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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 Oskar Sulin (V) som ordinarie och Anna Ekström (M) som

ersättare att justera protokollet torsdagen den 23 februari 2023, kl 15.00, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Oskar Sulin (V) väcker ett ledamotsinitiativ. Ordföranden föreslår att de kompletterade

ärendena; "Äskande medel för säkra brevförsändelser" läggs till som ny punkt 36,

"Revidering reglemente för gemensamma patientnämnden" som ny punkt 37 och Oskar

Sulin (V) ledamotsinitiativ läggs till som ny punkt 38.

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.7

§ 1

Information från föredragande

Beslut
1. Tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Sebastian Strid från Nyföretagarcentrum och Matilda Höglund, Näringslivssamordnare

Gnesta kommun, informerar om Nyföretagarcentrums arbete.

Bertil Karlsson, miljöstrateg, informerar om skogsavverkning i Gnesta kommun. Daniel

Wohlgemuth (MP) anmäler jäv på detta ärende. Informationsmöte inplanerat i Laxne.

Anna-Karin Lindblad Wieslander informerar om FTI Förpackningsinsamling och

Mikael Tjulin, VA-ingengör, informerar om framtida avloppsrening.

Anders Axelsson, kommunchef, och Cecilia Henningsson, tf HR-chef, informerar om

Medarbetarundersökningen.

Anders Axelsson, kommunchef, informerar om pensioner till förtroendevalda.

Anders Axelsson, kommunchef, återrapporterar kring Vatten/avlopp.

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.48

§ 2

Arbetsordning kommunfullmäktige

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta arbetsordning för kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallag (2017:725) 5 kap. § 71 ska fullmäktige anta en arbetsordning. Av

denna ska framgå vad som gäller för fullmäktiges sammanträden och handläggning av

ärenden. Arbetsordningen är ett komplement till kommunallagen.

Föreslagen arbetsordning utgår från den skrivelse som Sveriges Kommuner och

Regioner (SKR) tagit fram som underlag för lokala bedömningar. Förändringarna

jämfört med nuvarande arbetsordning består främst i att struktur och innehåll följer

SKR:s skrivelse för arbetsordning för fullmäktige, att kommunalrådens och

oppositionsrådets roll regleras i arbetsordningen samt att distans sammanträden tillåts

utifrån givna premisser.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-24

2. Arbetsordning för kommunfullmäktige.

3. SKR:s Arbetsordning för fullmäktige - ett underlag för lokala bedömningar -

reviderad upplaga daterad, januari 2021.

Tjänsteförslag
1. Anta arbetsordning för kommunfullmäktige.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Reservationer och särskilt yttrande
Oskar Sulin (V) anmäler särskilt yttrande.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunchef

~ Kommunens författningssamling
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Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.34

§ 3

Reglemente kommunstyrelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta reglemente för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallag (2017:725) kapitel 6 reglerar styrelse och nämnders uppgifter och att

fullmäktige ska anta reglementen om verksamhet och arbetsformer.

Det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen utgår från den skrift som Sveriges

Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram som underlag för lokala bedömningar och

fastslår kommunstyrelsens uppgift utöver det som föreskrivs om styrelsen i lag eller

annan författning. Reglementet består i tre delar, varav del ett är specifik för styrelsen

och de andra två delarna avser gemensamma bestämmelser och arbetsformer för

kommunstyrelsen och nämnderna.

Förändringarna jämfört med gällande reglemente består främst i att struktur och

innehåll följer SKR:s skrift, att nämndens uppgifter anges utifrån lagstiftning och att

reglementet inte innehåller ansvar och uppgifter som regleras i övriga styrdokument.

I Gnesta kommun är samhällsbyggnadsförvaltningen underställd och servar både

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen i olika typer av frågor och

ärenden. I nu gällande reglemente har kommunstyrelsen verksamhetsansvaret för VA,

renhållning, mark- och exploatering, energi- och klimatfrågor, infrastruktur,

kollektivtrafik, energirådgivning, översiktlig fysisk planering samt bostadsförsörjning.

Dock har innehar kommunstyrelsen inte personalansvar för dessa verksamheter, utan

det ansvaret åligger samhällsbyggnadsnämnden.

I förslag till reglemente för kommunstyrelsen föreslås att verksamhetsansvaret för ovan

nämnda områden också åtföljs av personalansvar. Därmed föreslås att

kommunstyrelsen övertar personalansvar för den personal inom förvaltningen som

arbetar med uppgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Två förändringar som är gemensamma för alla nämndreglementen, inbegripet

styrelsen, är att distanssammanträden tillåts utifrån givna premisser samt att

sammanträdena inte per automatik är offentliga.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-24

2. Reglemente för kommunstyrelsen

3. SKR:s skrift”Reglemente för styrelse och nämnder – ett underlag för lokala

bedömningar – reviderad upplaga, daterad mars 2019”.

Tjänsteförslag
1. Anta reglemente för kommunstyrelsen.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Samhällsbyggnadsnämnden

~ Kommunchef

~ Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.35

§ 4

Reglemente socialnämnden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta reglemente för socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallag (2017:725) kapitel 6 reglerar styrelse och nämnders uppgifter och att

fullmäktige ska anta reglementen om verksamhet och arbetsformer .

Det föreslagna reglementet för socialnämnden utgår från den skrift som Sveriges

Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram som underlag för lokala bedömningar och

fastslår socialnämnden uppgift utöver det som föreskrivs om nämnden i lag eller annan

författning. Reglementet består i tre delar, vara del ett är nämndspecifik och de andra

två delarna avser gemensamma bestämmelser och arbetsformer för kommunstyrelsen

och nämnderna.

Förändringarna jämfört med gällande reglemente består främst i att struktur och

innehåll följer SKR:s skrift, att nämndens uppgifter anges utifrån lagstiftning och att

reglementet inte innehåller ansvar och uppgifter som regleras i övriga styrdokument.

Det föreslagna reglementet innebär ingen förändring av socialnämndens uppgifter i sak

jämfört med nuvarande reglemente.

Två förändringar som är gemensamma för alla nämndreglementen, inbegripet

styrelsen, är att distanssammanträden tillåts utifrån givna premisser samt att

sammanträdena inte per automatik är offentliga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-24

2. Reglemente för socialnämnden

3. SKR:s skrift”Reglemente för styrelse och nämnder – ett underlag för lokala

bedömningar – reviderad upplaga, daterad mars 2019”.

Tjänsteförslag
1. Anta reglemente för socialnämnden.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Socialnämnden

~ Socialchef

~ Kommunens författningssamling
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Sammanträdesdatum: 2023-02-20
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§ 5

Reglemente samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallag (2017:725) kapitel 6 reglerar styrelse och nämnders uppgifter och att

fullmäktige ska anta reglementen om verksamhet och arbetsformer .

Det föreslagna reglementet för samhällsbyggnadsnämnden utgår från den skrift som

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram som underlag för lokala

bedömningar och fastslår samhällsbyggnadsnämndens uppgift utöver det som

föreskrivs om nämnden i lag eller annan författning. Reglementet består i tre delar,

varav del ett är nämndspecifik och de andra två delarna avser gemensamma

bestämmelser och arbetsformer för kommunstyrelsen och nämnderna.

Förändringarna jämfört med gällande reglemente består främst i att struktur och

innehåll följer SKR:s skrift, att nämndens uppgifter anges utifrån lagstiftning och att

reglementet inte innehåller ansvar och uppgifter som regleras i övriga styrdokument.

I Gnesta kommun är samhällsbyggnadsförvaltningen underställd och servar både

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen i olika typer av frågor och

ärenden. I nu gällande reglemente har kommunstyrelsen verksamhetsansvaret för VA,

renhållning, mark- och exploatering, energi- och klimatfrågor, infrastruktur,

kollektivtrafik, energirådgivning, översiktlig fysisk planering samt bostadsförsörjning.

Dock har innehar kommunstyrelsen inte personalansvar för dessa verksamheter, utan

det ansvaret åligger samhällsbyggnadsnämnden.

I förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden föreslås att

verksamhetsansvaret för ovan nämnda områden också åtföljs av personalansvar.

Därmed föreslås att samhällsbyggnadsnämnden enbart har personalansvar för den

personal inom förvaltningen som arbetar med uppgifter inom

samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde.

Två förändringar som är gemensamma för alla nämndreglementen, inbegripet

styrelsen, är att distanssammanträden tillåts utifrån givna premisser samt att

sammanträdena inte per automatik är offentliga.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-24

2. Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

3. SKR:s skrift”Reglemente för styrelse och nämnder – ett underlag för lokala

bedömningar – reviderad upplaga, daterad mars 2019”.

