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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 Ingrid Jerneborg Glimne (M) som ordinarie och Håkan Ekstrand

(C) som ersättare att justera protokollet onsdagen den 3 juni 2020, kl 16.00, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att det nya ärendet, Folkhälsa och aktiviteter under cororna, läggs

till som nummer 22 på dagordningen. Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Information

Kanslichef, Julia Zetterstrand informerar om E-förslag.

Anna Sanklef, Patrik Nissen och Susanne Gustafsson informerar om Årsredovisningen

Gnesta kommun 2019.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-06-01

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.56

§ 36

Årsredovisning 2019 Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner Årsredovisning för Gnesta kommun 2019

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommuns resultat för 2019 var 21,8 mkr jämfört med 6,8 mkr 2018. 10,5 mkr

av resultatet består av verkligt värde justering av värdepapper enligt nya

redovisningsregler. Årets resultat enligt balanskravet var 11,3 mkr. Nettokostnaderna

ökade med 5,5 procent, ungefär lika mycket som 2018 (5,3%). Nettokostnaderna

exklusive jämförelsestörande poster ökade med 4,3 procent. Skatteintäkterna har

utvecklats bättre, en ökning med 6,1 procent jämfört med föregående års 2,9 procent.

Gnesta kommun har nio mål

Gnesta kommuns verksamhetsmål är så kallade inriktningsmål som de förtroendevalda

valt att prioritera för den aktuella mandatperioden. Det innebär att bedömningen av

om kommunen uppfyllt målen bygger på i vilken grad verksamheterna uppnått resultat

och gjort tillräckliga aktiviteter varje år. Kommunfullmäktige har antagit nio mål. En

utförlig redovisning av måluppföljning finns i avsnittet Mål och uppföljning i

förvaltningsberättelsen. Uppföljningen av mål utgår från indikatorer och

lägesrapporter som varje verksamhet lämnat. I måluppföljningen ingår också

satsningar och åtgärder som bidrar till att påverka den totala måluppfyllelsen.

Av måluppföljningen framgår att de flesta indikatorer utvecklats i rätt riktning under

2019. Exempel på detta är fortsatt höga planer på bostadsbyggande, bra betyg från

företagen och utökade satsningar på samarbeten samt ny avloppsledning mellan Laxne

och Gnesta som togs i bruk under året för en hållbar kommun. Ett stort arbete har

också gjorts med att ta fram ett kulturpolitiskt program. Den nya sporthallen vid

Hagstumosse blev klar i december. Ett servicecenter startades som i mars-april tog över

växel och tekniska kundtjänsten, detta som ett led att förbättra upplevelsen av service

och bemötande i kontakt med kommunens verksamheter. Arbetet med att förbättra

Gnestaelevernas betygsresultat har fortsatt och är ett högt prioriterat område där bland

annat satsningar på att öka antalet behöriga och legitimerade lärare påbörjades under

året. Gnesta fick bra resultat i socialstyrelsens årliga brukarundersökning avseende

äldreomsorg. Arbetet med digitalisering och en effektiv organisation har också fortsatt.
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Gnesta kommun har tre finansiella mål:

1. Resultatmål: Resultatet ska i genomsnitt vara 1,5 procent av skatter och statsbidrag

under innevarande mandatperiod. 2019 års resultat blev 3,2 procent av skatter och

statsbidrag. Exklusive resultatet av verkligt värde för finansiella instrument blev

resultatet 1,7 procent. Målet uppfylldes.

2. Kostnader: Verksamhetens nettokostnadsandel med avdrag för jämförelsestörande

poster ska uppgå till max 100 procent per år. För 2019 blev nettokostnadsandelen

exklusive jämförelsestörande poster 99 procent. Målet uppfylldes.

3. Soliditet: Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ska uppgår till

minst 30 procent. Per 31 december 2019 uppgick soliditeteten till 51 procent.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-19

2. Årsredovisning Gnesta kommun 2019

Tjänsteförslag
1. Godkänner Årsredovisning för Gnesta kommun 2019

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.151

§ 37

Ombudsinstruktion för Gnesta
kommunkoncerns bolagsstämma

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

kommunkoncern AB beviljar styrelsens ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens

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

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

den 15 juni 2020.

