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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Anna Ekström (M) som ordinarie och Håkan Ekstrand (C) som

ersättare att justera protokollet i omedelbar anslutning till sammanträdet på

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ärende nummer 19 på dagordningen, Återrapportering kommunikationsutredning,

flyttas till ärende 7 på dagordningen. Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Information

Ingen information.
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Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2020.259

§ 92

Framtidsplan för kommunstyrelsen 2021-2023

Beslut
1. Godkänner Framtidsplan 2021-2023 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har utarbetat Framtidsplan 2021-2032 med mål, satsningar,

uppdrag och organisation, drift- och investeringsbudget samt riktlinjer för intern

kontroll. I framtidsplanen har indikatorer och uppdrag utvecklats från tidigare år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-11-25

2. Framtidsplan 2021-2023 för kommunstyrelsen

Tjänsteförslag
1. Godkänner Framtidsplan 2021-2023 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Silow Kallenberg (Fi) föreslår att ordet "ev." på sidan 11 i Framtidsplanen under

rubriken "Kommunstyrelsens mål ett aktivt jämställdhetsarbete" tas bort.

Johan Rocklind (S) föreslår avslag på Kim Silow Kallenbergs (Fi) ändringsförslag att ta

bort ordet "ev" på sid 11 i Framtidsplanen.

Lena Staaf (V) lämnar ändringsförslaget att mäta konkurser, kommunstyrelsens

presidium bifaller Lena Staafs (V) ändringsförslag.

Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att avslå Kim Silow Kallenbergs (Fi) förslag till

att ta bort ordet "ev" på sidan 11 i framtidsplanen, ordföranden finner att

kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller det framskrivna förslaget med Lena

Staafs (V) ändringsförslag och finner att så är fallet.

Sändlista
~ Kommunchef

~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2020.150

§ 93

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 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. 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

distans är ett komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period
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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 kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2020.303

§ 94

Akutvattenlösning för Gnesta tätort

Beslut
1. Godkänner uppkomna kostnader på 1 298 tkr kr för akutvattenlösning för

Gnesta tätort. Kostnaderna ska belasta kostnadsstället 12014, VA-

skattekollektiv under verksamhetsområdet kommunchef.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet rör att i efterhand godkänna nedlagda kostnader för en under sommaren 2020

akut tillskapad tillfällig anläggning för extra tillskott av dricksvatten för Gnesta tätort.

Förvaltningen noterade kraftigt sjunkande grundvattennivåer under våren 2020 och

det fanns en stark oro att det skulle uppstå akut brist på dricksvatten under hösten.

Förvaltningen agerade då och gav ett uppdrag till konsulter att ta fram en akutlösning

för skapa tillskottsvatten. Lösningen föll på Frösjön som råvattentäkt och att två

containrar med avancerade ultrafilter skulle hyras in.

Kostnaderna för anläggningen har varit totalt exkl. moms 1 298 tkr. Anläggningen har

varit en akut provisorisk åtgärd och utgör därmed inte en investering

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-11-27

Tjänsteförslag
1. Godkänner uppkomna kostnader på 1 298 tkr kr för akutvattenlösning för

Gnesta tätort. Kostnaderna ska belasta kostnadsstället 12014, VA-

skattekollektiv under verksamhetsområdet kommunchef.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2019.128

§ 95

Fördjupad förstudie avseende nytt vattenverk
Gnesta tätort

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2020-12-07

2. 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
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunchef

~ Samhällsbyggnadschef

~ VA-chef

~ Ekonomichef

~ VA-ingenjör
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Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2020.277

§ 96

Tak för borgen 2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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
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marknadsvärde uppgår till 738 mkr (senaste värderingen hösten 2019), Gnesta
Förvaltnings ABs marknadsvärde uppgår till 698 mkr (senaste värderingen augusti
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

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 kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2020.279

§ 97

Låneram 2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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

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

mkr.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2020.287

§ 98

Återrapportering kommunikationsutredning

Beslut
1. Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens sammanträde 16 mars 2020, § 14, beslutades att ge uppdrag att

göra en översyn över det samlade kommunikationsarbetet för att utreda om

kommunikationsresurserna kan samordnas för bättre resursutnyttjande.