Tjänsteförslag
1. Anta reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Samhällsbyggnadsnämnden

~ Kommunstyrelsen

~ Samhällsbyggnadschef

~ Kommunchef
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Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.37

§ 6

Reglemente barn - och utbildningsnämnden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta reglemente för barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallag (2017:725) kapitel 6 reglerar styrelse och nämnders uppgifter och att

fullmäktige ska anta reglementen om verksamhet och arbetsformer.

Det föreslagna reglementet för barn- och utbildningsnämnden utgår från den skrift

som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram som underlag för lokala

bedömningar och fastslår barn- och utbildningsnämndens uppgift utöver det som

föreskrivs om nämnden i lag eller annan författning. Reglementet består i tre delar,

varav del ett är nämndspecifik och de andra två delarna avser gemensamma

bestämmelser och arbetsformer för kommunstyrelsen och nämnderna.

Förändringarna jämfört med gällande reglemente består främst i att struktur och

innehåll följer SKR:s skrift, att nämndens uppgifter anges utifrån lagstiftning och att

reglementet inte innehåller ansvar och uppgifter som regleras i övriga styrdokument.

Det föreslagna reglementet innebär ingen förändring av barn- och

utbildningsnämndens uppgifter i sak jämfört med nuvarande reglemente.

Två förändringar som är gemensamma för alla nämndreglementen, inbegripet

styrelsen, är att distanssammanträden tillåts utifrån givna premisser samt att

sammanträdena inte per automatik är offentliga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-26

2. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

3. SKR:s skrift”Reglemente för styrelse och nämnder – ett underlag för lokala

bedömningar – reviderad upplaga, daterad mars 2019”.

Tjänsteförslag
1. Anta reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsnämnden

~ Förvaltningschef BoU

~ Kommunens författningssamling



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
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§ 7

Reglemente valnämnden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta reglemente för valnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallag (2017:725) kapitel 6 reglerar styrelse och nämnders uppgifter och att

fullmäktige ska anta reglementen om verksamhet och arbetsformer.

Det föreslagna reglementet för valnämnden utgår från den skrift som Sveriges

Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram som underlag för lokala bedömningar och

fastslår valnämndens uppgift utöver det som föreskrivs om nämnden i lag eller annan

författning. Reglementet består i tre delar, varav del ett är nämndspecifik och de andra

två delarna avser gemensamma bestämmelser och arbetsformer för kommunstyrelsen

och nämnderna.

Förändringarna jämfört med gällande reglemente består främst i att struktur och

innehåll följer SKR:s skrift, att nämndens uppgifter anges utifrån lagstiftning och att

reglementet inte innehåller ansvar och uppgifter som regleras i övriga styrdokument.

Det föreslagna reglementet innebär ingen förändring av valnämndens uppgifter i sak

jämfört med nuvarande reglemente.

Två förändringar som är gemensamma för alla nämndreglementen, inbegripet

styrelsen, är att distanssammanträden tillåts utifrån givna premisser samt att

sammanträdena inte per automatik är offentliga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-24

2. Reglemente för valnämnden

3. SKR:s skrift”Reglemente för styrelse och nämnder – ett underlag för lokala

bedömningar – reviderad upplaga, daterad mars 2019”.

Tjänsteförslag
1. Anta reglemente för valnämnden.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Valnämnden

~ Kommunchef

~ Kommunens författningssamling
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Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.44

§ 8

Reglemente jävsnämnden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta reglemente för jävsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallag (2017:725) kapitel 6 reglerar styrelse och nämnders uppgifter och att

fullmäktige ska anta reglementen om verksamhet och arbetsformer .

Det föreslagna reglementet för jävsnämnden utgår från den skrift som Sveriges

Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram som underlag för lokala bedömningar och

fastslår jävsnämndens uppgift utöver det som föreskrivs om nämnden i lag eller annan

författning. Reglementet består i tre delar, varav del ett är nämndspecifik och de andra

två delarna avser gemensamma bestämmelser och arbetsformer för kommunstyrelsen

och nämnderna.

Förslaget består främst i att struktur och innehåll följer SKR:s skrift, att nämndens

uppgifter anges utifrån lagstiftning och att reglementet inte innehåller ansvar och

uppgifter som regleras i övriga styrdokument. Det föreslagna reglementet innebär

ingen förändring av jävsnämndens uppgifter i sak, dock formaliseras dessa numera i ett

reglemente.

Två förändringar som är gemensamma för alla nämndreglementen, inbegripet

styrelsen, är att distanssammanträden tillåts utifrån givna premisser samt att

sammanträdena inte per automatik är offentliga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-24

2. Reglemente för jävsnämnden

3. SKR:s skrift”Reglemente för styrelse och nämnder – ett underlag för lokala

bedömningar – reviderad upplaga, daterad mars 2019”.

Tjänsteförslag
1. Anta reglemente för jävsnämnden.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Jävsnämnden

~ Kommunchef

~ Samhällsbyggnadschef

~ Kommunens författningssamling



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.42

§ 9

Reglemente krisledningsnämnd

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta reglemente för krisledningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallag (2017:725) kapitel 6 reglerar styrelse och nämnders uppgifter och att

fullmäktige ska anta reglementen om verksamhet och arbetsformer.

Det föreslagna reglementet för krisledningsnämnden utgår från den skrift som Sveriges

Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram som underlag för lokala bedömningar och

fastslår krisledningsnämndens uppgift utöver det som föreskrivs om nämnden i lag

eller annan författning. Reglementet består i tre delar, varav del ett är nämndspecifik

och de andra två delarna avser gemensamma bestämmelser och arbetsformer för

kommunstyrelsen och nämnderna.

Förändringarna jämfört med gällande reglemente består främst i att struktur och

innehåll följer SKR:s skrift, att nämndens uppgifter anges utifrån lagstiftning och att

reglementet inte innehåller ansvar och uppgifter som regleras i övriga styrdokument.

Det föreslagna reglementet innebär ingen förändring av krisledningsnämndens

uppgifter i sak jämfört med nuvarande reglemente.

Två förändringar som är gemensamma för alla nämndreglementen, inbegripet

styrelsen, är att distanssammanträden tillåts utifrån givna premisser samt att

sammanträdena inte per automatik är offentliga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-24

2. Reglemente för krisledningsnämnden

3. SKR:s skrift”Reglemente för styrelse och nämnder – ett underlag för lokala

bedömningar – reviderad upplaga, daterad mars 2019”.

Tjänsteförslag
1. Anta reglemente för krisledningsnämnden.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare

~ Kommunchef

~ Säkerhetssamordnare



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.45

§ 10

Reglemente arvodesberedningen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta reglemente för arvodesberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Arvodesberedningen är organisatoriskt knutet till kommunfullmäktige och därmed en

fullmäktigeberedning i kommunallagens mening.

Beredningens uppgifter har tidigare reglerats i fullmäktiges arbetsordning. För att

skapa enhetlighet bland kommunala reglementen för politiska organ, föreslås att

skrivningar avseende beredningens uppgifter regleras i ett eget reglemente.

I huvudsak föreslås ingen förändring avseende vilka uppgifter och ärenden

beredningen ska hantera, dock föreslås att beredningen ska "bereda" dessa och inte

"besluta". Termen "bereda" är mer förenlig med kommunallagens bestämmelser

gällande beredningarnas syfte och faktiska mandat.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-24

2. Reglemente för arvodesberedningen

Tjänsteförslag
1. Anta reglemente för arvodesberedningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Oskar Sulin (V) lämnar ändringsförslag under punkten 2 i Reglementet för

arvodesberedningen, Arvodesberedningens uppgifter att ordet "kan" ska bytas ut till

"ska".

Håkan Ekstrand (C) lämnar ändringsförslaget att det ska stå "bör" istället för "kan" på

punkten 2, Arvodesberedningens uppgifter, i arvodesreglementet

Ingrid Jerneborg Glimne (M) föreslår avslag till Oskar Sulin (V) ändringsförslag. Ingrid

Jerneborg Glimne (M) och Anders Oscarsson (S) bifaller det framskrivna förslaget.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden redogör för tänkt beslutsgång där Oskar Sulin (V) och Håkan Ekstrands

(C) ändringsförslag ställs mot varandra. Det förslag som vinner ställs mot det

framskrivna förslaget. Kommunstyrelsen godkänner tänkt beslutsgång.