2. Ägarrepresentanten uppmanar Gnesta kommunkoncern AB att bevilja styrelse och

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

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

med de beslut kommunfullmäktige fattar den 15 juni 2020.

3. Ärendet justeras omedelbart

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

ombudsinstruktionen vid Gnesta kommunkoncern AB: s bolagsstämma den 16 juni

2020. Kommunfullmäktige föreslås uppmana bolagsstämman i Gnesta

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

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

justeras omedelbart vid kommunfullmäktiges sammanträde 15 juni 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-13

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för Gnesta

kommunkoncern AB beviljar styrelsens ansvarsfrihet samt godkänner

styrelsens förslag till disponering av vinstmedel, fastställer resultat- och

balansmedel och meddelar att arvodena ska vara i enlighet med de beslut

kommunfullmäktige fattar den 15 juni 2020.
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2. Ägarrepresentanten uppmanar Gnesta kommunkoncern AB att bevilja styrelse

och VD i dess dotterbolag ansvarsfrihet och förslag till disponering av

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

vara i enlighet med de beslut kommunfullmäktige fattar den 15 juni 2020.

3. Ärendet justeras omedelbart

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Sven Anderson

~ Johan Rocklind

~ Gnesta kommunkoncern AB
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.162

§ 38

Bolagsstyrningsrapporter

Beslut
1. Godkänna bolagsstyrningsrapport för Gnesta kommunkoncern 2019

2. Godkänna att bolagens verksamhet bedrivits ändamålsenligt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade beslut 2019-12-16, § 131 i ärendet Anvisningar till

bolagsstyrningsrapporter. Anvisningarna till bolagsstyrningsrapport följer övriga

styrdokument Företagspolicy och Ägardirektiv för de av Gnesta kommun ägda

dotterbolagen.

Med utgångspunkt i Anvisningar till bolagsstyrningsrapport ska bolagen i Gnesta

kommunkoncern i särskild skrivelse rapportera till Gnesta Kommunkoncern AB.

Moderbolaget i koncernen ska sedan ta fram en sammanfattande styrningsrapport över

koncernen och rapportera denna vidare till kommunstyrelsen (i samband med

årsredovisningen).

Anvisningarna ska ses som en riktlinje som implementeras successivt i de

kommunägda bolagen och redovisningen av detta sker i samband med att

Årsredovisningen 2019 godkänns.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-18

2. Bolagsstyrningsrapport Gnesta Kommunkoncern AB för räkenskapsåret 1

januari 2019 - 31 december 2019

Tjänsteförslag
1. Godkänna bolagsstyrningsrapport för Gnesta kommunkoncern 2019

2. Godkänna att bolagens verksamhet bedrivits ändamålsenligt.

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: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.157

§ 39

Ekonomisk uppföljning 2020 - Kommunen
totalt

Beslut
1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen totalt har en avvikelse mot budget per april med 6 439 tkr.

Skattefinansierad verksamhet

Verksamhetsområde Helårs- Avvikelse Prognos

  Budget Utfall - budget Avvikelse

    April April
Kommungemensamma
poster

667 180 1 086 3 200

Kommunstyrelsen -87 110 5 117 -200

Samhällsbyggnadsnämnden -30 720 296 0

Socialnämnden -229 830 -117 -4 300

Barn- och
utbildningsnämnden

-308 970 246 -3 500

Totalt 10 550 6 628 -4 800

Taxefinansierad verksamhet

Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos

  Budget Utfall - budget Avvikelse

    April April

Vatten och avlopp 0 -592 -600

Renhållning 0 403 0

Totalt 0 -189 -600
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-25

Tjänsteförslag
1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter april 2020.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.159

§ 40

Ekonomisk uppföljning 2020
kommungemensamma poster

Beslut
1. Godkänna den ekonomiska uppföljningen efter april månad för

kommungemensamma poster.

Sammanfattning av ärendet
Den ekonomiska uppföljningen efter april avseende kommungemensamma poster visar

en positiv avvikelse på 1 086 tkr. Detta beror främst på att pensionskostnaderna

budgeterats högre för oförutsedda ökningar vid nyanställningar. Avskrivningarna inom

övrigt kommungemensamt har dock ökat då fler projekt färdigställdes i slutet av 2019

än vad som budgeterades under hösten. Prognosen för helåret 2020 bedöms per april

uppgå till 3 200 tkr.

