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Sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för sammanträde

Tisdagen den 14 april 2020, kl. 15.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Förslag till justerare
Ordinarie: Gustav Edman (MP) Ersättare: Andreas Andersson (C)

Tid och plats för justering

Onsdagen den 15 april 2020, kl. 16.00. Kommunledningskontoret Västra Storgatan 15,

Gnesta

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning

digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Information: Kenneth Hagström och Mikael Forsberg från Region Sörmland

informerar om Strukturbild Sörmland. Region Sörmland genomför sin information

digitalt.

Offentliga 1 - 6, Ej offentliga 7

Nr Diarienummer Ärende

1 KS.2020.58
Nya Aktieägaravtal samt Ägardirektiv - Energikontoret i

Mälardalen

2 MOB.2020.40
Ianspråktagande av investeringar gällande

barmarksunderhåll

3 MOB.2020.54
Ianspråktagande av investeringsmedel gällande

fordonspark

4 SN.2019.34
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut

enligt SoL och LSS- Kvartal 4
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Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2020-03-25

Diarienummer: KS.2020.58

Kommunstyrelsen

Nya Aktieägaravtal samt Ägardirektiv -

Energikontoret i Mälardalen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna förslag på nya aktieägaravtal samt nytt ägardirektiv för Energikontoret i

Mälardalen under förutsättning att Energikontoret i Mälardalen informerar ifall det

blir förändringar i ägardirektiv och aktieägaravtal.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Energikontoret i Mälardalen AB har beslutat att till stämman föreslå ett

reviderat och av ägarna godkänt aktieägaravtal samt ägardirektiv.

Gnesta kommun har ett aktieägaravtal om 2 %.

Aktieägarna ombeds vidta behövliga åtgärder för att stämman den 13 maj 2020 ska ges

möjlighet att fastställa aktieägaravtal och ägardirektiv.

Aktieägare:

Eskilstuna kommunföretag AB org. nr: 556531–7293 ägarandel 31,2%

Mälarenergi AB org. nr: 556448–9150 ägarandel 26,2%

Nyköpings kommun org. nr: 212000–2940 ägarandel 9,8%

Ena Energi AB org. nr: 556153–8389 ägarandel 8,4%

Katrineholms kommun org. nr: 212000–0340 ägarandel 6,4%

Strängnäs kommun org.nr 212000–0365 ägarandel 6,0%

Flens kommun org. nr: 212000–0332 ägarandel 3,2%

Knivsta kommun org. nr: 212000–3013 ägarandel 2,8%

Gnesta kommun org. nr: 212000–2965 ägarandel 2,0%

Trosa kommun org. nr: 212000–2957 ägarandel 2,0%

Vingåkers kommun org. nr: 212000–0308 ägarandel 2,0%

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Förvaltningens synpunkter

Gnesta kommun har 2 % ägarandel i bolaget och har därmed rätt till en suppleantpost i

styrelsen. Suppleanten har rätt att närvara och yttra sig, vilket

kommunstyrelseförvaltningen understryker är rimligt.

Bolaget ska eftersträva fysisk etablering i samtliga län, där ägandet finns representerat.

Förvaltningen anser att fysiska aktiviteter i varje kommun ska genomföras så att

bolagets aktiviteter även kommer Gnestaborna till gagn.

I övrigt har Gnesta kommun inget att erinra, vi samtycker till de föreslagna

ändringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ärendet är neutralt utifrån checklistan och jämställdhetsanalysen. Bolaget arbetar med

kunder oavsett kön.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-03-25

2. Aktieägaravtal- förslag till revidering

3. Aktieägaravtal- förslag till revidering ändringsmarkerat

4. Ägardirektiv - upprättat förslag

5. Bolagsordning

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Energikontoret Mälardalen

Anna Sandklef

Tf kommunchef

www.gnesta.se


 
 

 
Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna, SWEDEN  

www.energikontor.se 

Ägardirektiv 
Energikontoret i Mälardalen 

Org nr: 556134-8698 
Förslag till bolagsstämman 2020-05-13 

 

 

Ägardirektiv för 
Energikontoret i Mälardalen AB 

 
För den verksamhet som bedrivs, Energikontoret i Mälardalen AB (nedan kallat bolaget), gäller dessa 
ägardirektiv antagna av bolagsstämman.  
 
Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen 
av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och 
aktiebolagslag.  
 
Direktiven gäller tills nya direktiv upprättas av bolagsstämman och omfattar verksamheten på kort 
och lång sikt.  
 

Bolagets ändamål 

Bolaget ska stärka förutsättningarna för en hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå ur ett 
globalt klimatperspektiv. 
 
