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Utdragsbestyrkande

Protokoll från kommunstyrelsen

Tid och plats Måndagen den 7 september 2020, kl 10.00 - 16.00, B-salen
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Ajournering 12.05- 13.00

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.
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Justerare Anna Ekström (ordinarie) Håkan Ekstrand (ersättare)

Justering Onsdagen den 9 september 2020, kl. 08:00

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 60 - 73

Ordförande Johan Rocklind

Justerare Anna Ekström

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

Organ: Kommunstyrelsen

Datum för anslagets uppsättande: 2020-09-09

Datum för anslagets nedtagande: 2020-10-01

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson sekreterare Paragrafer: 60 - 73
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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 protokoll onsdagen den 9 september 2020, kl 8.00, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Information

Anders Axelsson, tillträdande kommunchef, presenterar sig.

Svitlana Jelisic, dataskyddsombud, informerar inför granskningen av Gnesta kommuns

GDPR-arbete.
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Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Diarienummer: KS.2020.78

§ 60

Remiss Starkare kommuner - med kapacitet
att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

Beslut
1. Anta förslag till remissvar.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att tillkalla en kommitté, kallad

Kommunutredningen för att

· utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina

uppgifter och hantera sina utmaningar. Strategin ska bygga på en fördjupad

analys av hur befintliga och framtida utmaningar bör mötas, samt om, och i så

fall vilka, strukturella förändringar som är nödvändiga.

· föreslå vilka åtgärder som bör vidtas och hur en genomförandeprocess kan

utformas.

I direktiven framhålls bl.a. fyra specifika strukturella åtgärder som kan bidra till att

stärka kommunernas förmåga att möta samhällsutvecklingen: kommunal samverkan,

kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter, samt en asymmetrisk

ansvarsfördelning.

Den samlade bilden är att kommunerna idag har att hantera:

· svagare ekonomi

· svårigheter med personal- och kompetensförsörjning

· etablering och integration av nyanlända

· växande och uppskjutna investeringsbehov

· växande anspråk på service och välfärd

· kompetens att klara klimatförändring och hållbar utveckling

Kommunutredningen ger i sitt slutbetänkande en gedigen beskrivning av såväl den
historiska bakgrunden som de faktorer som de senaste åren liksom idag skapar en
ökande påfrestning på Sveriges 290 kommuner. Uppdraget att leverera kvalitativt bra
välfärdstjänster i en ökande omfattning på grund av urbanisering och demografisk
förändring är en reell utmaning för samtliga kommuner, samtidigt som skillnaderna i
förutsättningar att klara uppdragen ökar mellan olika typer av kommuner. Ekonomi
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och kompetensförsörjning blir alltmer problematiska frågor att hantera de kommande
åren, liksom att upprätthålla såväl drifts- som utvecklingskapacitet. Det handlar också
om förmågan att klara ökande investeringsbehov, lösa integrations- och
utanförskapsfrågorna liksom att hantera och förebygga klimatförändringar och
hållbarhet.

Med de ökande skillnaderna i förutsättningar mellan kommunerna att kunna möta och
hantera alla dessa utmaningar, krävs strukturella och ekonomiska insatser för att
upprätthålla likvärdighet i hela landet.

Gnesta kommun har fått betänkandet på remiss och regeringen efterfrågar synpunkter
på betänkandet och de förslag som kommittén lämnar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-08-17

2. Remissvar SOU 2020:8

Tjänsteförslag
1. Anta förslag till remissvar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gustav Edman (MP) och Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna förslaget.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Finansdepartementet, Dnr Fi2020/00647 fi.remissvar@regeringskansliet.se

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
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Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Diarienummer: KS.2020.199

§ 61

Lägesuppdatering
kommunstyrelseförvaltningen avseende
uppdrag från framtidsplan

Beslut
1. Godkänna redovisningen av aktiviteter och uppföljning utifrån uppdrag från
Framtidsplanen för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en uppföljning av verksamhetsplanen avseende

de uppdrag och aktiviteter som är beslutade i ärendet Framtidsplan kommunstyrelsen,

dnr KS.2019.229. Uppföljningen är en lägesuppdatering utifrån

kommunstyrelseförvaltningens uppdrag under den rådande Corona-pandemin.