Verksamhetsområde Helårs- Avvikelse Prognos

  Budget Utfall - budget Avvikelse

 tkr   April April

Revision -740 130 0

Överförmyndare -800 -77 0

Övriga förtroendevalda -5 865 85 0

Pensioner -14 550 3 436 2 000

Skatter och statsbidrag 703 885 237 5 200

Finansnetto 5 070 -1 325 -1 500

Övrigt
kommungemensamt

-19 820 -1 400 -2 500

Totalt 667 180 1 086 3 200

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-25
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Tjänsteförslag
1. Godkänna den ekonomiska uppföljningen efter april månad för

kommungemensamma poster.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.158

§ 41

Ekonomisk uppföljning 2020-
Kommunstyrelsen

Beslut
1. Den ekonomiska uppföljningen samt investeringsuppföljningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens budget är -87 110 tkr. De fyra första månaderna visar

en positiv avvikelse på +4 928 tkr (varav -189 tkr tillhör taxekollektivet), vilket främst

är ett resultat från uteblivet utfall inom ofördelat kommunstyrelse och lönepott för

lönerevision 2020.

Inom investeringar har en endast ett fåtal investeringar skrivits fram från framtidsplan

2020-2022 inom VA-enheten.

Drift per enhet inom kommunstyrelsen

Verksamhetsområde Helårs- Avvikelse Prognos

  Budget Utfall - budget Avvikelse

    April April

Kommunchef -9 481 +2 060 0

Kanslienheten -5 184 -99 0

IT-enheten -8 517 +85 0

Ekonomienheten -8 524 +440 -1 000

Mark och fastigheter -1 807 +736 +800

HR-enheten -7 636 +493 0

Samhällsunderstödda
resor

-10 500 +389 0

Kommunikation- och
samverkan

-35 461 +1 013 0

Totalt Skattekollektiv -87 110 +5 117 -200

VA-enheten 0 -592 -600

Renhållningsenheten 0 +403 0

Totalt Taxekollektiv 0 -189 -600
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-20

Tjänsteförslag
1. Den ekonomiska uppföljningen samt investeringsuppföljningen godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ T.f Kommunchef

~ Ekonomichef

~ Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.104

§ 42

Investeringsmedel gällande
Återvinningsgården

Beslut
1. Tilläggsbudget för investeringsmedel om 1 536 tkr gällande investeringar för

Återvinningsgården under 2020 godkänns och får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
I dagsläget föreligger så stora säkerhets- och arbetsmiljöbrister att en investering i en

begagnad lastmaskin med redskap är nödvändig för verksamhetens fortsatta

öppethållande.

För att lagra större mängder farligt avfall vid Återvinningsgården sökte verksamheten

år 2015 tillstånd enligt miljöbalken. I december 2019 lämnade

miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala län tillstånd. För att efterleva

tillståndets villkor kommer vissa investeringar att krävas. Det rör 5 st nya containrar

och tak till befintliga containrar.

I Framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar beslutade för kommunstyrelsen 2020.

Beslutad investering för 2020 för Återvinningsgården saknas dock i Framtidsplanen,

men bedömningen är att nedan nämnda investeringar är nödvändiga för en godtagbar

arbetsmiljö, efterlevnaden av tillståndet samt för verksamhetens fortsatta drift.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-08

Tjänsteförslag
1. Tilläggsbudget för investeringsmedel om 1 536 tkr gällande investeringar för

Återvinningsgården under 2020 godkänns och får tas i anspråk.

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

Sändlista
~ Gatuenheten

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: BOUN.2020.46

§ 43

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande datorer/läsplattor till grundskolorna

Beslut
1. 610 tkr från 2020 års investeringsmedel och 200 tkr från tidigare års
investeringsmedel gällande datorer och läsplattor för grundskolorna får tas i

anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 april

2020.

Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 81o tkr ur barn- och utbildningsförvaltningens

investeringsmedel gällande datorer/läsplattor för grundskolorna. Detta då

grundskolorna behöver byta ut datorer som är för gamla och därmed utgör en

säkerhetsrisk, byta ut trasiga datorer och läsplattor samt köpa in vissa tillbehör

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-29

2. Protokoll 2020-04-28 - BoU § 15

3. Tjänsteskrivelse 2020-04-24

Tjänsteförslag
1. 610 tkr från 2020 års investeringsmedel och 200 tkr från tidigare års

investeringsmedel gällande datorer och läsplattor för grundskolorna får tas i

anspråk.

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

Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Systemförvaltare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-06-01

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.150

§ 44

Möjlighet till distansdeltagande vid politiska
sammanträden under en provperiod

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter, ske
på distans om särskilda skäl föreligger. Deltagande i sammanträden på distans

prövas under en period fram till 31 december 2020 och utvärderas i anslutning till

utgången av testperioden. Det är ordföranden som avgör om närvaro får ske på

distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och på

ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika

villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Kommunstyrelseförvaltningen få i uppdrag att säkra tillgången till den tekniska 
utrustningen och den organisation som krävs för möjliggöra medverkan på distans 
vid sammanträden enligt ovan.

4.Förslag till tillfälligt tillägg i arbetsordningen för kommunfullmäktige godkänns.

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

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

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

Deltagande i sammanträden på distans föreslås prövas fram till 31 december 2020 och

i anslutning till utgången av testperioden görs utvärdering.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-18

Tjänsteförslag
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter,

ske på distans om särskilda skäl föreligger. Deltagande i sammanträden på

distans prövas under en period fram till 31 december 2020 och utvärderas i
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anslutning till utgången av testperioden. Det är ordföranden som avgör om

närvaro får ske på distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta

på lika villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Kommunstyrelseförvaltningen få i uppdrag att säkra tillgången till den tekniska

utrustningen och den organisation som krävs för möjliggöra medverkan på

distans vid sammanträden enligt ovan.

4. Förslag till tillfälligt tillägg i arbetsordningen för kommunfullmäktige godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.155

§ 45

Ianspråktagande av investeringsmedel inför
införande av digitala sammanträden

Beslut
1. 310 000 kr till tekniken för digitala sammanträden får tas i anspråk, detta under

förutsättning att kommunfullmäktige den 15 juni 2020 fattar beslut i ärendet

Möjlighet till distansdeltagande vid politiska sammanträden under en provperiod,

dnr KS.2020.150.

Sammanfattning av ärendet
Ett ianspråktagande investeringsmedel på 310 000 kr för att investera i teknik för att

genomföra digitala sammanträden i B-salen, samt investera i ett systemstöd för att

kunna distribuera möteshandlingar säkert. En full implementering av det senare ger en

löpande driftskostnadsökning på ca 10.ooo kr/månad. Enligt kommunens riktlinjer för

investeringar ska Kommunstyrelsen besluta att ianspråkta investeringsmedel innan de

får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-19

Tjänsteförslag
1. 310 000 kr till tekniken för digitala sammanträden får tas i anspråk, detta under

förutsättning att kommunfullmäktige den 15 juni 2020 fattar beslut i ärendet

Möjlighet till distansdeltagande vid politiska sammanträden under en

provperiod, dnr KS.2020.150.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ IT-chef

~ Kanslichef

~ Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.93

§ 46

Ökad lokalhyra Gnesta ishall

Beslut
1. Godkänna ökad lokalkostnad för Gnesta Ishall med 554 tkr per år exkl årlig

hyreshöjning på grund av byte av kylanläggning, sarg och LED-belysning

Sammanfattning av ärendet
Ishallen byggdes i slutet av 1980-talet. Ishallen såldes 2008/2009. När Gnesta

kommun genom GFAB köpte tillbaka ishallen var den i dåligt skick.

Under 2019 genomfördes ett byte av kylanläggning, ishockeysarg och belysning i

Gnesta Ishall. Detta föranleddes av att den gamla kylanläggningen som installerades

vid byggnationen av ishallen inte längre gick att reparera då det inte finns reservdelar

att tillgå. I samband med utbytet av kylanläggningen har även kylmaskinhuset

renoverats och flera åtgärder för energiåtervinning från anläggningen utförts. Sarg och

belysning byttes ut i första hand för att dessa inte längre uppfyllde gällande krav enligt

Svenska ishockeyförbundets regelverk. Belysningen byttes ut även i

omklädningsdelarna så att vi nu har modern, energisnål LED-belysning i lokalerna.