Återrapporteringen föredras av Malin Danielsson och Mats Carlström från

Publicpartner.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag

Sändlista
~ Chef kommunikation och samverkan
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Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2020.292

§ 99

Budget för kommungemensamma poster

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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
2. Tjänsteskrivelse 20-11-25

3. Budget på verksamhetsområdesnivå för kommungemensamma poster 2021-2023

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

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: SN.2020.89

§ 100

Avgifter och taxor- revidering

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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 avgiftjusteringar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-11-17

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

och taxor år 2021.

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

4. 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.

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

MarieES
Maskinskriven text



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2020.278

§ 101

Ianspråktagande av investeringar - IT

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

Sammanfattning av ärendet
Ianspråktagande av delar av investeringar som omnämns i framtidsplanen 2020 –

2022. Under pågående pandemi har IT-enheten fått omprioritera verksamheten och

endast vissa investeringar kommer att tas i anspråk.

 Utbyggnad av förvaltningsnät 500 tkr
 Utbyggnad av fiber till Trosa kommun 2 500 tkr
 Förnyelse av administrativ datorpark (Del av) 500 tkr
 Införandeprojekt 2 000 tkr

Investeringar i framtidsplanen som inte kommer att tas i anspråk under 2020 på grund

av rådande pandemin är.

 Utökning av fritt wifi 450 tkr
 Servrar och kommunikationsutrustning 650 tkr
 Generella IT investeringar 500 tkr
 Integrationer 500 tkr
 Förnyelse av administrativ datorpark (Övrig del) 1000 tkr

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-12-01

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att investeringar redovisade under ekonomiska

konsekvenser nedan får tas i anspråk

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



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förvaltningsekonom

~ Ekonomichef

~ IT-chef



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2020.197

§ 102

Avbruten anslutningsprocess till
kommunalförbundet Sydarkivera

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2020-11-13

Tjänsteförslag
1. Avbryta anslutningsprocessen med kommunalförbundet Sydarkivera.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2020.245

§ 103

Stockholm Business Alliance

Beslut
1. Godkänna och underteckna avtal om fortsatt partnerskap mellan Gnesta kommun

och Stockholm Business Alliance (SBA) för perioden 2021 - 2025

Sammanfattning av ärendet
Stockholm Business Alliance består idag av 56 kommuner i 8 län, i och runt om

Stockholm. Samarbetet inriktar sig mot att koordinera arbetet inom

investeringsfrämjande, internationell marknadsföring och utveckling av

näringslivsservice. Gnesta kommun har varit med sedan 2004 och deltar aktivt i

konferenser, utbildningar och seminarier för att jobba effektivt.

En viktig del i SBA-samarbetet är mätning av kommunens egen service till näringslivet,

s.k. Nöjd-kund-index. Andra viktiga delar är gemensam marknadsföring, olika

rapporter och investeringsfrämjande åtgärder som bidrar till Stor-Stockholms tillväxt,

vilket gynnar Gnesta.

2004 antog Gnesta kommun att bli medlem i det som då hette Business Arena

Stockholm och som 2006 övergick till partnerskapet Stockholm Business Alliance. Den

nya avtalsperioden är 1 januari 2021- 31 december 2025.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-10-05

Tjänsteförslag
1. Godkänna och underteckna avtal om fortsatt partnerskap mellan Gnesta

kommun och Stockholm Business Alliance (SBA) för perioden 2021 - 2025

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Stockholm Business Alliance

~ Verksamhetschef Kommunikation och samverkan



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: MOB.2020.158

§ 104

Ianspråktagande av investeringsmedel
fordonspark

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner 1 110 tkr ianspråktagande av investeringsmedel för
fordonspark.