Ordföranden ställer ändringsförslagen mot varandra och finner att Håkan Ekstrands

(C) förslag ställs mot det framskrivna förslaget.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget eller

enligt Håkan Ekstrands (C) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat

enligt det framskrivna förslaget.

Reservationer
Oskar Sulin (V) reserverar sig muntligt.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Arvodesberedningen

~ Kommunchef

~ Kommunens författningssamling



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.39

§ 11

Ledamotsguide

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ledamotsguide för förtroendevalda i Gnesta kommun.

2. Kommunstyrelsen ges befogenhet att göra revideringar av redaktionell art.

Sammanfattning av ärendet
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunens förtroendevalda att kunna

fullgöra sina uppdrag har en ledamotsguide tagits fram.

Guiden ger vägledning i kommunens funktionssätt och mandat, hur ärenden initieras,

hur ett sammanträde går till samt hur ärenden bereds i Gnesta kommun.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-26

2. Ledamotsguide

Tjänsteförslag
1. Anta ledamotsguide för förtroendevalda i Gnesta kommun.

2. Kommunstyrelsen ges befogenhet att göra revideringar av redaktionell art.

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

(C) och Oskar Sulin (V) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Författningssamlingen (kommunens webbplats)



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.38

§ 12

Ärendehandbok

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ärendehandboken.

2. Ge kommunstyrelsen mandat att vid behov revidera ärendehandboken.

Sammanfattning av ärendet
Ärendehandboken är primärt ett stöd för tjänstepersoner i sitt dagliga arbete med

ärendehandläggning, ärendehantering och ärendeberedning. Handboken utgör också

ett stöd i hur ärenden bereds i kommunen och olika befattningars roll och ansvar inom

ärendeberedningsprocessen. Inslag av politisk beredning och ansvar och befogenheter i

denna delen av beredningskedjan regleras också i ärendehandboken.

Ärendehandboken syftar till att skapa transparens för hur ärenden bereds och vilka

befogenheter och ansvar olika befattningar har i beredningsprocessen. Genom att

klargöra roller, ansvar , befogenheter och ansvar bidrar till en mer ändamålsenlig och

effektiv ärendehantering samt beredning.

Handboken möjliggör en mer enhetlig ärendehantering och ärendeberedning i Gnesta

kommun. Dessutom bidrar den till att medarbetare har ett stöd i vardagliga

arbetsuppgifter kopplat till ärendehantering och framskrivning av beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-24

2. Ärendehandbok

3. Beredningsprocess

Tjänsteförslag
1. Anta ärendehandboken.

2. Ge kommunstyrelsen mandat att vid behov revidera ärendehandboken.

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



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunchef

~ Samtliga förvaltningschefer

~ Kommunens intranät



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: MIL.2022.194

§ 13

Revidering av taxa för ansökan och tillsyn av
serveringstillstånd och tobaksförsäljning,
anmälan och tillsyn av försäljning folköl,
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria
läkemedel

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Revidera taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och

tobaksförsäljning, anmälan och tillsyn av försäljning folköl, elektroniska

cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa

receptfria läkemedel.

Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att

de säljer tobaksfria nikotinprodukter. Produkterna får enbart säljas till dem som fyllt 18

år.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för handläggningen av ärendet som gäller

anmälningar av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Enligt §40 Lagen om

tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) får en kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn

av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

De nya reglerna om anmälningsplikt och tillsyn för dessa produkter har sin

motsvarighet i lag om tobak och liknande produkter. Därav föreslår taxan att inkludera

den nya lagen så att samhällsbyggnadsnämnden kan ta ut avgift för anmälan och

tillsyn.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-11-04

2. Tjänsteskrivelse 2022-10-18



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

3. Protokoll 202210-26 SBN § 64

4. Taxa

Tjänsteförslag
1. Revidera taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd och

tobaksförsäljning, anmälan och tillsyn av försäljning folköl, elektroniska

cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa

receptfria läkemedel.

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

Glimne (M) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens försllag

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Samhällsbyggnadsförvaltningen



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2019.326

§ 14

Motion - Belysning installeras på lekplatser

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen om att installera belysning på alla lekplatser i kommunen avslås

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Sverigedemokraterna i Gnesta, 2020 03 30, föreslås att det monteras

belysning på kommunens lekplatser. Efter behandling i nämnden har uppdraget

konkretiserats till att omfatta tre specifika lekplatser och kostnadskalkyl för dessa.

Medel för genomförande finns inte i budget 2022 och har inte heller äskats till 2023

utan behöver tillföras om belysning ska installeras.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-11-30

2. Tjänsteskrivelse 2021-05-19

3. Protokoll 2021-05-26 SBN §31

4. Tjänsteskrivelse 2022-04-20

5. Protokoll 2022-05-04 SBN §17

6. Protokoll 2020-03-30 KF §6

7. Motion: Belysning installeras på lekplatser

8. Protokoll 2022-12-07 SBN §74

Tjänsteförslag
1. Motionen om att installera belysning på alla lekplatser i kommunen avslås

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2021.111

§ 15

Motion om att bygga trähus

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Rubricerad motion väcktes av Vänsterpartiet 2021 i kommunfullmäktige. Motionärerna

menar att trä är ett klimatsmart alternativ till betong och cement och ger en rad goda

exempel från svenska kommuner och byggbolag och förordar därför att Gnesta

kommuns inriktning är att nya hus ska byggas i trä.

Kommunen skulle med fördel kunna uppmuntra byggnation med trästomme på olika

sätt. Detta kan ske utan att en arkitekturpolicy är nödvändig varför motionen i den

delen föreslås avslås. Den andra delen av motionen sker redan då omvärldsbevakning

är en naturlig del av förvaltningens och alla medarbetares uppdrag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-12-12

2. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protkoll 2022-12-07, § 75

3. Tjänsteskrivelse 2022-11-30

4. Motion daterad 2021 -04-12

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Oskar Sulin (V) lämnar förslaget att bifalla att-sats 2 i motionen och avslå att-sats 1.

Håkan Ekstrand (C) bifaller Oskar Sulins (V) ändringsförslag.

Sibylle Ekstrand (M) bifaller det framskrivna förslaget.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen besutar enligt det framskrivna förslaget eller

enligt Oskar Sulins (V) ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt

det framskrivna förslaget.

Reservationer/Särskilt yttrande
Daniel Wohlgemuth (MP) anmäler särkilt yttrande.

Oskar Sulin (V) reserverar sig muntligt

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2021.276

§ 16

Motion - Gång & cykelväg till Dammhagen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen, under

förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att utreda andra lösningar på

gång- och cykelväg samt

3. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen lämnar förslag på lösning innan

årets slut.

Sammanfattning av ärendet
Krister Ekberg, Sverigedemokraterna har lämnat in en motion och yrkar att det byggs

en gång- och cykelväg till Dammhagen i Stjärnhov. På kommunfullmäktige 2021-09-27

§ 70 beslutades att medge motionen och skicka den till samhällsbyggnadsnämnden för

beredning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett ärendet och landat i bedömningen att det är

svårt och kostnadskrävande att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 860 till

Dammhagen från Stjärnhov, dels tillhör vägen Trafikverket och dels är topografin

utmanande.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-12-12

2. Tjänsteskrivelse 2022-11-30

3. Protokoll 2022-12-07 SBN §76

4. Motionen

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen, under

förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att utreda andra lösningar på

gång- och cykelväg samt

3. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen lämnar förslag på lösning innan

årets slut.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

~ Gatuchef



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2022.222

§ 17

Motion angående kommunal fritidsbank

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

2. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda vilka möjligheter det finns

idag i Gnesta kommun att tillfälligt låna sport- och friluftsutrustning.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet inkom den 26 maj 2022 med en motion angående en kommunal

fritidsbank. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige den 20 juni 2022 och

skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-02-03

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås.

2. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda vilka möjligheter det finns

idag i Gnesta kommun att tillfälligt låna sport- och friluftsutrustning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Oskar Sulin (V) bifaller motionen.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget eller

enligt Oskar Sulin (V) bifallsförslag till motionen. Ordföranden finner att

kommunstyrelsen beslutat enligt det framskrivna förslaget.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Reservationer
Oskar Sulin (V) och Daniel Wohlgemuth (MP) reserverar sig muntligt.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: SN.2022.12

§ 18

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För det tredje kvartalet 2022 finns 19 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 11
stycken inom LSS och 8 ärende inom SoL. Övriga områden hade inga ärenden att
rapportera. Alla beslut är rapporterade och återrapporterade till IVO, Inspektionen för
vård och omsorg. Rapporten omfattar ej verkställda beslut inom tre månader från det
att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-11-04

2. Protokoll 2022-12-07 SN § 56

3. Tjänsteskrivelse 2023-01-10

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef socialförvaltningen

~ Kvalitetsteamet



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.33

§ 19

Revidering av policy för e-förslag

Förslag till beslut i kommunfulmäktige
1. Upphäva policy för e-förslag från och med 2023-06-01.