Bolagets mål är att i den geografiska regionen verka för att öka andelen förnybar energi, arbeta för 
effektivare energianvändning, bidra till välinformerade beslut, beteendeförändring och 
genomförande av lokala och regionala aktiviteter och åtgärder. 
 
Bolagets mål är också att bidra till utvecklingen av samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt för att förstärka ägarnas kapacitet att nå målen för fossiloberoende, resiliens och 
hållbar utveckling i ett energiperspektiv.  
 
Bolaget ska arbeta oberoende av kommersiella intressen.  
 

Verksamhetens inriktning 

Bolaget ska erbjuda kompetens inom energi- och klimatområdet som påverkar offentliga och privata 
aktörer i regionen att arbeta för en hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå.  
 
Bolaget ska initiera, mobilisera och driva lokala och regionala energiprojekt och -aktiviteter mellan 
kommuner, näringsliv, organisationer, lärosäten och andra relevanta aktörer för ökad kunskap och 
handlingskraft.  
 
Bolaget ska vara huvudmännens expertorgan inom energi- och klimatområdet.  
 
Bolaget ska kunna åta sig operativt utförande av huvudmännens strategier, handlingsplaner och 
aktiviteter inom bolagets verksamhetsområde. 
 
Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde samt spridning av 
goda exempel och resultat från verksamheten.  
 
Bolagets arbete ska drivas i linje med regionala strategier för tillväxt, energi och klimat.  



 
 

 
Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna, SWEDEN  

www.energikontor.se 

Ägardirektiv 
Energikontoret i Mälardalen 

Org nr: 556134-8698 
Förslag till bolagsstämman 2020-05-13 

 

 
 

Värdegrund  

Bolagets arbete ska drivas med medvetet beaktande av de globala miljömålen. Särskild vikt läggs på 
målen som verkar för att lösa klimatutmaningen genom att arbeta med utveckling för hållbara städer 
och samhällen, bidra till innovativa lösningar för industri och näringsliv och stärkta förutsättningar för 
hållbar konsumtion och produktion samt hållbar energi.  
 
Bolagets arbete ska vila på allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. Arbetet med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets 
verksamhet.  
 

Ekonomiska och finansiella mål 
 

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.  
 
Ägarnas tillskott till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets 
kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering. 
 
Bolaget ska verka för att stärka det offentliga huvudmannaskapet inom det geografiska 
verksamhetsområdet. 
 
Bolaget tillämpar inte utdelning till ägarna. 
 

Ägarnas insyn och information 
 
Respektive ägares styrelse utövar insyn och tillsyn över bolaget.  
 
Bolaget ska löpande hålla ägarna (verksamhetsnivå) väl informerade och kommunicera 
verksamhetens resultat och nytta på lokal och regional nivå.  
 
Bolaget ska till samtliga ägare årligen tillhandahålla en skriftlig verksamhetsrapport.   
 
Bolaget ska till samtliga ägare årligen sända skriftlig årsredovisning samt protokoll från årsstämman. 
Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.  
 
Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan 
påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.  
 
För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägares styrelserepresentant 
ansvar för att agera egen kontaktperson till bolaget. 
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Aktieägaravtal  
 

Energikontoret i Mälardalen AB, 556134-8698 

 

Detta aktieägaravtal reglerar aktieägarnas gemensamma ägande av Energikontoret i Mälardalen AB 

(”Bolaget”). 

 

De parter som förtecknats i Bilaga 1 äger tillsammans samtliga aktier i bolaget, med den fördelning 

som där anges. 

 

 

1 Bolaget och dess verksamhet 

Parterna ska gemensamt äga Bolaget, med aktiekapital uppgående till minst 500 000 kr. 

 

Bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och de 

övergripande verksamhetsmål som beskrivs i verksamhetsplan för aktuella verksamhetsår.  

 

2 Bolagets firma 

Bolagets firma ska vara Energikontoret i Mälardalen AB. 

 

3 Bolagsordning 

Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga 2.  

 

Vid bristande överenstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal ska, 

aktieägarna emellan, avtalets bestämmelser ha företräde.  

 

4 Bolagets lokalisering 

Bolaget ska ha sitt säte och huvudkontor i Eskilstuna. Verksamheten ska eftersträva fysisk 

etablering i samtliga län där ägande finns representerat.  

 

5 Styrelse  

De sju ägarna med flest aktier har rätt att utse var sin styrelseledamot, och övriga ägare har rätt 

att utse var sin styrelsesuppleant. Styrelsesuppleanterna har rätt att närvara och yttra sig vid 

styrelsemöten. I styrelsen ska ingå representation av förtroendevalda från lokal nivå. Ambitionen 

är att styrelsen ska bemannas av såväl förtroendevalda som tjänstemän samt sakkunniga, och att 

jämställdhet och mångfald ska eftersträvas. 