GFAB, Gnesta Förvaltnings AB startade projektering under 2018 i samarbete med

Ramböll. Arbetet startade 2019. Den hyresförda investeringskostnaden för GFAB är ca

10 mkr, resterande investeringar hanterar GFAB genom energibesparingar och inom

ordinarie underhållsbudget. Projektet var färdigställt i oktober 2019 och Gnesta

Ishockeyklubb kunde återuppta verksamheten för ishockey, konståkning och

allmänhetens åkning igen.

Ökad lokalkostnad för Gnesta Ishall 2020 på 554 776 kr inkl indexuppräkning. Detta

bedöms rymmas inom tilldelad ram och föreslås belasta 12754 Fritid

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-22

Tjänsteförslag
1. Godkänna ökad lokalkostnad för Gnesta Ishall med 554 tkr per år exkl årlig

hyreshöjning på grund av byte av kylanläggning, sarg och LED-belysning
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Gnesta Förvaltnings AB

~ Fritidschef
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.86

§ 47

Översiktsplan 2040 för Nyköpings kommun

Beslut
1. Bilagt remissyttrande antas som yttrande på samrådsversion av Översiktsplan

2040 för Nyköpings kommun

Sammanfattning av ärendet
Förslag till översiktsplan för Nyköpings kommun tar höjd för en befolkningsutveckling

om 700 invånare per år. Översiktsplanen har också en tydlig koppling till

barnkonventionen och Agenda 2030.

Planen har tydliga utvecklingsstrategier som till stor del liknar ställningstaganden som

görs i Översiktsplan Gnesta kommun 2050.

De synpunkter Gnesta kommun har på förslaget till översiktsplan rör bland annat

Kvegerö fritidshusområde som bör lyftas mer då det ligger strategiskt och har goda

möjligheter för fler permanent boende. Nyköpings opåverkade områden bör

överensstämma med Gnesta kommuns och de vattenskyddsområden vi delar bör även

redovisas utanför Nyköpings kommungräns.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-30

2. Remissvar samrådsversion Nyköpings översiktsplan 2040

3. https://nykoping.se/mot-framtiden/nykoping2040

Tjänsteförslag
1. Bilagt remissyttrande antas som yttrande på samrådsversion av Översiktsplan

2040 för Nyköpings kommun

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Nyköpings kommun, samhallsbyggnad@nykoping.se

~ Samhällsplanerare

mailto:samhallsbyggnad@nykoping.se
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.135

§ 48

Tillköpsbeställning allmän kollektivtrafik T21
till Region Sörmland

Beslut
1. Tillköpsbeställning för tidtabellperioden T21 godkänns.

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

kollektivtrafiken till Region Sörmland. I år fokuserar Gnesta kommun på att se över

tidtabeller på några busslinjer så att de bättre harmoniserar med skolans start- och

sluttider. På linje 589 och 543 görs tillköp av fler anropsstyrda turer på helgen för att

möta upp mot det ökade antalet turer med pendeltåget som i väntan på Mälardalstrafik

etapp 2 trafikerar Gnesta station.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-06

Tjänsteförslag
1. Tillköpsbeställning för tidtabellperioden T21 godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Region Sörmland, enheten för kollektivtrafik Skicka mejl till:

post@regionsormland.se

~ Samhällsplanerare
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.119

§ 49

Utbyggnad av vatten- och avlopp i Aspliden

Beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upphandla utbyggnation av den

allmänna VA-anläggningen i området Aspliden i Björnlunda.

2. Investeringsmedel av ett belopp om 250 000 kr får tas i anspråk för uppdraget 
och för redan nedlagda kostnader i samband med projektering och utredning.

Sammanfattning av ärendet
Området Aspliden i Björnlunda ska exploateras med sex st villatomter.

Kommunfullmäktige antog i juni 2010 detaljplan för området och godkände att det

skulle exploateras.

Området befinner sig inom den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde.

Förvaltningen planerar nu utbyggnation av VA-ledningsnätet för att möjliggöra en

anslutning av fastigheterna.