2. Fastställa riktlinjer för e-förslag som börjar gälla från och med 2023-06-01.

3. Publicerade e-förslag efter 2023-06-01 ska hanteras enligt riktlinjer för e-

förslag.

4. Publicerade förslag samt de som är under beredning innan 2023-06-01

hanterats enligt policy för e-förslag.

Sammanfattning av ärendet
Vid behandling av motionenMedborgarförslag – demokratisk rättighet, fick

kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av e-förslagshanteringen samt ta

fram ett förslag på reviderad policy. Förvaltningen har genomfört en omvärldsanalys

och utifrån denna samt med utgångspunkten i vem/vilka som har faktisk initiativrätt,

lämnat förslag på en ny e-förslagshantering i Gnesta kommun.

Den nya hantering som föreslås är att synliggöra publicerade förslag för

kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Det är sedan de förtroendevaldas ansvar

att genom exempelvis motioner, interpellationer eller ledamotsinitiativ föra upp

förslaget på den politiska dagordningen.

Merparten av motionärernas intentioner tillgodoses genom föreliggande förslag till ny

hantering av e-förslag.

Den nya hanteringen innebär en administrativ omställningsperiod, vilket innebär att

den nya hanteringen kan införas från och med 2023-06-01. Inkomna förslag innan

2023-06-01 hanteras enligt nu gällande policy.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse

2. Riktlinjer för e-förslag



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Upphäva policy för e-förslag från och med 2023-06-01.

2. Fastställa riktlinjer för e-förslag som börjar gälla från och med 2023-06-01.

3. Publicerade e-förslag efter 2023-06-01 ska hanteras enligt riktlinjer för e-

förslag.

4. Publicerade förslag samt de som är under beredning innan 2023-06-01

hanterats enligt policy för e-förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Ekstrand (C), Ingrid Jerenborg Glimne (M), Isabelle Woll Svedén (S) och Kim

Jarl (M) bifaller det framskrivna förslaget.

Daniel Wohlgemuth (MP) lämnar förslag till återremiss med motiveringen

"Miljöpartiet vill återremittera förslaget till förvaltningen för att tillse att medborgare

för möjlighet att lägga förslag och få sina frågor beredda i den kommunala processen".

Oskar Sulin (V) bifaller Daniel Wohlgemuth (MP) förslag till återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden redogör för tänkt beslutsgång. Ordföranden frågar om ärendet ska

avgöras idag eller senare och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska

avgöras idag.

Kommunstyelsen har beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Reservation
Daniel Wolghemuth (MP) reserverar sig skriftligt.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Samtliga nämnder

~ Kommunchef

~ Kanslichef

~ IT-chef

~ Servicecenter



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.55

§ 20

Revidering av Policy för styrdokumnet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Upphäva Policy för kommunens styrdokument.

2. Anta Riktlinje för kommunens styrdokument.

3. Ge kommunchef i mandat att fastställa tillhörande anvisningar till Riktlinje för

kommunens styrdokument.

Beslut

1. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att inom ram för revideringsarbete

med kommunstyrelsens delegationsordning, reglera fastställande av

förvaltningsinterna dokument.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har genom Framtidsplan 2023–2025 givit uppdraget att göra en

översyn av samtliga kommunala styrdokument, reglementen med mera. Detta ärende

är ett led i att verkställa detta uppdrag.

Förslag till ny riktlinje tydliggör att det finns olika kategorier av styrdokument samt på

vilken nivå de olika styrdokumenten ska beslutas. Riktlinjen hjälper läsaren att förstå

innebörden av vad dokumenten ska och kan reglera samt hur styrning sker från den

mest översiktliga nivån till den mest detaljerade. Det vill säga från en inriktning eller

princip till konkreta handlingar och regleringar. Riktlinjen vägleder även

tjänstepersonsorganisationen i arbetet med kommunala styrdokument.

I riktlinjen tydliggörs också distinktionen mellan vilka styrdokument som ska

fastställas politiskt och vilka dokument som kan fastställas av förvaltningen. Till denna

riktlinje har anvisningar tagits fram. Dessa, tillsammans med riktlinjen, utgör ett stöd

för tjänstepersoner som hanterar politiska styrdokument samt förvaltningsinterna

rutiner och anvisningar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-02-02

2. Riktlinje för kommunens styrdokument



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Upphäva Policy för kommunens styrdokument.

2. Anta Riktlinje för kommunens styrdokument.

3. Ge kommunchef i mandat att fastställa tillhörande anvisningar till Riktlinje för

kommunens styrdokument.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

1. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att inom ram för revideringsarbete

med kommunstyrelsens delegationsordning, reglera fastställande av

förvaltningsinterna dokument.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen och samtliga nämnder

~ Samtliga förvaltningschefer

~ Samtliga enhetschefer på kommunstyrelseförvaltningen



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.40

§ 21

Reviderad förbundsordning RAR Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet RAR Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
De revideringar som Samordningsförbundet RAR Sörmland (samordningsförbundet)

föreslår omfattar följande:

· Anpassning till Nationella rådets rekommendationer.

· Ersättningsprincipen för till ledamöter och ersättare i styrelsen föreslås

revideras. Förslaget följer samma princip som gäller för förtroendevalda i

Region Sörmland.

· I övrigt föreslås mindre justeringar av redaktionell karaktär. Exempelvis har

begreppet "landsting" bytts ut mot "region".

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-23

2. Nu gällande förbundsordning

3. Förslag till reviderad förbundsordning

4. Protokoll från samordningsförbundet RAR Sörmland

5. Tjänsteskrivelse från samordningsförbundet RAR Sörmland

Tjänsteförslag
1. Anta reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet RAR Sörmland.

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



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2022.431

§ 22

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Beslut
1. Godkänna Verksamhetsplan 2023-2025 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har utarbetat verksamhetsplan enligt kommunens nya styrmodell i

den kommunövergripande Framtidsplanen 2023-2025. Verksamhetsplanen innehåller

kommunstyrelsen prioriterade uppdrag, indikatorer samt drifts- och

investeringsbudget

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-02-09

2. Verksamhetsplan 2023-2025 för kommunstyrelsen

Tjänsteförslag
1. Godkänna Verksamhetsplan 2023-2025 för kommunstyrelsen

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

(C) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunchef

~ Ekonomichef



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2022.424

§ 23

Samarbetsavtal med NyföretagarCentrum
Östra Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ingå ett ettårigt samarbetsavtal med NyföretagarCentrum Östra Sörmland för

verksamhetsåret 2023.

2. Uppdra åt kommunchef att teckna avtal för 2023 med NyföretagarCentrum

Östra Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
NyföretagarCentrum Östra Sörmland verkar aktivt för att stimulera tillkomsten av nya

företag i kommunen samt att dessa får en kvalitativ start på företagandet. Detta ska

leda till fler arbetstillfällen, en ökad entreprenörsanda och ett mer hållbart företagande.

Nyföretagarcentrum östra Sörmland har under flera år haft årliga avtal med Gnesta

kommun och samarbetet har historiskt varit välfungerande och fyller en viktig funktion

för att uppfylla näringslivsmålen i kommunens styrdokument.

För att kunna teckna ett nytt avtal bör ett beslut fattas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-12-29

2. Avtal

Tjänsteförslag
1. Ingå ett ettårigt samarbetsavtal med NyföretagarCentrum Östra Sörmland för

verksamhetsåret 2023.

2. Uppdra åt kommunchef att teckna avtal för 2023 med NyföretagarCentrum

Östra Sörmland.

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



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Nyföretagarcentrum

~ Näringslivs- och turismsamordnare



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2022.427

§ 24

Stödpartnersavtal med East Sweden Infra
Cluster

Beslut
1. Ingå ett stödspartnersavtal med East Sweden Infra Cluster (ESIC) som är en del

av Östsvenska Handelskammaren.
2. Uppdra åt kommunchef att teckna avtal med East Sweden Infra Cluster (ESIC).