Förvaltningen redogör i ärendet för aktuell status för varje uppdrag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-07-01

2. Bilaga: aktiviteter och uppföljning.

Tjänsteförslag
1. Godkänna redovisningen av aktiviteter och uppföljning utifrån uppdrag från

Framtidsplanen för kommunstyrelsen.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Diarienummer: KS.2020.201

§ 62

Återrapportering nämnders åtgärdsplaner

Beslut
1. Att godkänna rapporterna från Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden

samt att uppdra åt nämnderna att återkomma med rapporter om genomförande av
beslutade åtgärdsplaner månatligen till kommunstyrelsen,

2. Att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att besluta om ytterligare åtgärder
för att nå budgeterat resultat

3. Att ge Socialnämnden i uppdrag att besluta om ytterligare åtgärder för att nå
budgeterat resultat motsvarande -4 300 tkr

4. Att uppdra till Kommunchefen att tillsammans med förvaltningarna följa arbetet
med samtliga åtgärder för att nå budgeterat resultat, samt att återkommande
rapportera till kommunstyrelsen om behov av ytterligare åtgärder eller insatser

Sammanfattning av ärendet
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-30 (KS.2020.201) beslutades att
utifrån den ekonomiska uppföljningen per april 2020 ge nämnderna i uppdrag att

- ta fram åtgärdsplaner med konsekvensbeskrivningar för budget i balans per
2020-12-31 och presentera dessa på Kommunstyrelsens sammanträde den 7
september 2020.

- återkomma med information snarast till Kommunstyrelsen om det ekonomiska
underskottet förändras ytterligare negativt

Bakgrunden till dessa Kommunstyrelsebeslut är att nämnderna aviserat underskott
mot budget med -3 500 tkr för barn- och utbildningsnämnden samt – 4 300 tkr för
socialnämnden för helåret 2020.

Ekonomisk uppföljning till och med juli månad pekar efter förvaltningens analys mot
ett prognostiserat resultat 2020-12-31 för Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområden motsvarande 0 tkr. Denna prognos innehåller osäkerhetsfaktorer
varför ny uppföljning, uppdaterad analys och återrapportering till Kommunstyrelsen
görs för delårsbokslutet i augusti.
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För Socialnämndens verksamheter kvarstår helårsprognosen -4 300 tkr efter juli
månad. Även denna prognos innehåller osäkerhetsfaktorer och ny, uppdaterad analys
och återrapportering till Kommunstyrelsen görs för delårsbokslutet per augusti månad.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-08-27

2. Protokollsutdrag från BOU 2020-06-30, § 35

3. Tjänsteskrivelse BOUN 2020-06-25

4. Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-26, § 37

5. Tjänsteskrivelse SN 2020-08-12

Tjänsteförslag
1. Att godkänna rapporterna från Barn och utbildningsnämnden och

Socialnämnden samt att uppdra åt nämnderna att återkomma med rapporter
om genomförande av beslutade åtgärdsplaner månatligen till kommunstyrelsen,

2. Att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att besluta om ytterligare
åtgärder för att nå budgeterat resultat

3. Att ge Socialnämnden i uppdrag att besluta om ytterligare åtgärder för att nå
budgeterat resultat motsvarande -4 300 tkr

4. Att uppdra till Kommunchefen att tillsammans med förvaltningarna följa
arbetet med samtliga åtgärder för att nå budgeterat resultat, samt att
återkommande rapportera till kommunstyrelsen om behov av ytterligare
åtgärder eller insatser

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Staaf (V) föreslår återremiss av ärendet med följande motivering; "att utreda hur

användning/omfördelningen av de extra statsbidrag som inkommit under 2020 ska

kunna minska behovet av åtstramning av verksamheterna och täcka upp

budgetunderskotten i BOUN och SN".

Johan Rocklind (S) föreslår avslag på Lena Staafs (V) förslag på återremiss av ärendet i

sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden redogör för tänkt propositionsordning. De som röstar för framskrivet

förslag röstar för att ärendet ska avgöras idag. De som röstar för att ärendet ska
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återemitteras röstar att ärenden avgörs senare. Ordföranden finner att ärendet ska

avgöras idag.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Omröstning
Lena Staaf (V) begär omröstning. Omröstningen genomförs via handuppräckning,

ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. Lena Staaf (V) reserverar sig mot

beslutet.