 

Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger per år. 
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6 Information till aktieägare  

Aktieägare har skyldighet att informera övriga aktieägare om interna frågor som har betydelse 

för delägandet samt frågor som för bolagets verksamhet är av betydelse.  

 

7 Lekmannarevisor 

Lekmannarevisor utses på det sätt bolagsordningen föreskriver.  

 

8 Årsstämma 

Årsstämman ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt bolagets bolagsordning.   

 

9 Revisor  

Revisor utses på det sätt bolagsordningen föreskriver.  

 

10 Firmateckning 

Firman tecknas på det sätt bolagsordningen föreskriver.  

 

11  Finansiering  

Bolagets verksamhet finansieras genom aktiekapital, anslag, projektmedel, serviceavgifter, 

uppdragsfinansiering samt i övrigt genererade medel och/eller upplåning.  

 

Utöver ovanstående ska varje län årligen tillskjuta 400 000 kronor i basfinansiering. Beloppet kan 

erläggas av en part eller fördelas mellan flera parter inom länet. Det finns inga krav på att dessa 

medel erläggs av aktieägare däremot att de ska erläggas av offentlig aktör. Om inte ägarna inom 

respektive län skriftligen överenskommit om annan fördelning, fördelas länets avgift mellan 

ägarna inom länet utifrån ägarandel. 

 

Under förutsättning av att bolagets verksamhet i övrigt genererar överskott ska det 

återinvesteras i verksamheten, och således inte utgå som aktieutdelning eller annan form av 

värdeöverföring till ägarna.  

 

12 Utökning av ägarkretsen/aktiekapitalet 

Ny delägare ska teckna aktier motsvarande 1 aktie per 100 invånare inom företrätt geografisk 

kommun/län. Ny delägare ska vara en offentlig aktör utan privat ägande, inom för verksamheten 

aktuella län. Så länge Eskilstuna kommun äger ett aktieöverskott, med avseende på antal aktier 

varje part ska äga, nyttjas dessa aktier för nya delägare. Skulle ytterligare intressent önska bli 

aktieägare i bolaget, efter att Eskilstunas aktieinnehav reducerats till att motsvara invånarantalet 

i Eskilstuna kommun, ska aktieteckning ske genom riktad nyemission. 

Befintliga aktieägare tillstyrker nyemission av aktier under förutsättning av att ny aktieägare 

förklarar sig beredd att inträda som delägare bland övriga delägare i aktieägaravtalet.  

 

Beslut om intagande av ny delägare fattas av styrelsen. 
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13 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Fullmäktiges ställningstagande före beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

regleras i bolagsordningen.  

 

14 Överlåtelse av avtalet 

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får ej överlåtas eller pantsättas utan 

samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet.  

Aktier får endast överlåtas till annan offentlig aktör utan privat ägande, inom för verksamheten 

aktuella län, och förutsätter att den nya ägaren blir part i detta avtal.  

 

15 Avtalets upphörande 

Detta avtal gäller i fem år från dess undertecknade och – om parterna dessförinnan inte enas om 

att avsluta verksamheten – förlängs automatiskt med fem år åt gången om part ej säger upp 

avtalet senast ett år före avtalstidens utgång.  

 

16 Ändringar  

Ändring av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och 

undertecknade av parterna.  

 

17 Tvist  

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras i tingsrätt.  

 

 

---------------------------------------------------------- 
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     Bilaga 1 
 

 

 

Aktieägare 
 

Följande aktieägare är parter i detta aktieägaravtal. Bolagets aktier ägs enligt följande. 

 

 Antal aktier Andel 

 

Eskilstuna kommun, 212000-0357 1560 st 31,2 % 

Mälarenergi AB, 556448–9150  1310 st 26,2 % 

Nyköpings kommun, 212000–2940 490 st 9,8 % 

Ena Energi AB, 556153–8389 420 st 8,4 % 

Katrineholms kommun, 212000–0340 320 st 6,4 % 

Strängnäs kommun, 212000–0365  300 st 6,0 % 

Flens kommun, 212000–0332 160 st 3,2 % 

Knivsta kommun, 212000–3013 140 st 2,8 % 

Gnesta kommun, 212000–2965 100 st 2,0 % 

Trosa kommun, 212000–2957 100 st 2,0 % 

Vingåkers kommun, 212000-0308 100 st 2,0 % 

 

Summa: 5 000 st 100 % 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Eskilstuna kommun 