Sammanfattning av ärendet
East Sweden Infra Cluster (ESIC) är ett värdeskapande nätverk för region, kommuner

och företag med syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för tillväxt i region

Sörmland och region Östergötland vid byggnationen av den nya stambanan för järnväg,

Ostlänken.

Gnesta kommun har under flera år haft ett årligt avtal med ESIC som är betydelsefullt

för att i ett tidigt skede vara med på den tillväxtresa Ostlänken förväntas generera.

För att kunna teckna ett nytt avtal bör ett beslut fattas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-10

2. Stödpartnersavtal

Tjänsteförslag
1. Ingå ett stödspartnersavtal med East Sweden Infra Cluster (ESIC) som är en del

av Östsvenska Handelskammaren.
2. Uppdra åt kommunchef att teckna avtal med East Sweden Infra Cluster (ESIC).

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Östsvenska Handelskammaren

~ Näringslivs- och turismsamordnare



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2022.387

§ 25

Åtgärder vid Käxle deponi

Beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra åtgärder vid Käxle

deponi för att stabilisera deponin.

2. Finansiering av beslutade åtgärder om 2 870 000 kronor avsätts i 2022 års

resultat.

Sammanfattning av ärendet
Käxle deponi har avslutats och sluttäckts. För att sluttäckningen ska godkännas av

Länsstyrelsen måste slänterna stabiliseras och ett kontrollprogram för rörelser i

deponislänten behöver tas fram.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-11-10

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra åtgärder vid Käxle

deponi för att stabilisera deponin.

2. Finansiering av beslutade åtgärder om 2 870 000 kronor avsätts i 2022 års

resultat.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

~ Miljöansvarig



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.16

§ 26

Reglemente kultur- och fritidsutskottet

Beslut
1. Anta reviderat reglemente för kultur- och fritidsutskottet med redaktionell

ändring.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget innebär att dispositionsmässiga förändringar föreslås. Syftet med förslaget är

att kultur- och fritidsutskottets reglemente ska följa den disposition som gäller för

övriga reglementen för kommunstyrelsens utskott och nämndberedningar.

Utöver dispositionsmässiga revideringar föreslås att antalet ledamöter vara tre och att

utskottet utgörs av kommunstyrelsens presidium. Därutöver föreslås att nuvarande

ersättarplatser i kultur- och fritidsutskottet tas bort.

I övrigt bedöms gällande reglemente fortfarande vara aktuellt och rättvisande, därav

föreslås inga större revideringar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-12

2. Reglemente - kultur- och fritidsutskottet

Tjänsteförslag
1. Anta reviderat reglemente för kultur- och fritidsutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget med redaktionell

ändring i stycke två under sammanfattningen.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag med redaktionell ändring.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Valda ledamöter i kultur- och fritidsutskottet

~ Kommunchef

~ Fritidschef

~ Enhetschef Servicecenter



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.19

§ 27

Reglemente brottsförebyggande rådet

Beslut
1. Anta reglemente för brottsförebyggande rådet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde former och arbetssätt för brottsförebyggande rådet

2019-02-19, § 7. Förslag till reglemente följer fastställd arbetsform för

brottsförebyggande rådet. Reglementes förslaget innebär att organet numera har ett

reglemente, likt övriga kommunalpolitiska organ.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-12

2. Reglemente - Brottsförebyggande rådet

Tjänsteförslag
1. Anta reglemente för brottsförebyggande rådet.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Valda ledamöter i brottsförebyggande rådet

~ Kommunens säkerhetssamordnare

~ Chef för lokalpolisområde Nyköping



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.15

§ 28

Reglemente kommunala pensionärsrådet

Beslut
1. Pensionärs- och omsorgsrådet byter namn till kommunala pensionärsrådet.

2. Anta reglemente för kommunala pensionärsrådet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tillsammans med ordförande och ledamöter i rådet gjort en översyn

av rådets reglemente.

I korthet innebär revideringsförslaget dels att rådet byter namn, dels minskas antalet

ledamöter, dels utgår inte ersättning till externa representanter samt särskiljs

mandattiden för externa representanter jämfört med kommuninterna representanter.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-12

2. Reglemente - kommunala pensionärsrådet

Tjänsteförslag
1. Pensionärs- och omsorgsrådet byter namn till kommunala pensionärsrådet.

2. Anta reglemente för kommunala pensionärsrådet.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Valda ledamöter i kommunala pensionärsrådet

~ Pensionärernas riksorganisation (PRO) Gnesta



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

~ PRO Stjärnhov

~ Sveriges Pensionärsförbund (SPF) seniorerna Gnestabygden



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.18

§ 29

Reglemente planeringsberedningen

Beslut
1. Tidigare planeringsutskott byter namn till planeringsberedning.

2. Anta reglemente för planeringsberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen reglerar valbarheten till nämndens eller styrelsens underordnande

utskott och nämndberedningar. För utskott krävs att den valde är ledamot eller

ersättare i den inrättande nämnden. För att underlätta valbarheten samt uppfylla

syftet med planeringsberedningens roll och funktion föreslås att nuvarande

planeringsutskott byter namn till planeringsberedning. Tidigare har det inte funnits

reglemente för planeringsutskottet som reglerat syfte, uppgifter, funktion och roll.

Förslag till reglementenas gemensamma delar för samtliga utskott, nämndberedningar

och är framtaget i enlighet med SKR:s exempelmall för reglementen för nämnder och

styrelser.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-12

2. Reglemente för planeringsberedning

Tjänsteförslag
1. Tidigare planeringsutskott byter namn till planeringsberedning.

2. Anta reglemente för planeringsberedningen.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Samhällsbyggnadsnämnden

~ Valda ledamöter i planeringsberedningen

~ Kommunchef

~ Samhällsbyggnadschef



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.17

§ 30

Reglemente personalutskottet

Beslut
1. Anta reglemente för personalutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har genom kommunstyrelsens reglemente fastslagit att det ska

finnas ett personalutskott. Personalutskottet har varit aktivt och bedrivit verksamhet,

dock har det inte funnits något reglemente. Föreliggande förslag till reglemente reglerar

utskottets syfte, uppgifter, funktion och roll

Förslag till reglementenas gemensamma delar för samtliga utskott, nämndberedningar

och är framtaget i enlighet med SKR:s exempelmall för reglementen för nämnder och

styrelser.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-12

2. Reglemente - Personalutskottet

Tjänsteförslag
1. Anta reglemente för personalutskottet.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Valda ledamöter i personalutskottet

~ Kommunchef



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

~ HR-chef



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2022.437

§ 31

Val till ledamöter i kultur- och fritidsutskottet

Beslut
1. Kommunstyrelsens presidium, Linda Lundin (S), Anna Ekström (M) och Oskar

Sulin (V), väljs till personalutskott.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar val till kultur- och fritidsutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens presidium, Linda Lundin (S), Anna

Ekström (M) och Oskar Sulin (V), utgör kultur- och fritidsutskottet.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ De valda

~ Förtroendemannaregistret



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.10

§ 32

Val till personalutskott

Beslut
1. Kommunstyrelsens presidium, Linda Lundin (S), Anna Ekström (M) och Oskar

Sulin (V), väljs till personalutskott.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar val till personalutskottet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens presidium, Linda Lundin (S), Anna

Ekström (M) och Oskar Sulin (V), utgör personalutskottet. Ordföranden föreslår att

kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ De valda

~ Förtroendemannaregistret



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.11

§ 33

Val till brottsförebyggande rådet

Beslut
1. Kommunstyrelsens presidium, Linda Lundin (S), Anna Ekström (M) och Oskar

Sulin (V), väljs till brottsförebyggande rådet.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar val till brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens presidium, Linda Lundin (S), Anna

Ekström (M) och Oskar Sulin (V), utgör brottsförebyggande rådet.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ De valda

~ Förtroendemannaregistret



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.9

§ 34

Val till planeringsberedningen

Beslut
1. Kommunstyrelsens presidium, Linda Lundin (S), Anna Ekström (M) och Oskar

Sulin (V), och samhällsbyggnadsnämndens presidium, Sibylle Ekengren (M), Sanna

Nesser (S) och Sarah Kinberg (L), väljs till planeringsberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar val till planeringsberedningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens presidium, Linda Lundin (S), Anna

Ekström (M) och Oskar Sulin (V), och samhällsbyggnadsnämndens presidium, Sibylle

Ekengren (M), Sanna Nesser (S) och Sarah Kinberg (L), utgör planeringsberedningen.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ De valda

~ Förtroendemannaregistret

~ Kommunchef

~ Samhällsbyggnadschef

~ Bygg- och miljöchef



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.12

§ 35

Val till kommunala pensionärsrådet

Beslut
1. Välja Ingrid Jerneborg Glimne (M) tillika ordförande, Sören Granberg (C), Kerstin

Grenthe (L), Christian Tomtlund (SD) Chris Åkerström (V) till ledamöter i

kommunala pensionärsrådet.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar val till ledamöter samt ordförande i kommunala pensionärsrådet

(KPR).

