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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 Håkan Ekstrand (C) och Linda Lundin (S) som ordinarie och

Sarah Kinberg (L) och Gustav Edman (MP) som ersättare att justera protokollet

onsdagen den 23 december 2020, kl 9.00, i kommunhuset, Västra Storgatan 15,

Gnesta.

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Information

Ingen information.
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Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Diarienummer: KS.2020.326

§ 44

Interpellation angående fortsatt timmestrafik
på helger för pendeltågen

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Interpellation ställd till Johan Rocklind (S) från Lena Staaf (V) angående fortsatt

timmestrafik på helger för pendeltågen. Johan Rocklind (S) svarar vid nästa

kommunfullmäktigesammanträde.

Beslutsunderlag
1. Interpellationen

Tjänsteförslag
1. Interpellationen får ställas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kansliet
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Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Diarienummer: KS.2020.328

§ 45

Interpellation angående lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och
Socialtjänsten (SoL)

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Interpellation ställd av Gustav Edman (MP) till socialnämndens ordförande Ingrid

Jerneborg Glimne (M).

Interpellationssvar till Gustav Edman (MP)
Vill börja med att tacka för en interpellation som jag mycket väl förstår varför den
ställs. Jag har själv ställt frågan den senaste tiden, om vad det är som gjort att vi inte
har kunnat genomföra alla de insatser som vi faktiskt har beviljat.
Visserligen har du ställt två konkreta frågor, men jag har tagit mig friheten att besvara
dem lite mer övergripande.

Fråga 1: Vilka resurser är det brist på inom socialförvaltningen som
hindrar förvaltningen att verkställa beslut?

De ärenden som rör kontaktperson, avlösning och ledsagning, vilket är flertalet i denna
rapportering, har varit svåra att verkställa av flera skäl. När man får ett beslut om t.ex.
kontaktperson så skall en ”resurs” ordnas att genomföra uppdraget. Utifrån ålder,
fritidsintresse och andra parametrar ska resursen också matchas till personen som ska
ha insatsen. Vi har en pågående pandemi vilket försvårar möjligheter till intervjuer och
personliga besök och en försvårande omständighet är också att några tackat nej till
insatsen p.g.a. smittorisk och rädsla för covid-19. Det har också blivit otydligheter i
ledning och styrning för verksamheten p.g.a. hög frånvaro. En ny chef för
verksamheten blir rekryterad här i dagarna.

Förvaltningen lägger nu extra energi på att försöka verkställa dessa insatser utifrån de
möjligheter till matchning vi har och bedömningen är att flertalet kommer att
verkställas under de närmaste veckorna.

Ett fall gäller en särskild familjeinsats.

Föräldrarna har under våren haft flertalet samtal med behandlare men detta har inte
gett önskad effekt. Då bedömdes att det fanns skäl att gå utanför den egna
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öppenvården. Det har tyvärr inte gått att hitta extern behandlare inom de
upphandlande ramavtal som finns.

Föräldrarna har sedan tackat nej till familjebehandling. Därmed har insatsen avslutats
av socialsekreteraren.

Fråga 2: Vilka konkreta åtgärder görs just nu för att komma tillrätta med
problemen?

Förvaltningen kommer att arbeta mer aktivt med att skaffa en bred grund av
tillgängliga kontakt- och stödpersoner samt kontaktfamiljer för att framledes minska
risken för att inte kunna erbjuda erhålla beslutade insatser inom laglig tid.

Beslutsunderlag
1. Interpellation angående lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

(LSS) och Socialtjänsten ( SoL).

Kommunfullmäktige presidiums förslag till beslut
1. Interpellationen får ställas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Diarienummer: KS.2019.128

§ 46

Fördjupad förstudie avseende nytt vattenverk
Gnesta tätort

Beslut
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att starta undersökningar och detaljprojektering av

ett nytt vattenverk för Gnesta tätort.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att starta tillståndsprocessen för ett nytt

ytvattenverk med sjön Klämmingen som vattentäkt.