Organisationsnummer: 212000-0357 

631 86 Eskilstuna  

 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Mälarenergi AB  

Organisationsnummer: 556448-9150 

721 Västerås  

 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Nyköpings kommun  

Organisationsnummer: 212000-2940 

611 83 Nyköping   

 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Ena Energi AB 

Organisationsnummer: 556153-8389  

745 25 Enköping  

 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Katrineholms kommun  

Organisationsnummer: 212000-0340 

641 80 Katrineholm 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Strängnäs kommun  

Organisationsnummer: 212000-0365 

645 80 Strängnäs  

 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Flens kommun 

Organisationsnummer: 212000-0332 

642 81 Flen 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Knivsta kommun  

Organisationsnummer: 212000-3013 

741 75 Knivsta 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Gnesta kommun  

Organisationsnummer: 212000-2965  

646 80 Gnesta 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Trosa kommun 

Organisationsnummer: 212000-2957 

619 80 Trosa 

 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Vingåkers kommun  

Organisationsnummer: 212000-0308 

643 80 Vingåker 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Aktieägaravtal  
 

Energikontoret i Mälardalen AB, 556134-8698 

Mellan bolaget och dess aktieägare.  

Avtalets utformning möjliggör för nya ägare att ansluta sig til befintligt aktieägaravtal. Tillkommande 

aktieägare signerar  

kompletteras detta avtal endast med en signatursida, under förutsättning att aktieägarna inte 

omförhandlar gällande aktieägaravtal. 

Detta aktieägaravtal reglerar aktieägarnas gemensamma ägande av Energikontoret i Mälardalen AB 

(”Bolaget”) . 

 

De parter som förtecknats i Bilaga 1 äger tillsammans samtliga aktier i bolaget, med den fördelning 

som där anges. 

Aktieägare per 2020-05-13  

Eskilstuna kommunföretag AB org. nr: 556531–7293 ägarandel 31,2%, Mälarenergi AB org. nr: 

556448–9150 ägarandel 26,2%, Nyköpings kommun org. nr: 212000–2940 ägarandel 9,8% 

Ena Energi AB org. nr: 556153–8389 ägarandel 8,4%, Katrineholms kommun org. nr: 212000–0340 

ägarandel 6,4%, Strängnäs kommun org.nr 212000–0365 ägarandel 6,0%, Flens kommun org. nr: 

212000–0332 ägarandel 3,2%, Knivsta kommun org. nr: 212000–3013 ägarandel 2,8%, Gnesta 

kommun org. nr: 212000–2965 ägarandel 2,0%, Trosa kommun org. nr: 212000–2957 ägarandel 

2,0%, Vingåkers kommun org. nr: 212000–0308 ägarandel 2,0% 

 

1 Bolaget och dess verksamhet 

Parterna ska gemensamt äga ett aktiebolagBolaget, med aktiekapital uppgående till minst 

500 000 kr. 

 

Bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och de 

övergripande verksamhetsmål som beskrivs i verksamhetsplan för aktuella verksamhetsår.  

 

2 Bolagets firma 

Bolagets firma ska vara Energikontoret i Mälardalen AB. 

 

3 Bolagsordning 

Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av bBilaga 12.  

 

Vid bristande överenstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal ska, 

aktieägarna emellan, avtalets bestämmelser ha företräde.  
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4 Bolagets lokalisering 

Bolaget ska ha sitt säte och huvudkontor i Eskilstuna. Verksamheten ska eftersträva fysisk 

etablering i samtligarespektive län från vilkadär ägande finns representerat.  

 

5 Valberedning 

Förslag till en styrelseledamot eller suppleant ska lämnas av kommunfullmäktige/ 

kommunstyrelse alternativt bolagsstyrelse för respektive aktieägare. 

Valberedningen tillsätts i de fall antalet aktieägare överstiger 22 Valberedningen ska vid detta 

utgöras av två representanter från respektive län. Inom respektive län utser de två aktieägare 

med flest aktier en representant vardera.    

I styrelsen ska ingå representation av folkvalda från lokal nivå. Ambitionen är att styrelsen ska 

bemannas av så väl politiskt valda som tjänstemän och sakkunniga och eftersträva jämställdhet 

och mångfald.  

 

 

65 Styrelse  

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter samt lägst två och högst elva 

suppleanter, i enlighet med bolagsordningen. De sju ägarna med flest aktier har rätt att utse var 

sin styrelseledamot, och övriga ägare har rätt att utse var sin styrelsesuppleant. 

Styrelsesuppleanterna har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemöten. I styrelsen ska ingå 

representation av förtroendevalda från lokal nivå. Ambitionen är att styrelsen ska bemannas av 

såväl förtroendevalda som tjänstemän samt sakkunniga, och att jämställdhet och mångfald ska 

eftersträvas. 

 

Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger per år. 