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Lundin (S) föreslår att följande väljs till kommunala pensionärsrådet, Ingrid

Jerneborg Glimne (M) tillika ordförande för rådet. Till övriga poster föreslås Sören

Granberg (C), Kerstin Grenthe (L), (Christian Tomtlund(SD) och Chris Åkerström (V).

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ De valda

~ Förtroendemannaregistret

~ Sekreterare kommunala pensionärsrådet

~ Förvaltningschef socialförvaltningen



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.100

§ 36

Äskande av medel för säkra brevförsändelser

Beslut
1. Införskaffa tjänsten Säkra brevförsändelser under en sexmånadersperiod, med

möjlighet till förlängning efter genomförd utvärdering och beslut av

kommunstyrelsen.

2. Bevilja äskande om 148 800 kronor (kr), ur budgetposten Buffert -

demografi/oförutsett inom kommungemensamma poster, för att finansiera

tjänsten Säkra brevförsändelser.

3. Uppdra åt kommunchefen att teckna avtal med anledning av kommunstyrelsens

beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har under den senaste sexmånadersperioden utsatts för hotfulla

försändelser, både genom att brev skickats eller direkt lämnats i verksamhetsbrevlådor.

Trots att polismyndigheten efter utredning bedömt dessa händelser som ofarliga har

kommunen vidtagit säkerhetshöjande åtgärder kopplat till brevförsändelser.

Kommunen har även undersökt möjligheten att utöka säkerheten innan försändelserna

når kommunens posthantering.

För att ytterligare höja säkerhetsnivån som komplement till redan internt genomförda

säkerhetshöjande åtgärder, föreslås att tjänsten Säkra brevförsändelser införskaffas.

Tjänsten införskaffas under en sexmånadersperiod till en kostnad om 148 800 kr.

Efter utvärdering om fortsatt behov av tjänsten kan kommunstyrelsen besluta att

förlänga tjänsten.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-02-17

Tjänsteförslag
1. Införskaffa tjänsten Säkra brevförsändelser under en sexmånadersperiod, med

möjlighet till förlängning efter genomförd utvärdering och beslut av

kommunstyrelsen.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

2. Bevilja äskande om 148 800 kronor (kr), ur budgetposten Buffert -

demografi/oförutsett inom kommungemensamma poster, för att finansiera

tjänsten Säkra brevförsändelser.

3. Uppdra åt kommunchefen att teckna avtal med anledning av kommunstyrelsens

beslut.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Ekonomichef

~ Kommunchef

~ Kanslichef



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2022.440

§ 37

Revidering av reglemente för gemensamma
patientnämnden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner förslagen reglementsändring för gemensamma patientnämnden.

2. Beslutet anses omedelbart justerat.

Sammanfattning av ärendet
Region Sörmland har arbetat fram ett reviderat reglemente för den gemensamma

patientnämnden. Förslaget innebär att antalet sammanträden för det gemensamma

arbetsutskottets (GAU) och den gemensamma patientnämndens (GPN)

överensstämmer med varandra. Det vill säga att båda organen sammanträder fyra

gånger per år, tidigare har GPN sammanträtt fyra gånger per år och GAU sammanträtt

sex gånger per år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-02-14

2. Protokollsutdrag 2022-09-08, § 14

3. Region Sörmlands tjänsteutlåtande

4. Nuvarande reglemente för GPN

5. Förslag till reviderat reglemente för GPN

Tjänsteförslag
1. Godkänner förslagen reglementsändring för gemensamma patientnämnden.

2. Beslutet anses omedelbart justerat.

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



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Gemensamma patientnämnden



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.103

§ 38

Ledamotsinitiativ

Beslut
1. Ledamotsinitiativet avslås.

Sammanfattning av ärendet
Oskar Sulin (V) lämnar ett ledamotsinitiativ med lydelsen;

Rapporten “Riskklassning av gamla avfallsdeponier i Gnesta kommun” föredrogs på

kommunstyrelsen 2022-12-19, detta är en rapport från 2002. Vänsterpartiet anser det

av yttersta vikt att ta reda på om det finns föroreningar som kan ha kommit ut i

dricksvattentäkterna.

I rapportens diskussion går att läsa att “Två av deponierna hotar dricksvattentäkter,

Laxnetippen som ligger alldeles intill (eventuellt under) en pumpstation och Stjärnhovs

masstipp där det finns risk att lakvatten kommer i kontakt med dricksvatten. Det är

därför mycket angeläget att omgående göra en bredspektrumanalys av dricksvattnet i

dessa områden. Spridningen av föroreningar i mark, sediment, yt- och grundvatten bör

också utredas snarast. Det finns även risk att lakvatten från Björnlunda masstipp kan

förorena dricksvatten och därför bör utredningar göras även där.”

Samt att “De utredda avfallsdeponierna bör ingå i kommunens tillsynsplan. Ett

kontinuerligt provtagningsprogram för dricksvatten och lakvatten bör läggas upp. Det

är också angeläget att utreda och genomföra efterbehandlingsåtgärder”.

Förslag till beslut på sammanträdet
Oskar Sulin (V) föreslår att Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma på nästa KS med

förslag på hur eventuella föroreningar ska kontrolleras samt en kostnadsuppskattning.

Linda Lundin (S) föreslår avslag på Oskar Sulins (V) ledamotsinitiativ med

motiveringen; då ärendet om Käxle deponi har behandlats på dagens sammanträde och

på nästkommande sammanträde den 13 mars kommer ett ärende som heter

kontrollplan Laxne deponi behandlas.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Oskar Sulins (V)

ledamotsinitiativ eller enligt Linda Lundins (S) avslagsförslag. Ordföranden finner att

kommunstyrelsen avslagit ledamotsinitiativet.

Reservationer
Oskar Sulin (V) reserverar sig muntligt.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.6

§ 39

Redovisning delegationsbeslut

Beslut
1. Lägga till handlingarna till ärendet

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 2022-12-01 – 2023-02-01

~ Anställningar 2022-11-01 - 2022-12-31

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag



Kommunstyrelsen Protokoll
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Sändlista
~ Akten



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-02-20

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.5

§ 40

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Beslut
1. Lägga handlingarna till ärendet

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 överförmyndarnämnden 2022-12-06

~ Protokoll överförmyndarnämnden 2023-01-03

~ Protokoll Gnestahem AB 2022-11-23

~ Protokoll Gnesta Förvaltnings AB 2022-11-24

~ Protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2022-12-09, § 
71-22

~ Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Katrineholm 2022-12-12, § 157 - Val av 
ledamot och ersättare i lönenämnden.

~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-12-08, 
Politiska sammanträden och möteshandlingar - Möten - Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård (2022-12-08) (360online.com)

~ Protokollsutdrag från Gemensamma patientnämndens sammanträde 2022-11-24

~ Granskningsrapport - Samverkan kring utskrivningsklara patienter

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen lägger handlingarna till ärendet.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Diarienummer: KS.2023.4

§ 41

Kommunchefen informerar

Sammanfattning
Ny förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen - Johan Skeppstedt

Rekrytering ny HR-chef

Kommunikation och samverkan



   

Sida 1 

 

  

Upprops- och omröstningslista, kommunstyrelsen 
 

   

     

    

 
 

  

       

       

Datum:.20230220............................... 
 

      

       
  

 
Närvarande 

Tjänstgörande ers. 
 Ärende nr  Ärende nr 

 JA NEJ  JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

Lundin Linda, Ordförande S X         

Ekström Anna, 1:e vice ordförande M X         

Sulin Oskar, 2:e vice ordförande V X         

Lindström Petra, Ledamot S X §28-36 Jesper Hammarlund       

Oscarsson Anders, Ledamot S X         

Woll Svedén Isabelle, Ledamot S X         

Jerneborg Glimne Ingrid, Ledamot M X         

Jarl Kim, Ledamot M X         

Ekstrand Håkan, Ledamot C X         

Lundberger Diana, Ledamot KD X         

Ekberg Krister, Ledamot SD  X Sibylle Ekengren       

Dahlgren Jörgen, Ledamot SD X         

Wohlgemuth Daniel, Ledamot MP X         

          

Hammarlund Jesper, Ersättare S X         

Karlsson Ann-Sofie, Ersättare S X         

Ekengren Sibylle, Ersättare M X         

Anderson Sven, Ersättare M  X        

Andersson Andreas, Ersättare C X         

Tomtlund Christian, Ersättare SD  X        

Sicking Per, Ersättare V X         
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Upprops- och omröstningslista, kommunstyrelsen 
 

   

     

    

 
 

  

       

       

Datum:.20230220............................... 
 