Reservation

Lena Staaf (V) anmäler skriftlig reservation.

Sändlista
~ Kommunchef
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Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Diarienummer: KS.2020.200

§ 63

Utredning kring kapacitetshöjande åtgärder
för tågtrafiken med fokus på Gnesta bangård

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att starta upp
utredning kring kapacitet för tåg med fokus på Gnesta bangård.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens presidium har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram ett ärende

kring utredning av kapacitetshöjande åtgärder för järnvägen i Gnesta.

Tågtrafiken är oerhört viktig för Gnesta kommun då en stor och ökande del av

befolkningen pendlar till skola och arbete. Det blir allt fler tåg på Västra stambanan och

med rådande tåglägestilldelningskriterier prioriteras snabbtåg och godståg högre än

regional- och pendeltåg. De trafiklösningar som nu råder i Gnesta är inte effektiva ur

ett kapacitetsperspektiv.

Utredningen ska utreda kapacitetshöjande åtgärder för järnvägen i Gnesta med syfte att

säkra upp en god robusthet i tågtrafiken och resenärernas möjligheter till goda

kringliggande funktioner såsom gång- och cykelvägar samt parkeringsmöjligheter.

Underlaget kommer sedan användas i den fysiska planeringen av Gnesta tätort samt

som inspel till bland annat Trafikverket och kommande åtgärdsvalsstudier.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-07-30

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen ger uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att starta

upp utredning kring kapacitet för tåg med fokus på Gnesta bangård.

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

Sändlista
~ Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Diarienummer: MOB.2020.152

§ 64

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande beläggningsprogrammet

Beslut
1. Investeringsmedel 2 000 tkr av anvisade 3 000 tkr i framtidsplanen 2020-2022

gällande investering beläggningsprogram 2020 får ianspråktas.

Sammanfattning av ärendet
I Framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar beslutade för samhällsbyggnads-

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

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

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom ianspråktagande av investeringsmedel

som avser beläggningsprogrammet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse KS

2. Protokollsutdrag från SBN 2020-08-26, § 48

3. Tjänsteskrivelse SBN

Tjänsteförslag
1. Investeringsmedel 2 000 tkr av anvisade 3 000 tkr i framtidsplanen 2020-2022

gällande investering beläggningsprogram 2020 får ianspråktas.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Gatuchef

~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Diarienummer: MIL.2020.151

§ 65

Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna de nya lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön

inom Gnesta kommun

Sammanfattning av ärendet
1999 tog miljö- och byggnämnden fram lokala föreskrifter för att skydda människors

hälsa och miljö. Dessa beslutades i kommunfullmäktige 1999-12-13, § 179.

Föreskrifterna grundar sig på förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

vilken har förändrats i vissa hänseenden sedan 1999. Vidare har föreskrifter och

allmänna råd som omnämns i föreskrifterna uppdaterats eller ersatts. De nya lokala

föreskrifterna kommer att ersätta de som togs fram 1999-12-13.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-06-02

2. Protokoll 2020-05-27, § 36

3. Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-19

4. Bilaga 1. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Gnesta

kommun

Tjänsteförslag
1. Godkänna de nya lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och

miljön inom Gnesta kommun

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Miljöenheten

~ Gnesta kommun, miljöstrateg

~ Gnesta kommun VA-enheten

~ Gnesta kommun, miljöansvarig

~ Sörmlandskustens räddningstjänst
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Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Diarienummer: KS.2020.145

§ 66

Remiss - Regional cykelstrategi för Sörmland

Beslut
1. Bilagt remissvar antas som kommunstyrelsens yttrande på remissversion av

regional cykelstrategi för Sörmland

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun har fått remissversion av regional cykelstrategi för Sörmland på

remiss.

Region Sörmland har ett uppdrag att revidera den cykelstrategi som är från 2012 då det

sen 2012 syns att ambitionerna kring cykling ökat både i kommunerna och från

regionen. För att möta de ökade ambitionerna behöver således underlaget revideras

och uppdateras.