Utbyggnationen kommer bestå av dricks- och spillvattenledningar. Lokalt

omhändertagande av dagvatten kommer att tillämpas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-06

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upphandla utbyggnation av

den allmänna VA-anläggningen i området Aspliden i Björnlunda.

2. Investeringsmedel av ett belopp om 250 000 kr får tas i anspråk för uppdraget

och för redan nedlagda kostnader i samband med projektering och utredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Ekstrand (C), Ingrid Jerneborg Glimne (M) Anderas Andersson (C) och Inga-

Lill Fredriksson (C) bifaller framskrivet förslag. Ordföranden föreslår att

kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samhällsbyggnadschef

~ VA-chef

~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.133

§ 50

Revidering av delegationsordning avseende
GDPR

Beslut
1. Anta förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med anledning

av införandet av förändrad lagstiftning Dataskyddsförordningen (GDPR - General

Data Protection Regulation).

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i kommunstyrelseförvaltningens genomlysning och granskning av

kommunens styrdokument föreslås kommunstyrelsens delegationsordning revideras.

Kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras avseende arbetet

dataskyddsförordningen, punkten 1:8 i nu gällande delegationsordning revideras och

ersätts med följande nya 9 punkter, enligt nedan.

Punk
t

Beslut Delegat Vidaredelegering Anmärkning

1:8

1:8

Utse personuppgifts-
ombud

Beslut att ta ut en
rimlig avgift vid
begäran om
information enligt
artiklarna 13 och 14
Dataskydds-
förordningen

Kommunstyrelsens
ordförande

Förvaltningschef/

GDPR-samordnare

3 § PUL

Dataskyddsföro
rdningen,
artikel 12, punkt
5

1:9 Beslut om att vägra
att tillmötesgå
begäran om
information enligt
artiklarna 13 och 14
Dataskydds-
förordningen

Förvaltningschef/

GDPR-samordnare

Dataskydds-
förordningen,
artikel 12, punkt
5
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1:10 Besvara begäran om
registerutdrag

Förvaltningschef/

GDPR-samordnare

Dataskydds-
förordningen,
artikel 15

1:11 Beslut om rätt till
radering enligt
dataskydds-
förordningen

Förvaltningschef/

GDPR-samordnare

Dataskydds-
förordningen ,
artikel 17

1:12 Beslut om rätt till
begränsning av
behandling enligt
Dataskyddsförordnin
gen

Förvaltningschef/

GDPR-samordnare

Dataskydds-
förordningen,
artikel 18

1:13 Beslut om rätten till
dataportabilitet
enligt Dataskydds-
förordningen

Förvaltningschef/

GDPR-samordnare

Dataskydds-
förordningen,
artikel 20

1:14 Beslut om rätten till
att göra
invändningar

Förvaltningschef/

GDPR-samordnare

Dataskydds-
förordningen,
artikel 21

1:15 Teckna respektive
säga upp
personuppgifts-
biträdesavtal

Förvaltningschef/

GDPR-samordnare

Dataskydds-
förordningen,
artikel 28,
punkt 3

1:16 Anmälan av
personuppgifts-
incident till
tillsynsmyndigheten

GDPR-samordnare

Dataskyddsombud

Dataskydds-

förordningen,

artikel 33

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-14
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Tjänsteförslag
1. Anta förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med

anledning av införandet av förändrad lagstiftning Dataskyddsförordningen

(GDPR - General Data Protection Regulation).

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kanslichef

~ Dataskyddsombud

~ GDPR-samordnare på samtliga förvaltningar

~ Socialnämnden

~ Barn- och utbildningsnämnden

~ Samhällsbyggnadsnämnden
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.133

§ 51

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, detta gjordes vid

kommunstyrelsens sammanträde 11 maj 2020, § 30.

Det har nu framkommit att beslutet behöver revideras ytterligare, punkten 11:1 och

punkten 11:6 utgår i sin helhet då detta regleras i styrdokumentet Föreningsbidrag i

Gnesta kommun. Korrigeringar av delegat och namnförändring markerat i gult nedan.