      

       

 

 

 

S-M-C-MP     

M-S-C-L-KD 

SD-M-KD-L-C-S-V-MP 

C-L-KD-M-S 

V-MP-C-L-KD-S-M-SD 

MP-V-C-L-S-M-KD-SD 

L-C-KD-M-S -MP 

KD- C-L-M-S 

 



 
 
 
Vänsterpartiet Gnesta 
 
Särskilt yttrande till arbetsordning kommunfullmäktige 230220 

 
Vänsterpartiet noterar att arbetsordningens stycke om val av två stycken kommunalråd och 
ett oppositionsråd saknar reell betydelse, då antalet kommunalråd (inklusive 
oppositionsrådet) i praktiken regleras av arvodesreglementet. 
 
För Vänsterpartiet Gnesta 2023-02-20 
 
Oskar Sulin 
 



 
Särskilt yttrande:  
 

Angående ärendet  
”Motion om att bygga trähus” 
 
Diarienummer KS.2021.111 
 
Miljöpartiet anser att motionen om att i ökad utsträckning bygga trähus sätter 
fingret på behovet av en övergripande strategisk plan för hållbart byggande i 
Gnesta – något som Miljöpartiet länge framfört. Senast i vår budget för 2023 
avsattes resurser för att påbörja det arbetet. 
 
För att Gnesta kommun i framtiden ska vara en plats som är hållbar för 
människor, djur och det ekologiska systemet behöver vi snabbt ställa om hur vi 
bygger. Under denna mandatperiod när flera nya exploateringar och planer på nya 
bostäder planeras runt om i vår kommun blir en sådan plan särskilt viktig för att 
styra innehållet i de markanvisningsavtal som kommunen tecknar med 
byggherrar.  
 
En kommunal plan för hållbart byggande bör ha som inriktning att byggandet ska 
vara cirkulärt. Med detta avses höga krav på att minimera byggavfall, höga krav på 
återvinning och återanvändning av material samt att endast resurseffektiva 
material används. Planen för hållbart byggande bör innefatta såväl nybyggnation 
som renoveringar samt metoder för återbruk. Målet bör vara att all nybyggnation 
på kommunal mark ska vara klimatneutral eller klimatpositiv. En sådan plan bör 
också innehålla tydliga riktlinjer, konkreta åtgärder och en tidsplan för 
genomförande. 
 
Vi behöver ställa om vårt byggande – bland många åtgärder i det arbetet så borde 
nya hus i Gnesta i större utsträckning byggas i trä. 
 
 
 
 

Daniel Wohlgemuth 
Ledamot i kommunstyrelsen  
för Miljöpartiet de Gröna i Gnesta 



 

Reservation:  
 

Angående ärendet  
”Revidering av policy  
för e-förslag” 
 

Diarienummer KS.2023.33 
 
Miljöpartiet ser kommunstyrelsens beslut att revidera policyn för e-förslag som en 
olycklig försvagning av medborgarnas möjlighet att lyfta upp angelägna frågor på 
den kommunalpolitiska dagordningen. I praktiken innebär beslutet att vi lägger 
ner idén om e-förslag och förpassar medborgarnas ofta väl genomtänkta och 
förankrade förslag till en anonym bilaga utan formell betydelse.  
 
Som vi ser det är det värdefullt för den representativa demokratin att det finns en 
kompletterande kanal vid sidan av de politiska partierna där kommunens 
invånare har möjlighet att lyfta fram frågor som är viktiga för dem och få dem 
synliggjorda och formellt behandlade på den politiska nivån. Inte minst viktigt är 
detta i en tid när allt för många invånare upplever ett stort avstånd till den 
politiska arenan och till den kommunala demokratin. Så som kommunens policy 
för e-förslag har fungerat sedan modellen infördes 2019 kan en person folkbokförd 
i Gnesta lämna ett skriftligt förslag antingen digitalt på kommunens webb eller 
skriftligt till servicecenter. Om sedan fler än 50 personer stödjer ett e-förslag 
skickas det vidare till berörd nämnds presidium. Presidiet avgör om förslaget ska 
lyftas i nämnden som ärende. Nämnden som får ansvar för förslaget ska alltid 
återkoppla till förslagsställaren efter aktuellt presidiesammanträde. 
 
I den revidering av policyn för e-förslag som kommunstyrelsen beslutat om 
försvinner den möjlighet som funnits för kommuninvånare att genom att lämna 
ett e-förslag få sina frågor formellt behandlade av den politiska nivån (genom 
ansvarig nämnd). Enligt den nya policyn kan alla visserligen enkelt lämna in ett 
förslag men det enda som sen händer är att det publiceras på kommunens 
webbsida och skrivs upp på en lista över anmälningsärenden till 
kommunfullmäktige. Detta innebär att ingen diskussion, beredning eller 
bedömning av förslagen finns inbyggd i modellen. Genom att de förslag som 
lämnas av medborgare inte på något sätt behandlas av kommunen utan bara 
annonseras anser Miljöpartiet att modellen tappar mycket av sin relevans. 
 
Vi i Miljöpartiet kan tänka oss flera olika utvecklingsmöjligheter av den modell 
med e-förslag som kommunen har idag. Exempelvis kan det vara en bra idé att 



 
man även ska kunna skicka in e-förslag per brev, det skulle också vara möjligt att 
omvärdera antalet invånare som behöver ställa sig bakom ett förslag för att få det 
prövat. Vi tycker också att kommunen skulle kunna arbeta väldigt mycket mer 
aktivt än idag för att öka kännedomen om systemet med e-förslag och för att 
stimulera intresset för det. Däremot anser vi att just det som nu beslutats - att 
bryta kopplingen mellan lagda förslag och möjligheten till politisk prövning - 
strider mot modellens inneboende logik och riskerar att undergräva dess 
legitimitet. 
 
Det ska här särskilt betonas att en modell med e-förslag som den som nu finns i 
Gnesta inte bör ses som misslyckad, även om det skulle visa sig att det i 
slutändan är ganska få av förslagen som realiseras. Ur demokratisk synvinkel 
finns ett stort värde i att medborgare har möjlighet att lyfta sina åsikter och 
perspektiv och att få sina förslag ärligt prövade och genomlysta inom ramen för 
den representativa demokratin. I en levande demokrati är det viktigt att många 
olika åsikter, perspektiv och förslag beaktas – däremot finns inget krav på att alla 
förslag ska förverkligas i form av politiska beslut. Beslutsmakten måste ligga i de 
folkvalda representativa församlingarna, det är särskilt viktigt med tanke på 
möjligheten till politiskt ansvarsutkrävande. 
 
Den nuvarande modellen för e-förslag, med sitt krav på fler än 50 undertecknare, 
är inte perfekt - men den erbjuder Gnestas invånare en reell möjlighet att lyfta upp 
frågor på den politiska agendan. Samtidigt tas hänsyn till behovet av att inte 
överlasta förvaltningen med stora mängder förslag som har väldigt litet stöd 
bland befolkningen. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter med denna modell, 
särskilt om den kopplas till andra insatser från kommunen som ökar intresset och 
stärker förutsättningarna för alla människor i Gnesta att engagera sig och komma 
till tals. Att som nu avskaffa hela systemet utan att varken ha utvärderat eller 
diskuterat det offentligt är ett förslag som vi inte skriver under på. 
 
 
 
 

Daniel Wohlgemuth 
Ledamot i kommunstyrelsen  
för Miljöpartiet de Gröna i Gnesta 
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Reservation:  
 


Angående ärendet  
”Revidering av policy  
för e-förslag” 
 


Diarienummer KS.2023.33 
 
Miljöpartiet ser kommunstyrelsens beslut att revidera policyn för e-förslag som en 
olycklig försvagning av medborgarnas möjlighet att lyfta upp angelägna frågor på 
den kommunalpolitiska dagordningen. I praktiken innebär beslutet att vi lägger 
ner idén om e-förslag och förpassar medborgarnas ofta väl genomtänkta och 
förankrade förslag till en anonym bilaga utan formell betydelse.  
 
