden för 2021. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

dessa skrivas fram till kommunstyrelsen för beslut om ianspråktagande.

Anvisade investeringsmedel för beläggningsprogrammet i Framtidsplan 2021-2023

uppgår till 3 000 tkr för 2021. I detta ärende föreslår förvaltningen att hela denna

summa får ianspråktas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-16

2. Bilaga 1

3. Ordförandebeslut 2021-05-07

Tjänsteförslag
1. Investeringsmedel 3 000 tkr av anvisade 3 000 tkr i Framtidsplan 2021-2023

gällande investering i beläggningsprogrammet 2021 får ianspråktas.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Gatuchef

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2021-05-10
Diarienummer: KS.2021.1

§ 46

Kommunchefen informerar

Sammanfattning av ärendet
Lägesbild Covid- 19

Ny socialchef, Lena Karlsson Leksell

Överens med ny barn- och utbildningschef.

Påbörjat rekrytering av samhällsbyggnadschef.

Personalläge kommunstyrelseförvaltningen, påbörja rekrytering av fler funktioner.

Skogsavverkning i Lötbodalsområdet med anledning av angrepp av granbarkborre.

Skogssällskapet agerar på Gnesta kommuns uppdrag och utifrån Skogsstyrelsen

rekommendationer. De avverkade träden kommer senast den 1 juli att forslas bort .

Under sommaren kommer fyra arbetslag att arbeta i Lötbodalsskogen utifrån

skogsvårdplan.
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