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

Chef för

kommunikation och

samverkan

Kultur och

fritidsutskottet

Samråd med

kommunchef

Samråd med
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men max 50 000

kronor

Kommunchef KS ordförande

11:3 Bidrag till föreningar

enl fastställda

riktlinjer i

Föreningsbidrag

Bidrag till föreningar

mfl enligt fastställda

riktlinjer

Chef för

kommunikation- och

samverkan

Kultur och

fritidsutskottet

Chef för

kommunikation och

samverkan

Gäller

aktivitets-

bidrag och

ledarutbild-

ningbidrag för

idrotts-

föreningar.

11:4 Drifts- och

skötselbidrag

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
Chef för
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- 0,25 upp till 0,5

prisbasbelopp

kommunikation och

samverkan

Kultur- och

fritidsutskottet

Kommunchef

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-18

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

~ Kultursamordnare

~ Fritidschef

~ Kanslichef
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.140

§ 52

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2019.

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

samordningsförbundet RAR. Samordningsförbundets syfte är att främja samverkan

mellan organisationer och myndigheter i länet.

Gnesta kommun har delgivits samordningsförbundets Årsredovisning för 2019,

granskningsrapport samt revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i

förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-07

Tjänsteförslag
1. Bevilja Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) anmäler jäv.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.140

§ 53

Fastställande av 2021 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR hemställer att respektive medlems kommunfullmäktige

fastställer budgeten för år 2021 till 16 mkr vilket är samma budget som föregående år.

Medlemsinsatsen för Gnesta kommun är 149 347 kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-07

2. Samordningsförbundet RAR:s hemställan med budgetförslag för år 2021

Tjänsteförslag
1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR för 2021.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.149

§ 54

Revidering av reglemente för gemensamma
växelnämnden

Förslag til beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna förslag till reviderat reglemente för gemensamma växelnämnden.

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun 
fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta, Trosa och Oxelösunds kommuner har en gemensam växelnämnd.

Reglemente för gemensamma växelnämnden reglerar deltagande på nämndens

sammanträden. I dagsläget medges inte deltagande på distans i nämndens reglemente.

För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och

styrelser på distans krävs att kommunfullmäktige fattar beslut om detta. Därför

föreslås ett tillägg till nu gällande reglemente om att det ska vara möjligt att

sammanträda med ledamöter på distans. Formuleringen i det förslag till tillägg är

hämtat från SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) underlag.

Detta förslag är villkorat av att varje kommunfullmäktigeförsamling fattar ett

likalydande beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-12

2. Utdrag protokoll gemensamma växelnämnden 2020-04-28, § 5

3. Förslag till nytt reglemente för gemensamma växelnämnden (förändring markerat i

gult)

Tjänsteförslag
1. Godkänna förslag till reviderat reglemente för gemensamma växelnämnden.

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Trosa kommun

~ Oxelösunds kommun
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.5

§ 55

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 2020-04-24 – 2020-05-14

~ Anställningar 2020-02-01 - 2020-04-01
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.4

§ 56

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Beslut
1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning
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 Centrumfastigheter 2020-03-03

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2020-03-18

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2020-04-22

~ Protokoll 2020-05-12 Gemensamma överförmyndarnämnden Flen Gnesta Vingåker

~Månadsrapport pensionsportföljen april
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.156

§ 57

Folkhälsa och aktiviteter under Corona

Beslut
1. Tilldela kommunikation och samverkan 150 000 kr för coronaanpassade

aktiviteter ur ett folkhälsoperspektiv sommaren 2020 från kommunchefens

ofördelade pott.

2.     Kultur- och Fritidsutskottet (KoFu) får i uppdrag att fatta beslut om
respektive ansökning och att kommunikation och samverkan administrerar arbetet.

Sammanfattning av ärendet
I coronakrisen har en utökad grupp kommunala tjänstepersoner, från Beredningsgrupp

Folkhälsa/BRÅ, tagit på sig att erbjuda öppna aktiviteter under sommarhalvåret för

allmänheten. Likaså ska alla föreningar kunna söka ett bidrag för att arrangera

aktiviteter utöver deras ordinarie verksamheter. Bidragets storlek till respektive

aktör/förening baseras på de ansökningshandlingar som kommer in samt redovisning

efter avslutad aktivitet. Bidraget till föreningarna kommer att betalas ut i efterskott.

Sammanlagt är det 100 000 kr som ska fördelas till föreningslivet.