Utgångspunkten har varit att skapa en sammanhållen strategi som föreslår åtgärder

utifrån ett antal delstrategier och prioriteringsprinciper i samhällsplaneringen. Stort

fokus ligger på att främja arbetspendling med cykel. Antingen dörr till dörr eller med

kombinationsresor där kollektivtrafik också finns med som färdmedel på resan.

Remissen består av en huvudrapport med nulägesanalys, redogörelse av mål och

uppföljning med mera. Remissen består också av en webbaserad GIS-tjänst som är

resultatet av en potentialstudie för cykling.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-08-05

2. Remissvar regional cykelstrategi för Sörmland

3. Remissversion Regional cykelstrategi för Sörmland 

4.  Webbaserad potentialstudie:

https://vtital.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=488fcb18e8ea47

6984ce0358ba0f7d9e
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Tjänsteförslag
1. Bilagt remissvar antas som kommunstyrelsens yttrande på remissversion av

regional cykelstrategi för Sörmland.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Region Sörmland, beslut skickas via e-post till

erika.peltonen.ramkvist@regionsormland.se

~ Samhällsbyggnadschef

mailto:erika.peltonen.ramkvist@regionsormland
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Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Diarienummer: KS.2020.94

§ 67

Årsrapport avfallsplan 2019

Beslut
1. Godkänna årsrapporten av avfallsplanen för Gnesta kommun 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 3 april 2017 en ny avfallsplan, vilken började gälla den 1

maj 2017. Avfallsplanen är ett verktyg för kommunen för att anpassa

avfallshanteringen i en långsiktigt hållbar riktning.

I avfallsplanen finns flera mål med tillhörande aktiviteter angivna. Aktiviteterna ska

utföras av kommunens olika förvaltningar och ska bidra till att målen uppfylls. Målen

och aktiviteterna ska årligen följas upp och utfallet redovisas till Kommunstyrelsen

senast i april månad.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-18

2. Årsrapport avfallsplan för Gnesta kommun 2019

Tjänsteförslag
1. Godkänna årsrapporten av avfallsplanen för Gnesta kommun 2019.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samhällsbyggnadschef

~ Renhållningschef

~ Miljöansvarig
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Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Diarienummer: KS.2020.130

§ 68

Årsredovisning 2019 Stipendiestiftelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna Årsredovisning 2019 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till

elever inom grundskolan i Gnesta kommun för;

-belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit

- belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell

verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott

- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola

Under året har 3 000 kr delats ut.

Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun att uppnå

bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
1.Tjänsteskrivelse 2020-08-17

2.Årsredovisning Gnesta kommuns Stipendiestiftelse 2019

Tjänsteförslag
1. Godkänna Årsredovisning 2019 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-09-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-09-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Diarienummer: KS.2020.131

§ 69

Årsredovisning 2019 Sociala stiftelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner Årsredovisning 2019 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet användas till

stöd åt behövande personer i Gnesta kommun. Under året har 0 kr delats ut från

stiftelsen.

Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i syfte att

uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-08-17

2. Årsredovisning 2019 Sociala stiftelsen

Tjänsteförslag
1. Godkänner Årsredovisning 2019 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-09-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Diarienummer: SN.2020.32

§ 70

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS - Kvartal 1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialtjänstlag (2001:453) 16 kap. 6 h § ska socialnämnden till fullmäktige

lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1

§ som inte har verkställts inom 3 månader från dagen för respektive beslut.

Socialnämnden ska också ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång

tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Beslutsunderlag
1.Tjänsteskrivelse 2020-06-03

2.Utdrag ur socialnämndens protokoll 20200527, § 26

3.Tjänsteskrivelse 2020-05-02

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:2020-09-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Diarienummer: KS.2020.5

§ 71

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 2020-05-15 – 2020-08-28

~ Anställningar 2020-04-02 - 2020-07-31



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-09-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Diarienummer: KS.2020.4

§ 72

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 från Gemensamma överförmyndarnämnden 2020-06-09

~ Protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden 2020-08-18

~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2020-06-12

~ Protokollsutdrag § 114 Region Sörmlands trafikbeställning

~ Protokoll från Energikontoret i Mälardalens årsstämma 2020-05-13



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-09-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-09-07
Diarienummer: KS.2020.3

§ 73

Kommunchefen informerar

~ Uppdatering socialförvaltningen

~ Corona - läget i kommunen

~ Förstudie för verksamhetsledningssystem

~ Laxne badplats

~ Information Gnesta Centrumfastigheter AB
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Kommunstyrelseförvaltningen Remissvar


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


Fastställd: 2020-08-04


Diarienummer: KS.2020.145


Remissvar - Regional cykelstrategi för
Sörmland
Gnesta kommun har fått regional cykelstrategi för Sörmland på remiss. Strategin ska


fungera som stöd för Region Sörmland och de sörmländska kommunerna i arbetet med


cykelfrågor. Föregående cykelstrategi är från 2012 och ambitionerna för cykling har


ökat både från regionens sida och från kommunerna sedan dess.


Utgångspunkten har varit att cykelstrategin ska fungera som en sammanhållen strategi


som föreslår åtgärder där de gör som störst nytta. Stort fokus ligger på att främja


arbetspendling med cykel och målen och delstrategierna har en tydlig koppling till


arbete med cykelfrågor ur ett vardags- och turismcykelperspektiv. Strategin berör också


påverkansåtgärder för att öka cyklandet.


Synpunkter från förvaltningen


Överlag är cykelstrategin välarbetad och det är mycket välkommet att befintlig strategi


revideras och uppdateras utifrån nya förutsättningar. Förslaget till cykelstrategi ligger


generellt i linje med Gnesta kommuns arbete med cykelfrågor.


Förtydliganden


På sida 12 och 13 i föreslagen strategi (figur 8 och 9) finns kartor över andel av


befolkningen med 15/30 minuter med cykel till arbete. I grunden är kartorna bra men


de skulle behöva förtydligas. Tar de hänsyn till de som har arbete utanför länet? Är det


15/30 minuter till arbetsplats eller bytespunkt till kollektivtrafik? Är kartan baserad på


faktiska reserelationer eller en modell med antaganden? En tydligare beskrivning


behövs för att kartorna ska vara fullt användbara.


Kapitel tre mål och strategier


Det är bra att delmålen är mätbara och utgår från andel snarare än antal då det säger


mer om hur cyklandet i länet utvecklas. Det är också bra att det finns en plan för hur


delmål ska följas upp. Kapitel tre skulle dock kunna förenklas. Nu finns det


övergripande mål, delmål, strategiområden och delstrategier vilket försvårar för


läsaren. Övergripande mål och delmål skulle förslagsvis kunna slås ihop och kallas för


mål.







Kommunstyrelseförvaltningen 2 (2)


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


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


Kapitel fyra strategiområden


Under respektive strategiområde finns förslag på åtgärder som Region Sörmland och


andra kommuner behöver arbeta med de kommande åren. Gnesta kommun är positiva


till samverkan i cykelfrågor och vill flagga upp vikten av information i tid så att det tas


med i årlig verksamhetsplanering. Vid frågor där kommunen förväntas vara


medfinansiär blir det extra viktigt då överväganden kring anspråk på finansiering


behöver komma med tidigt i den kommunala budgetprocessen.


Under strategiområde trafiksäkerhet och komfort finns generella rekommendationer


för drift. Gnesta kommun vill lyfta att de kommunala förutsättningarna för drift och


underhåll ser väldigt olika ut i olika kommuner. Nu är detta enbart rekommendationer


för drift och inte krav. Ska åtgärderna göras enligt rekommenderad frekvens kommer


budget för drift och underhåll behöva utökas.


Strategiområde tillgänglighet och cykelvägnät bör även belysa att cykelparkeringar ska


passa andra cyklar än lådcyklar och vanliga cyklar. Fordon som inte är cyklar men som


använder cykelvägnätet (till exempel olika varianter av sparkcyklar) ökar också och


vissa av dessa fordon finns det behov av att kunna låsa fast på cykelparkeringar, det kan


också finnas behov av att kunna låsa in sitt cykelbatteri då dessa ofta är dyra och


otympliga att bära med sig.