 

76 Information till aktieägare  

Aktieägare har skyldighet att informera övriga aktieägare om interna frågor som har betydelse 

för delägandet samt frågor som för bolagets verksamhet är av betydelse.  

 

87 Lekmannarevisor 

Lekmannarevisor utses på det sätt bolagsordningen föreskriver.  

 

98 Årsstämma 

Årsstämman ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt bolagets bolagsordning.   

 

109 Revisor  

Revisor utses på det sätt bolagsordningen föreskriver.  

 

1110 Firmateckning 

Firman tecknas på det sätt bolagsordningen föreskriver.  
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1211  Finansiering  

Bolagets verksamhet finansieras genom aktiekapital, anslag, projektmedel, serviceavgifter, 

uppdragsfinansiering samt i övrigt genererade medel och/eller upplåning.  

 

Utöver ovanstående måste ska varje län årligen tillskjuta minst 400 000 kronor i basfinansiering. 

Beloppet kan erläggas av en part eller fördelas mellan flera parter inom länet. Det finns inga krav 

på att dessa medel erläggs av aktieägare däremot att de ska erläggas av offentlig aktör.  

Fördelning och ansvar ska framgå av särskilda avtal. Om inte ägarna inom respektive län 

skriftligen överenskommit om annan fördelning, fördelas länets avgift mellan ägarna inom länet 

utifrån ägarandel. 

 

Under förutsättning av att bolagets verksamhet i övrigt genererar överskott ska det 

återinvesteras i verksamheten, och således inte utgå som aktieutdelning eller annan form av 

värdeöverföring till ägarna.  

 

1312 Utökning av ägarkretsen/aktiekapitalet 

Ny delägare ska teckna aktier motsvarande 1 aktie per 100 invånare inom företrätt geografisk 

kommun/län. Ny delägare ska vara en offentlig aktör utan privat ägande, inom för verksamheten 

aktuella län. Så länge Eskilstuna kommunföretag äger ett aktieöverskott, med avseende på antal 

aktier varje part ska äga, nyttjas dessa aktier för nya delägare. Skulle ytterligare intressent önska 

bli aktieägare i bolaget, efter att Eskilstunas aktieinnehav reducerats till att motsvara 

invånarantalet i Eskilstuna kommun, ska aktieteckning ske genom riktad nyemission. 

Befintliga aktieägare tillstyrker nyemission av aktier under förutsättning av att ny aktieägare 

förklarar sig beredd att inträda som delägare bland övriga delägare i aktieägaravtalet.  

 

Beslut om intagande av ny delägare fattas av styrelsen. 
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1413 Fullmäktiges rätt att ta ställning  

Fullmäktiges ställningstagande före beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

regleras i bolagsordningen.  

 

1514 Överlåtelse av avtalet 

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får ej överlåtas eller pantsättas utan 

samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet.  

Aktier får endast överlåtas till annan offentlig aktör utan privat ägande, inom för verksamheten 

aktuella län, och förutsätter att den nya ägaren blir part i detta avtal.  

 

1615 Avtalets upphörande 

Detta avtal gäller i fem år från dess undertecknade och – om parterna dessförinnan inte enas om 

att avsluta verksamheten – förlängs automatiskt med fem år åt gången om part ej säger upp 

avtalet senast ett år före avtalstidens utgång.  

 

1716 Ändringar  

Ändring av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och 

undertecknade av parterna.  

 

1817 Tvist  

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras i tingsrätt.  

 

 

---------------------------------------------------------- 
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     Bilaga 1 
 

 

 

Aktieägare 
 

Följande aktieägare är parter i detta aktieägaravtal. Bolagets aktier ägs enligt följande. 

 

 

 Antal aktier Andel 

 

Eskilstuna kommun, 212000-0357 1560 st 31,2 % 

Mälarenergi AB, 556448–9150  1310 st 26,2 % 

Nyköpings kommun, 212000–2940 490 st 9,8 % 

Ena Energi AB, 556153–8389 420 st 8,4 % 

Katrineholms kommun, 212000–0340 320 st 6,4 % 

Strängnäs kommun, 212000–0365  300 st 6,0 % 

Flens kommun, 212000–0332 160 st 3,2 % 

Knivsta kommun, 212000–3013 140 st 2,8 % 

Gnesta kommun, 212000–2965 100 st 2,0 % 

Trosa kommun, 212000–2957 100 st 2,0 % 

Vingåkers kommun, 212000-0308 100 st 2,0 % 

 

Summa: 5 000 st 100 % 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Eskilstuna kommunföretag ABkommun 