3. Investeringsmedel om 20 Mkr får användas för uppdragen enligt punkterna 1 och 2.

10 Mkr får användas 2021 och 10 Mkr får användas 2022.

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja arbetet med vattenskyddsområde för

aktuellt område

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en fördjupad förstudie avseende ny

vattenförsörjning för Gnesta tätort. Efter utvärdering av flera alternativ i förstudien

föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen alternativet om ett nytt ytvattenverk med sjön

Klämmingen som vattentäkt. I ett första steg föreslås att detaljprojektering och

tillståndsprocess ska påbörjas. En separat framskrivning för själva byggnationen

föreslås komma i ett senare skede.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsen protokoll 2020-12-14, § 95

2. Tjänsteskrivelse 2020-12-07

3. Slutrapport

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att starta undersökningar och

detaljprojektering av ett nytt vattenverk för Gnesta tätort.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att starta tillståndsprocessen för ett nytt

ytvattenverk med sjön Klämmingen som vattentäkt.
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3. Investeringsmedel om 20 Mkr får användas för uppdragen enligt punkterna 1

och 2. 10 Mkr får användas 2021 och 10 Mkr får användas 2022.

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja arbetet med vattenskyddsområde

för aktuellt område

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

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunchef

~ Samhällsbyggnadschef

~ VA-chef

~ Ekonomichef

~ VA-ingenjör
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Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Diarienummer: KS.2020.150

§ 47

Möjlighet till distansdeltagande vid politiska
sammanträden under en provperiod

Beslut
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter, ske
på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på distans är ett

komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period fram till 30 juni

2021. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av testperioden. Det är alltid

sammanträdets ordförande 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 fortsätta att säkra tillgången till den
tekniska utrustningen och den organisation som krävs för att möjliggöra medverkan

på distans vid sammanträden enligt ovan.

4. Förslag till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen kvarstår under hela
provperioden 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 30 juni 2021 och i

anslutning till utgången av provperioden görs utvärdering.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2020-12-14, § 93

2. Tjänsteskrivelse 2020-11-30

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

ske på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

distans är ett komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period

fram till 30 juni 2021. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av

testperioden. Det är alltid sammanträdets ordförande 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 fortsätta att säkra tillgången till

den tekniska utrustningen och den organisation som krävs för att möjliggöra

medverkan på distans vid sammanträden enligt ovan.

4. Förslag till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen kvarstår under hela

provperioden för kommunfullmäktige godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samtliga nämnder

~ Kanslichef
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Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Diarienummer: KS.2020.292

§ 48

Budget för kommungemensamma poster

Beslut
1. Godkänner budget för 2021-2023 för kommungemensamma poster

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020 om kommunens budgetramar

för 2021-2023. Detta ärende redovisar verksamhetsområdena för de

kommungemensamma posterna. I de kommungemensamma posterna finns budget för

kommunövergripande intäkter och kostnader såsom skatteintäkter och statsbidrag,

pensioner, avskrivningar, revision, överförmyndarverksamhet och övriga

förtroendevalda med flera.

Beslutsunderlag
1. Utdrag från kommunstyrelsens protokoll 2020-12-14, § 99

2. Tjänsteskrivelse 2020-11-25

3. Kommungemensamma poster. Budget på verksamhetsnivå för 2021-2023

Tjänsteförslag
1. Godkänner budget för 2021-2023 för kommungemensamma poster

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Ekonomikontoret
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Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Diarienummer: KS.2020.277

§ 49

Tak för borgen 2021

Beslut
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Kommunkoncern ABs

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte

därpå löpande ränta och kostnader, samt att en borgensavgift enligt Gnesta

kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta Kommunkoncern AB.

Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive

ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för

befintliga lån.

2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnestahem ABs låneförpliktelser upp

till ett totalt högsta lånebelopp om 500 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta

och kostnader och att en borgensavgift enligt Gnesta kommuns modell för

borgensavgifter debiteras Gnestahem AB. Det totala högsta lånebeloppet ska

beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de

borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.

3. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Förvaltnings ABs

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000 kr, jämte

därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift enligt Gnesta

kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta Förvaltnings AB. Det

totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive

ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för

befintliga lån.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun har tidigare ingått borgen för totalt 1 167 mkr för Gnesta
kommunkoncern AB, Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB. Genom att varje år
ta beslut om en ram för borgen behövs inga nya beslut så länge lånen understiger det
totala högsta beloppet enligt borgensbeslutet. Beslutet kan då omfatta flera lån utan att
ett nytt beslut om borgen behöver fattas vid omsättning av lånen. Borgensmannen, i det
här fallet Gnesta kommun, bör dock bekräfta på lånehandlingen att lånet omfattas av
borgensåtagandet och att inte det högsta beloppet enligt borgensbeslutet överskrids.

Vartannat år görs en extern marknadsvärdering av bolagen. Den senaste
marknadsvärderingen av bolagen uppgår till totalt 1 476 mkr varav Gnestahems
marknadsvärde uppgår till 738 mkr (senaste värderingen hösten 2019), Gnesta
Förvaltnings ABs marknadsvärde uppgår till 698 mkr (senaste värderingen augusti



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

2020) och Gnesta Centrumfastigheter AB uppgår till 40 mkr (senaste värderingen
2016).

Utnyttjat borgensåtagande per 31 oktober 2020 uppgick till följande:

Gnesta Kommunkoncern AB: 45,4 mkr
Gnestahem AB: 476,5 mkr
Gnesta Förvaltnings AB: 526 mkr
Totalt: 1 047,9 mkr

Marknadsvärdet på bolagen överstiger utnyttjade och beslutade borgensåtaganden för
2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-11-06

2. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2020-12-14, § 96

Tjänsteförslag
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Kommunkoncern ABs

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte

därpå löpande ränta och kostnader, samt att en borgensavgift enligt Gnesta

kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta Kommunkoncern AB.

Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive

ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för

befintliga lån.

2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnestahem ABs låneförpliktelser upp

till ett totalt högsta lånebelopp om 500 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta

och kostnader och att en borgensavgift enligt Gnesta kommuns modell för

borgensavgifter debiteras Gnestahem AB. Det totala högsta lånebeloppet ska

beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de

borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.

3. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Förvaltnings ABs

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000 kr, jämte

därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift enligt Gnesta

kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta Förvaltnings AB. Det

totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive

ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för

befintliga lån.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.
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Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
- Gnesta kommunkoncern AB:s styrelse

- Gnestahem AB:s styrelse

- Gnesta Förvaltnings AB:s styrelse

- Hans Persson, VD Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB
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Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Diarienummer: KS.2020.279

§ 50

Låneram 2021

Beslut
1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2021 till 50

mkr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens finanspolicy anger att kommunfullmäktige varje år ska fastställa en ram

för kommunens totala externa upplåning för nästkommande år. I ärendet föreslås en

låneram om 50 mkr för 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-11-06

2. Utrag ur kommunstyrelsens protokoll 2020-12-14, § 97

Tjänsteförslag
1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2021 till 50

mkr.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Diarienummer: SN.2020.89

§ 51

Avgifter och taxor- revidering

Beslut
1.   År 2021 genomförs en justering till likvärdiga matavgifter inom LSS- och SoL-
verksamheter.

2.  Från och med 2022 sker årliga justeringar av matavgifterna inom SoL och LSS

utifrån konsumentprisindex med basår oktober 2020.

Sammanfattning av ärendet
I samband med socialförvaltningens årliga avgiftsjustering uppmärksammades tre

områden i bilagan för avgifter och taxor som behöver ses över:

 Likställighet av matavgifter inom verksamheter LSS och SoL.

 beräkning av hyra på särskilda boenden LSS och SoL.

 Månadshyra Kortvården.

Förvaltningen har tagit fram förslag för avgiftsjusteringar.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelses protokoll 2020-12-14, § 100

2. Tjänsteskrivelse 2020-11-17

3. Bilaga till Riktlinjer för handläggning av avgifter inom Socialförvaltningen - Avgifter

och taxor år 2021.

4. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2020-12-02, § 58

5. Tjänsteskrivelse 2020-12-07

Tjänsteförslag
1. År 2021 genomförs en justering till likvärdiga matavgifter inom LSS- och SoL-

verksamheter.