Tillsammans är det drygt 80 föreningar som kan skapa en innehållsrik sommar.

Oavsett om det är fotboll eller körsång så har vi alla ett lika stort behov av en god

folkhälsa. Folkhälsan har ingen ålder, inför den är vi alla lika. Gnesta kommun öppnar i

och med detta upp för ett nytt bidrag som föreningarna kan söka för att arrangera

aktiviteter under juni, juli och augusti 2020, denna extraordinära sommar. Under

förutsättning att Kommunstyrelsen beslutar om detta utökade bidrag den 1 juni

kommer ett brev skickas ut till alla föreningar med erbjudandet om att söka detta

aktivitetsbidrag. Den 17 juni hanterar och beslutar KoFu (Kultur- och Fritidsutskottet)

inkomna ansökningar. Följande kriterier ska uppfyllas i ansökan från föreningarna:

· Tänkt aktivitet

· antal tillfällen

· datum

· plats

· arrangör.

Gnesta kommuns utökade grupp från Beredningsgrupp Folkhälsa/BRÅ har, på

uppdrag av politiken, sammanställt olika typer av aktiviteter som kommunen kan

erbjuda, utöver ordinarie verksamhet. För detta finns det ett behov av ett utökat
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aktivitetsbidrag på 50 000 kr. Aktiviteterna är anpassade så att alla som vill kan delta,

ung som gammal.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-29

Tjänsteförslag
1. Tilldela kommunikation och samverkan 150 000 kr för coronaanpassade

aktiviteter ur ett folkhälsoperspektiv sommaren 2020 från kommunchefens

ofördelade pott.

2. Kultur- och Fritidsutskottet (KoFu) får i uppdrag att fatta beslut om respektive

ansökning och att kommunikation och samverkan administrerar arbetet.

3. Tilldela Gnesta Senior Samverkan 30 000 kr som kompensation för

intäktsbortfall samt utökade utomhusaktiviteter i samband med den svåra

situationen för riskgruppen 70+.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S) lämnar ändringsförslaget att punkten tre i det framskrivna förslaget

till beslut utgår, men får fortsätta att beredas av kommunstyrelsens presidium.

Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna ärendet inklusive ändringsförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens ändringsförslag

och finner att så är fallet.

Sändlista
~ Tf. kommunchef

~ Ekonomienheten

~ Kultursamordnare

~ Kommunstyrelsens presidium
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.50

§ 58

Krisledningsplan

Beslut
1. Godkänner ny plan för Krisledning som ersätter tidigare Plan för central

krisledning enligt beslut i kommunfullmäktige (KF § 2 2020-03-30).

2.       Åtgärdsplan för central krisledning Gnesta kommun, fastställd av

kommunchef med senaste revidering 2018-10-23 ersätts av ny plan för Krisledning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 att godkänna Plan för central krisledning

Gnesta kommun. Ärendenummer KS.2016.27

Kommunen har även en ytterligare plan som behandlar krisledning. Åtgärdsplan för

central krisledning Gnesta kommun, fastställd av kommunchef med senaste revidering

2018-10-23. Planen är ett förtydligande av Plan för central krisledning.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 (KF § 2 2020-03-30) att

· Ge kommunstyrelsen ansvar för att ersätta Plan för central krisledning med en

ny Krisledningsplan samt kontinuerligt hålla den uppdaterad.

· Styrdokumentet Plan för central krisledning (antagen KF § 113 2016-12-19)

upphävs när det nya styrdokumentet Krisledningsplan antas av

kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-05-08

Tjänsteförslag
1. Godkänner ny plan för Krisledning som ersätter tidigare Plan för central

krisledning enligt beslut i kommunfullmäktige (KF § 2 2020-03-30).

2. Åtgärdsplan för central krisledning Gnesta kommun, fastställd av

kommunchef med senaste revidering 2018-10-23 ersätts av ny plan för

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kanslichef
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Sammanträdesdatum: 2020-06-01
Diarienummer: KS.2020.3

§ 59

Kommunchefen informerar

~ Corona-läget

~ Kompetensväxlingsstatus

~ FWA på Gnestas landsbygd

~ Dricksvattenuppdatering

~ Kommunutredningen

~ Medarbetarundersökning
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