Organisationsnummer: 556531-7293212000-0357 

631 86 Eskilstuna  

 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Mälarenergi AB  

Organisationsnummer: 556448-9150 

721 Västerås  

 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Nyköpings kommun  

Organisationsnummer: 212000-2940 

611 83 Nyköping   

 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Ena Energi AB 

Organisationsnummer: 556153-8389  

745 25 Enköping  

 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Katrineholms kommun  

Organisationsnummer: 212000-0340 

641 80 Katrineholm 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Strängnäs kommun  

Organisationsnummer: 212000-0365 

645 80 Strängnäs  

 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Flens kommun 

Organisationsnummer: 212000-0332 

642 81 Flen 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Knivsta kommun  

Organisationsnummer: 212000-3013 

741 75 Knivsta 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Gnesta kommun  

Organisationsnummer: 212000-2965  

646 80 Gnesta 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Trosa kommun 

Organisationsnummer: 212000-2957 

619 80 Trosa 

 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 
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Signaturer aktieägare  

 

 

Vingåkers kommun  

Organisationsnummer: 212000-0308 

643 80 Vingåker 

 

 

Ort och datum: _________________________ 

 

 

 

Signatur:_______________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2020-03-20

Diarienummer: MOB.2020.40

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringar gällande

barmarksunderhåll

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringsmedel 1 000 tkr av anvisade 2 500 tkr i framtidsplanen 2020-2022

gällande investering barmarksunderhåll 2020 får ianspråktas.

Ärendebeskrivning

I Framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar beslutade för samhällsbyggnads-

nämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska dessa skrivas fram

till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen om de överstiger 500 tkr.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen förutsätter att samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar

utifrån en sparsam och restriktiv hållning när det gäller ianspråktagande av

investeringsmedel som avser barmarksunderhåll.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-02-19

2. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-01, § 19

3. Tjänsteskrivelse 2020-03-20

Sändlista

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten

Anna Sandklef Patrik Nissen

Tf kommunchef Förvaltningschef

Patrik Andersson

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Gatuchef

www.gnesta.se


Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-01
Diarienummer: MOB.2020.40

§ 19

Ianspråktagande av investeringar gällande
barmarksunderhåll

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringsmedel 1 000 tkr av anvisade 2 500 tkr i framtidsplanen 2020-2022

gällande investering barmarksunderhåll 2020 får ianspråktas

Sammanfattning av ärendet
I framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen när de

överstiger 500 tkr.

Anvisade investeringsmedel för barmarksunderhåll i framtidsplan 2020-2022 uppgår

till 2 500 tkr för 2020. I detta ärende föreslår förvaltningen att 1 000 tkr av dessa

medel får ianspråktas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-03-24

Tjänsteförslag
1. Investeringsmedel 1 000 tkr av anvisade 2 500 tkr i framtidsplanen 2020-2022

gällande investering barmarksunderhåll 2020 får ianspråktas

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2020-03-24
Diarienummer: MOB.2020.40

Samhällsbyggnadsnämnden

Ianspråktagande av investeringar gällande
barmarksunderhåll

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringsmedel 1 000 tkr av anvisade 2 500 tkr i framtidsplanen 2020-2022

gällande investering barmarksunderhåll 2020 får ianspråktas.

Sammanfattning
I framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen när de

överstiger 500 tkr.

Anvisade investeringsmedel för barmarksunderhåll i framtidsplan 2020-2022 uppgår

till 2 500 tkr för 2020. I detta ärende föreslår förvaltningen att 1 000 tkr av dessa

medel får ianspråktas.

Ärendebeskrivning
I framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar beslutade för

samhällsbyggnadsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen om

beloppet överstiger 500 tkr. Ambitionen är att inte mer medel än vad som förväntas

användas på kort sikt ska ianspråktas, varför detta ärende endast avser en del av den

totala investeringen.

Förvaltningens synpunkter
Den föreslagna investeringen omfattar åtgärder i gatu-och parkmiljö såsom kantsten,

mindre asfaltslagningar, rännstensbrunnar, gatuskyltar, linjemålning, planteringar

m.m. Arbetena är tänkta att utföras löpande under våren/försommaren 2020. Anvisade

investeringsmedel för barmarksunderhåll i framtidsplan 2020-2022 uppgår till 2 500

tkr för 2020. I detta ärende föreslår förvaltningen att 1 000 tkr av dessa medel får

ianspråktas.



Samhällsbyggnadsförvaltningen 2(2)

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Ekonomiska konsekvenser

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Avskrivningstid

Konstruktioner 400 tkr 25 år

Beläggningsarbeten 200 tkr 15 år

Skyltar 100 tkr 10 år

Beteckningar 100 tkr 30 år

Rabatter och träd 200 tkr 25 år

Kan inte ovanstående investeringsbudget ianspråktas kan planerade investeringar ej

genomföras.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ärendet följer kommunens riktlinjer för investeringar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-03-24

Patrik Nissen Patrik Andersson

Förvaltningschef Gatuchef

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2020-03-20

Diarienummer: MOB.2020.54

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsmedel

gällande fordonspark

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner 600 tkr av önskade ianspråktagande av investering
för två fordon.