2. Från och med 2022 sker årliga justeringar av matavgifterna inom SoL och LSS

utifrån konsumentprisindex med basår oktober 2020.

jennyjoh
Maskinskriven text

jennyjoh
Maskinskriven text

jennyjoh
Maskinskriven text

jennyjoh
Maskinskriven text
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Socialchef

~ Utredare AoB

~ Avgiftshandläggare AoB
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Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Diarienummer: KS.2019.93

§ 52

Motion - Vegetarisk mat som standard i
kommunens verksamheter

Beslut
1.  Motionen anses besvarad då kommunens kostverksamhet redan arbetar i enlighet
med motionens innehåll.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Feministiskt initiativ yrkar motionärerna för att kommunen inför

vegetarisk mat som standard i de kommunala verksamheterna. Barn- och

utbildningsförvaltningen gör bedömningen att motionens innehåll redan är gällande

inom kostenheten, som kontinuerligt arbetar med att öka andelen vegetabilier i kosten

utifrån respektive verksamhets förutsättningar och avsedd målgrupps behov. Utöver

detta arbetar kostenheten för att minska matsvinnet och att servera närproducerad mat

i säsong.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2020-12-14, § 105

2. Tjänsteskrivelse 2020-03-11

3. Protokoll 2020-03-10 - BoU § 4

4. Tjänsteskrivelse 2020-02-28

5. Motion - Vegetarisk mat som standard i kommunens verksamheter

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad då kommunens kostverksamhet redan arbetar i

enlighet med motionens innehåll.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anja Probst (Fi), Lena Staaf (V), Benny Åberg (V) och Gustav Edman (MP) bifaller

motionen.

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Anja Probst (Fi) m fl

förslag om att bifalla motionen eller om kommunfullmäktige kan besluta enligt det

framskrivna förslaget.Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt det

senare.

Reservation
Lena Staaf (V) och Benny Åberg (V) reserverar sig muntligt.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Diarienummer: KS.2019.277

§ 53

Motion - Anpassning av busstrafik till
pendeltågens helgtider

Beslut
1.  Motionen anses besvarad då ett arbete med att få bästa möjliga passning mellan
buss- och tågtrafik sker kontinuerligt i dialog mellan Gnesta kommun,

Sörmlandstrafiken och upphandlat bussföretag.

Sammanfattning av ärendet
Motionär har inkommit med en motion om att anpassa busstiderna till pendeltågets

ankomst- och avgångstider på helgen för att skapa förutsättningar för boende i hela

kommunen att använda pendeltågets utökade utbud på helgen.

Gnesta kommun strävar efter att ha en attraktiv och ekonomiskt hållbar kollektivtrafik.

Kollektivtrafiksystemet består av en blandning av tåg- och busstrafik. Vissa delar av

kollektivtrafiken finansieras av region Sörmland och andra delar av Gnesta kommun.

För att få en så attraktiv och ekonomiskt hållbar kollektivtrafik som möjligt är

resandestatistik ett viktigt underlag. Genom att analysera antalet påstigande går det att

göra en analys av när kollektivtrafiken behövs som mest.

Förvaltningen vill understryka att det idag inte finns busspassning till samtliga

pendeltågsavgångar varken på vardagar eller helger. Ett sådant utbud skulle bli väldigt

kostsamt och därmed inte ekonomiskt hållbart för kommunen. Tidtabellen för

busstrafiken anpassas dock för att passa med pendeltågets tidtabell.

Inspelet från SL att utöka antalet pendeltågsturer på helgerna kom väldigt sent 2019,

vilket gjorde att kommunen och trafikplanerare på region Sörmland inte hade någon

möjlighet att samplanera busstrafiken med de tillkommande helgturerna för år 2020.

Inför kommande års tidtabell (år 2021) beaktas däremot busstrafiken och tillköp görs

på linje 543 och 589 för att möta det tillfälliga utökade utbudet av pendeltågstrafik på

helgen. Planeringsarbetet med kommande års tidtabeller pågår kontinuerligt med

Sörmlandstrafiken och upphandlat bussföretag.