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 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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-15

2. Tjänsteskrivelse 2020-11-02

3. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-09-23, § 57

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen godkänner 1 110 tkr ianspråktagande av investeringsmedel

för fordonspark.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2019.93

§ 105

Motion - Vegetarisk mat som standard i
kommunens verksamheter

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2020-03-11

2. Protokoll 2020-03-10 - BoU § 4

3. Tjänsteskrivelse 2020-02-28

4. 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
Kim Silow Kallenberg (Fi) , Lena Staaf (V) och Gustav Edman (MP) bifaller motionen.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsne kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller Kim Siow Kallensbergs (Fi) förslag om att bifalla motionen. Kommunstyrelsen

bifaller ordförandens förslag.

Reservationer
Kim Silow Kallenberg (Fi) reserverar sig muntligt till beslutet.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2019.277

§ 106

Motion - Anpassning av busstrafik till
pendeltågens helgtider

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-07-30

2. 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
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2019.308

§ 107

Motion - Begäran om registerutdrag vid all
anställning i Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2020-03-20

2. Motion



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: SN.2020.32

§ 108

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning

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. Tjänsteskrivelse 2020-09-30

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

3. Tjänsteskrivelse 2020-08-25

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2020.4

§ 109

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Beslut
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som

kommunledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för kommunstyrelsen,

utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos

kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll Gnesta Förvaltnings AB 2020-09-17

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2020-06-16

~ Protokoll Lönenämnd Sörmland 2020-10-02

~ Protokoll Gemensamma överförmyndarnämnden 2020-10-13

~ Protokoll Gemensamma växelnämnden 2020-10-22

~ Protokollsutdrag Region Sörmland 2020-09-15, § 111/20 Sörmlandstaxans

prisjustering 2021

~Månadsrapport för pensionsportföljen september

~Månadsrapport för pensionsportföljen augusti

~Månadsrapport för pensionsportföljen juli

~Månadsrapport för pensionsportföljen juni

~Månadsrapport för pensionsportföljen maj
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Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2020.5

§ 110

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 2020-09-17 – 2020-10-14

~ Förteckning över delegationsbeslut 2020-10-15 - 2020-11-25

~ Anställningar 2020-08-01 - 2020-09-30



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-12-14

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-14
Diarienummer: KS.2020.3

§ 111

Kommunchefen informerar

Sammanfattning av ärendet
Utredning avseende bygglovshantering

Covid-19

Rekrytering socialchef och barn- och utbildningschef pågår

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 8 februari 2021.
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NÄRVARANDE 


JA NEJ 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 


NR 


ÄRENDE 
NR 


 


Johan Rocklind, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M X         
Håkan Ekstrand, 2:e v ordf C x         
Linda Lundin, Led S  X Harke Steenbergen       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X         
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M  X Sven Anderson       
Anders Oscarsson, Led S X         
Sibylle Ekengren, Led M X         
Andreas Andersson, Led C X         
Tomas Ingberg, Led SD  X Karin Braathen Gustavsson       
Göran Ehrenhorn, Led SD X § 111        
Lena Staaf, Led V X  Digitalt deltagande       
Gustav Edman, Led MP X         
Harke Steenbergen, Ers Ersättare    S X  Digitalt deltagande       
Sven Anderson, Ers Ersättare    M X         
Petra Lindström, Ers Ersättare    S  X        
Karin Braathen Gustavsson, Ers Ersättare    M X         
Inga-Lill Fredriksson, Ers                                 Ersättare    C  X        
Christian Tomtlund, Ers Ersättare    SD  X        
Kim Silow Kallenberg, Ers Ersättare    Fi x         


  S = S-M-C-MP-L-Fi-V-SD 


   M = M-S-C-L-SD-MP-V-Fi 


   C = C-L-M-S-MP-V-Fi 


   SD = SD-M-C-L-S-V-MP-Fi 


   V = V-Fi-MP-C-L-S-M-SD 


   MP = MP-Fi-V-S-L-C-M-SD 


   L = L-C-M-S-MP-V-Fi 


   Fi = Fi-V-MP-S-L-C-M-SD 


 







 


 