Som vi ser det är det värdefullt för den representativa demokratin att det finns en 
kompletterande kanal vid sidan av de politiska partierna där kommunens 
invånare har möjlighet att lyfta fram frågor som är viktiga för dem och få dem 
synliggjorda och formellt behandlade på den politiska nivån. Inte minst viktigt är 
detta i en tid när allt för många invånare upplever ett stort avstånd till den 
politiska arenan och till den kommunala demokratin. Så som kommunens policy 
för e-förslag har fungerat sedan modellen infördes 2019 kan en person folkbokförd 
i Gnesta lämna ett skriftligt förslag antingen digitalt på kommunens webb eller 
skriftligt till servicecenter. Om sedan fler än 50 personer stödjer ett e-förslag 
skickas det vidare till berörd nämnds presidium. Presidiet avgör om förslaget ska 
lyftas i nämnden som ärende. Nämnden som får ansvar för förslaget ska alltid 
återkoppla till förslagsställaren efter aktuellt presidiesammanträde. 
 
I den revidering av policyn för e-förslag som kommunstyrelsen beslutat om 
försvinner den möjlighet som funnits för kommuninvånare att genom att lämna 
ett e-förslag få sina frågor formellt behandlade av den politiska nivån (genom 
ansvarig nämnd). Enligt den nya policyn kan alla visserligen enkelt lämna in ett 
förslag men det enda som sen händer är att det publiceras på kommunens 
webbsida och skrivs upp på en lista över anmälningsärenden till 
kommunfullmäktige. Detta innebär att ingen diskussion, beredning eller 
bedömning av förslagen finns inbyggd i modellen. Genom att de förslag som 
lämnas av medborgare inte på något sätt behandlas av kommunen utan bara 
annonseras anser Miljöpartiet att modellen tappar mycket av sin relevans. 
 
Vi i Miljöpartiet kan tänka oss flera olika utvecklingsmöjligheter av den modell 
med e-förslag som kommunen har idag. Exempelvis kan det vara en bra idé att 







 
man även ska kunna skicka in e-förslag per brev, det skulle också vara möjligt att 
omvärdera antalet invånare som behöver ställa sig bakom ett förslag för att få det 
prövat. Vi tycker också att kommunen skulle kunna arbeta väldigt mycket mer 
aktivt än idag för att öka kännedomen om systemet med e-förslag och för att 
stimulera intresset för det. Däremot anser vi att just det som nu beslutats - att 
bryta kopplingen mellan lagda förslag och möjligheten till politisk prövning - 
strider mot modellens inneboende logik och riskerar att undergräva dess 
legitimitet. 
 
Det ska här särskilt betonas att en modell med e-förslag som den som nu finns i 
Gnesta inte bör ses som misslyckad, även om det skulle visa sig att det i 
slutändan är ganska få av förslagen som realiseras. Ur demokratisk synvinkel 
finns ett stort värde i att medborgare har möjlighet att lyfta sina åsikter och 
perspektiv och att få sina förslag ärligt prövade och genomlysta inom ramen för 
den representativa demokratin. I en levande demokrati är det viktigt att många 
olika åsikter, perspektiv och förslag beaktas – däremot finns inget krav på att alla 
förslag ska förverkligas i form av politiska beslut. Beslutsmakten måste ligga i de 
folkvalda representativa församlingarna, det är särskilt viktigt med tanke på 
möjligheten till politiskt ansvarsutkrävande. 
 
Den nuvarande modellen för e-förslag, med sitt krav på fler än 50 undertecknare, 
är inte perfekt - men den erbjuder Gnestas invånare en reell möjlighet att lyfta upp 
frågor på den politiska agendan. Samtidigt tas hänsyn till behovet av att inte 
överlasta förvaltningen med stora mängder förslag som har väldigt litet stöd 
bland befolkningen. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter med denna modell, 
särskilt om den kopplas till andra insatser från kommunen som ökar intresset och 
stärker förutsättningarna för alla människor i Gnesta att engagera sig och komma 
till tals. Att som nu avskaffa hela systemet utan att varken ha utvärderat eller 
diskuterat det offentligt är ett förslag som vi inte skriver under på. 
 
 
 
 


Daniel Wohlgemuth 
Ledamot i kommunstyrelsen  
för Miljöpartiet de Gröna i Gnesta 








 
 
 
Vänsterpartiet Gnesta 
 
Särskilt yttrande till arbetsordning kommunfullmäktige 230220 


 
Vänsterpartiet noterar att arbetsordningens stycke om val av två stycken kommunalråd och 
ett oppositionsråd saknar reell betydelse, då antalet kommunalråd (inklusive 
oppositionsrådet) i praktiken regleras av arvodesreglementet. 
 
För Vänsterpartiet Gnesta 2023-02-20 
 
Oskar Sulin 
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Upprops- och omröstningslista, kommunstyrelsen 
 


   


     


    


 
 


  


       


       


Datum:.20230220............................... 
 


      


       
  


 
Närvarande 


Tjänstgörande ers. 
 Ärende nr  Ärende nr 


 JA NEJ  JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


Lundin Linda, Ordförande S X         


Ekström Anna, 1:e vice ordförande M X         


Sulin Oskar, 2:e vice ordförande V X         


Lindström Petra, Ledamot S X §28-36 Jesper Hammarlund       


Oscarsson Anders, Ledamot S X         


Woll Svedén Isabelle, Ledamot S X         


Jerneborg Glimne Ingrid, Ledamot M X         


Jarl Kim, Ledamot M X         


Ekstrand Håkan, Ledamot C X         


Lundberger Diana, Ledamot KD X         


Ekberg Krister, Ledamot SD  X Sibylle Ekengren       


Dahlgren Jörgen, Ledamot SD X         


Wohlgemuth Daniel, Ledamot MP X         


          


Hammarlund Jesper, Ersättare S X         


Karlsson Ann-Sofie, Ersättare S X         


Ekengren Sibylle, Ersättare M X         


Anderson Sven, Ersättare M  X        


Andersson Andreas, Ersättare C X         


Tomtlund Christian, Ersättare SD  X        


Sicking Per, Ersättare V X         
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Upprops- och omröstningslista, kommunstyrelsen 
 


   


     


    


 
 


  


       


       


Datum:.20230220............................... 
 


      


       


 


 


 


S-M-C-MP     


M-S-C-L-KD 


SD-M-KD-L-C-S-V-MP 


C-L-KD-M-S 


V-MP-C-L-KD-S-M-SD 


MP-V-C-L-S-M-KD-SD 


L-C-KD-M-S -MP 


KD- C-L-M-S 


 








 
Särskilt yttrande:  
 


Angående ärendet  
”Motion om att bygga trähus” 
 
Diarienummer KS.2021.111 
 
Miljöpartiet anser att motionen om att i ökad utsträckning bygga trähus sätter 
fingret på behovet av en övergripande strategisk plan för hållbart byggande i 
Gnesta – något som Miljöpartiet länge framfört. Senast i vår budget för 2023 
avsattes resurser för att påbörja det arbetet. 
 
För att Gnesta kommun i framtiden ska vara en plats som är hållbar för 
människor, djur och det ekologiska systemet behöver vi snabbt ställa om hur vi 
bygger. Under denna mandatperiod när flera nya exploateringar och planer på nya 
bostäder planeras runt om i vår kommun blir en sådan plan särskilt viktig för att 
styra innehållet i de markanvisningsavtal som kommunen tecknar med 
byggherrar.  
 
En kommunal plan för hållbart byggande bör ha som inriktning att byggandet ska 
vara cirkulärt. Med detta avses höga krav på att minimera byggavfall, höga krav på 
återvinning och återanvändning av material samt att endast resurseffektiva 
material används. Planen för hållbart byggande bör innefatta såväl nybyggnation 
som renoveringar samt metoder för återbruk. Målet bör vara att all nybyggnation 
på kommunal mark ska vara klimatneutral eller klimatpositiv. En sådan plan bör 
också innehålla tydliga riktlinjer, konkreta åtgärder och en tidsplan för 
genomförande. 
 
Vi behöver ställa om vårt byggande – bland många åtgärder i det arbetet så borde 
nya hus i Gnesta i större utsträckning byggas i trä. 
 
 
 
 


Daniel Wohlgemuth 
Ledamot i kommunstyrelsen  
för Miljöpartiet de Gröna i Gnesta 