Utifrån ovan nämnda information anser förvaltningen att motionen kan anses

besvarad.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Utdrag från kommunstyrelsens protokoll 2020-12-14, § 106

2. Tjänsteskrivelse

3. Motion

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad då ett arbete med att få bästa möjliga passning mellan

buss- och tågtrafik sker kontinuerligt i dialog mellan Gnesta kommun,

Sörmlandstrafiken och upphandlat bussföretag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår att

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Diarienummer: KS.2019.308

§ 54

Motion - Begäran om registerutdrag vid all
anställning i Gnesta kommun

Beslut
1. Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att Gnesta kommun ska begära in

registerutdrag vid all anställning i kommunen.

Motionen anmäldes till kommunfullmäktige vid sammanträdet den 16 december 2019.

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 1 mars 2018 att ge en särskild

utredare i uppdrag att bl.a. utreda behovet av utökat författningsstöd för kontroll av

uppgifter i belastningsregistret i arbetslivet (dir. 2018:12).

I april 2019 överlämnade utredaren sitt betänkande Belastningsregisterkontroll i

arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (AOU 2019:19).

I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i

arbetslivet såvitt avser Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,

finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning samt offentliga och

enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller

personer med funktionsnedsättning.

Ett sådant författningsstöd anses nödvändigt om det införs ett generellt förbud mot

registerkontroll i enlighet med vad som föreslagits av Utredningen om registerkontroll i

arbetslivet (SOU 2014:48). Syftet med förslaget var bl.a. att stärka skyddet för enskildas

personliga integritet i arbetslivet.

Beslutsunderlag
1. Utdrag från kommunstyrelsens protokoll 2020-12-14, § 107

2. Tjänsteskrivelse 2020

3. Motionen



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tomas Ingberg (SD) bifaller motionen.

Gustav Edman (MP) och Lena Staaf (V) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt Tomas Ingbergs (SD)

förslag om att bifalla motionen eller besluta enligt det framskrivna förslaget.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt det framskrivna förslaget.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Diarienummer: KS.2020.197

§ 55

Avbruten anslutningsprocess till
kommunalförbundet Sydarkivera

Beslut
1. Avbryta anslutningsprocessen med kommunalförbundet Sydarkivera.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2016 har det funnits ett samarbete mellan kommunerna i Sörmland med

ambitionen att hitta en gemensam lösning för e-arkiv.

Samarbetet resulterade i att Gnesta, Trosa, Flen, Oxelösund och Katrineholms

kommuner under hösten 2018 ansökte om medlemskap i kommunalförbundet

Sydarkivera. Politiska beslut om avsiktsförklaringen har tagits av samtliga kommuner.

Kommunfullmäktige i Gnesta beslutade 2018 -11-19, § 101 att ansöka om medlemskap i

Sydarkivera. Enligt avsiktsförklaringen som Gnesta kommun skrivit under behöver

beslut om antagande eller om en kommun inte vill fullfölja anslutningsprocessen

beslutas i kommunfullmäktige senast i december 2020.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2020- 12-14, § 102

2. Tjänsteskrivelse 2020-11-13

Tjänsteförslag
1. Avbryta anslutningsprocessen med kommunalförbundet Sydarkivera.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Sydarkivera



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Diarienummer: SN.2020.32

§ 56

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS - kvartal 2

Beslut
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och

insatser enligt LSS som inte har verkställts tre månader efter beslut.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsen protokoll 2020-12-21, § 108

2. Tjänsteskrivelse 2020-09-30

3. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2020-09-30, § 45

4. Tjänsteskrivelse 2020-08-25

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Diarienummer: KS.2018.301

§ 57

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022

Beslut
1. Välja Ebba Sellén (Fi) till respresentant i Östra Sveriges Luftvårdförbund.

Beslutsunderlag
1. Äredeblad 2020-12-11

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Välja xx till representant i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att Ebba Sellén (Fi) väljs till representant till Östra Sveriges

Luftvårdsförbund.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums

förslag till beslut och finner att så är fallet.

Sändlista
~ De valda

~ Troman
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