Ärendebeskrivning

I Framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar anvisade för samhällsbyggnad-

snämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska dessa skrivas fram

till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen om de överstiger 500 tkr.

Ambitionen är att inte mer medel än vad som förväntas användas på kort sikt ska

ianspråktas, varför bara en del av totala investeringen är upptagen.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen ska iaktta

sparsamhet och restriktiv hållning vad gäller investeringsmedel utifrån faktiska behov.

Därför föreslås att de två fordon där behovet är som störst kan beviljas. Om behov

uppstår senare under året av en tredje bil, då skrivs ett nytt ärende om ianspråktagande

av investering fram.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-03-20

2. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-01, § 20

3. Tjänsteskrivelse 2020-02-19

Sändlista

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten

Anna Sandklef Patrik Nissen

Tf kommunchef Förvaltningschef

www.gnesta.se


Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-04-01
Diarienummer: MOB.2020.54

§ 20

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande fordonspark

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringsmedel 1 000 tkr av anvisade 2 660 tkr i framtidsplanen 2020-2022

gällande investering fordonspark 2020 får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
I framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar beslutade för

samhällsbyggnadsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen om de

överstiger 500 tkr.

Investeringen för de tre fordonen är totalt 1 000 tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-02-19

Tjänsteförslag
1. Investeringsmedel 1 000 tkr av anvisade 2 660 tkr i framtidsplanen 2020-2022

gällande investering fordonspark 2020 får tas i anspråk.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2020-02-19
Diarienummer: MOB.2020.54

Samhällsbyggnadsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande fordonspark

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringsmedel 1 000 tkr av anvisade 2 660 tkr i framtidsplanen 2020-2022

gällande investering fordonspark 2020 får tas i anspråk.

Sammanfattning
I framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar beslutade för

samhällsbyggnadsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen om de

överstiger 500 tkr.

Investeringen för de tre fordonen är totalt 1 000 tkr.

Ärendebeskrivning
I framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen om de

överstiger 500 tkr. Ambitionen är att inte mer medel än vad som förväntas användas på

kort sikt ska ianspråktas, varför föreliggande ärende endast avser en del av den totala

investeringen.

Förvaltningens synpunkter
Investeringen avser uppdatering av fordonsparken med utbyte av tre lätta lastbilar.

Utbytet behöver ske under våren/försommaren 2020.

Förvaltningen lider idag brist på fordon då en bil havererat helt och är för dyr för att

laga, en bil har lagats hjälpligt i väntan på byte samt att en bil endast går att starta när

motorvärmare suttit i och därmed inte kan parkeras ute i fält. Det finns således ett stort

behov att byta ut dessa tre lätta lastbilar. Investeringen finns upptaget i

framtidsplanen.

Att införskaffa ett elfordon ser förvaltningen som en naturlig utveckling för att leva upp

till de miljömål som finns. Ett sådant fordon lämpar sig väl i arbeten inom Gnesta

tätort där det inte är så långa körsträckor.



Samhällsbyggnadsförvaltningen 2(2)

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Ekonomiska konsekvenser

Investeringen för de tre fordonen är totalt 1 000 tkr. Avskrivning för dessa görs enligt
nedanstående tabell och innebär således en årlig kostnad på 200 tkr.

Komponent Belopp Avskrivningstid
2 st lätta lastbilar 600 tkr 5 år
1 st lätt lastbil el 400 tkr 5 år

Kan inte ovanstående investeringsbudget ianspråktas kan planerade investeringar ej

genomföras.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ärendet följer kommunens riktlinjer för investeringar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-02-19

Patrik Nissen Patrik Andersson

Förvaltningschef Gatuchef

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2020-01-31

Diarienummer: SN.2019.34

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande

biståndsbeslut enligt SoL och LSS kvartal 4,

2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning

För fjärde kvartalet 2019 finns det 2 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut

inom SoL och 3 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt LSS.

Inom SoL gäller besluten särskilt boende för äldre. Inom LSS gäller besluten bostad

med särskild service.

Samtliga beslut är rapporterade och återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård

och omsorg.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Rapporten är inte föremål för jämställdhetsanalys.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2020-01-31

Anna Sandklef Ann Malmström

Tf kommunchef Förvaltningschef

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

www.gnesta.se


Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-04
Diarienummer: SN.2019.34

§ 11

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS - kvartal 4

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För fjärde kvartalet 2019 finns det 2 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut

inom SoL och 3 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt LSS. Samtliga

beslut är rapporterade och återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och

omsorg.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2020-01-31

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ KommunfullmäktigeVerksamhetschef Administration- och bistånd,

Socialförvaltningen



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2020-01-30
Diarienummer: SN.2019.34

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS kvartal 4,
2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning
För fjärde kvartalet 2019 finns det 2 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut

inom SoL och 3 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt LSS. Samtliga

beslut är rapporterade och återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och

omsorg.

Förvaltningens synpunkter
Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser

enligt LSS som inte har verkställts tre månader efter beslut.

Inom SoL finns det 2 beslut rörande särskilt boende för äldre.

I ett ärende var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2019-08-21. Den enskilde

väntar fortfarande på särskilt boende i Gnesta kommun, i dagsläget bor den enskilde på

ett annat särskilt boende i en annan kommun och har därmed heldygnsomsorg. I ett

ärende var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2019-08-13. Den enskilde blev

erbjuden plats på särskilt boende den 2019-12-05 men tackade nej. Den enskilde blev

erbjuden plats på särskilt boende igen den 2020-01-13 och tackade ja.

Inom LSS finns det 3 beslut rörande bostad med särskild service.

I ett ärende var beslutsdatumet 2019-09-23. I ett ärende var beslutsdatumet 2019-09-

09. I ett ärende var beslutsdatumet 2019-07-11. Samtliga väntar på plats.



Socialförvaltningen 2(2)

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Rapporten är inte föremål för jämställdhetsanalys.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2020-01-31

Ann Malmström Ida Claesson

Förvaltningschef Utredare

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Helen Brodin, verksamhetschef Administration- och bistånd, Socialförvaltningen



Kommunstyrelsen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad 2020-03-25
Diarienummer: KS.2020.5

Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av

kommunstyrelsens antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till

kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller

fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla

lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden

för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att

kommunstyrelsens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens

anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det

datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter

om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare

(namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med

skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2020-03-10 – 2020-03-25



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2020.38

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-03-23

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör, Fastställd

Ärende: RVA.2020.35

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-03-12

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör, Avslag

Ärende: RVA.2020.37

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-03-23

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör, Fastställd

Ärende: RVA.2020.33

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-03-12

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör, Fastställd

Ärende: RVA.2020.34

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-03-12

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör, Fastställd

2020-03-25 16:56:19 Sida 1 av 3



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2020.26

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-03-23

Beslut: Beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall, Miljöansvarig

Ärende: RVA.2020.36

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-03-23

Beslut: Beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall, Miljöansvarig

Ärende: RVA.2020.17

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-03-23

Beslut: Beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall, Miljöansvarig

Ärende: RVA.2020.28

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-03-23

Beslut: Beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall, Miljöansvarig

Ärende: RVA.2020.32

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-03-23

Beslut: Beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall, Miljöansvarig

2020-03-25 16:56:19 Sida 2 av 3



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2020.43

Infrastruktur

Remiss - Regional plan för väginfrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Beslutsdatum: 2020-03-12

Beslut: Beslut - Remissvar, Samhällsbyggnadschef

2020-03-25 16:56:19 Sida 3 av 3



Kommunstyrelseförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2020-03-25

Diarienummer: KS.2020.4

Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden
kommunstyrelsen

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 hos

kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden, 2020-03-13

~ Protokoll från Gemensamma patientnämnden 2020-02-28

~ Protokollsutdrag från barn-och utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-10, §

3

~ Protokoll från Nämnden för samverkan mellan socialtjänst och vård , 2020-03-05

~ Rapport från Mälardalsrådet : Bristen på samhällsbyggare inom infrastruktur;

https://www.malardalsradet.se/app/uploads/2020/01/samhallsbyggare-rapport-

2020.pdf

~ Protokollsutdrag § 2-6 från Region Sörmland 2020-03-05- 2020-03-06

~ Protokoll från Gnesta Förvaltnings AB 2020-02-27

~ Protokoll från Gnestahem 2020-02-27

https://www.malardalsradet.se/app/uploads/2020/01/samhallsbyggare-rapport-2020.pdf
https://www.malardalsradet.se/app/uploads/2020/01/samhallsbyggare-rapport-2020.pdf
https://www.malardalsradet.se/app/uploads/2020/01/samhallsbyggare-rapport-2020.pdf
https://www.malardalsradet.se/app/uploads/2020/01/samhallsbyggare-rapport-2020.pdf
https://www.malardalsradet.se/app/uploads/2020/01/samhallsbyggare-rapport-2020.pdf
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