Det är positivt att säkra kollektivtrafikhållplatser lyfts som en viktig åtgärd för att skapa


förutsättningar för kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik. Gnesta kommun


lyfter detta i förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram som varit på remiss till den 31


augusti.


Resvaneundersökning


Att rapporten kommer kompletteras med en regional RVU är bra då det saknas en del


statistik i remissversionen som är viktig för att skapa en nulägesbild.


Gnesta kommun ser fram emot fortsatt samarbete kring cykelfrågor och tror att den


reviderade regionala cykelstrategin blir en bra grund för samtliga aktörer som jobbar


med cykling att ha som utgångspunkt i det fortsatta arbetet.


Alina Ruda


Samhällsplanerare


Telefon: 0158 - 275 168


E-post: alina.ruda@gnesta.se








 


 


Reservation till Gnesta kommunstyrelse 


Sammanträde 7 september 2020 


Ärende 4, “Återrrapportering nämnders åtgärdsplaner” 
 


 


Vi i Vänsterpartiet menar att dagens beslut är en symbolisk åtgärd som inte kommer att göra något 


åt oredan i de berörda nämdernas ekonomi eller åt de systemfel som orsakar underskott år efter år. 


Vi menar att ett bättre alternativ hade varit att använda en del av de 23 miljoner i extra statsbidrag 


som kommunen fått under 2020 till det som pengarna är avsedda för – att stärka den grundläggande 


välfärden och förhindra nedskärningar. 


 


Det är vare sig hållbart eller ansvarsfullt att år efter år anta en budget med ospecificerade 


“effektiviseringskrav” på 1-2 procent, och sedan spela förvånad när det ännu en gång inte går ihop. 


Årets effektiviseringskrav på 1,5 procent innebär ett sparbeting i storleksordningen 3,3 miljoner för 


Socialnämnden och 4,5 miljoner för Barn- och utbildningsnämnden. Så mycket måste kostnaderna 


minska utan att verksamheten eller arbetsmiljön påverkas negativt. 


 


Ospecificerade effektiviseringskrav som aldrig utvärderats eller följts upp är ett bekvämt sätt för 


politiker att slippa ansvar. Att Kommunstyrelsen nu uppmanar nämnderna att vidta ytterligare 


åtgärder för budget i balans är ytterligare ett slag i luften, eftersom nämderna redan är skyldiga att 


vidta sådana åtgärder. Dagens beslut handlar alltså mer om att “skärpa tonen”, som oppositionsrådet 


Håkan Ekstrand (C) förklarade i en intervju i Sörmlands Nyheter, än om att bidra till realistiska 


lösningar. 


 


Många av de besparingsåtgärder som nu genomförs framstår som tillfälliga panikåtgärder. Att inte 


tillsätta vakanta tjänster innebär till exempel bara att arbete som ändå måste utföras skjuts på 


framtiden eller vältras över på någon annan. Andra åtgärder – som att “minska kringtiden” i 


äldreomsorgen - medför uppenbara risker för negativa effekter för arbetsmiljö och brukare. 


 


Eftersom kommunstyrelsen är ansvarig för den ekonomiska helheten anser vi att det är beklagligt att 


ingen uppdaterad prognos för 2020 presenterats. I synnerhet som SKR:s prognos från augusti pekar 


på ett betydligt bättre skatteunderlag under 2020 än vad som befarades i våras. Det är orimligt att 


kommunen ska gå med stora överskott samtidigt som besparingar genomförs på skola och 


äldreomsorg. Vi har därför yrkat att ärendet återremitteras för att utreda hur användning/ 


omfördelning av de extra statsbidragen som inkommit undet 2020 ska kunna minska behovet av 


åtstramning av verksamheterna och täcka budgetunderskotten i BoUN och SN. 


 


I det osäkra läge som rådet just nu i spåren av corona-pandemin behöver kommunens medarbetare 


och chefer mer än någonsin lugn och ro och möjlighet att utveckla sina hårt pressade verksamheter. 


 


Lena Staaf 


Vänsterpartiet Gnesta 
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum:  2020-09-07 
Sida 1 


 
 


 
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 Sven Anderson       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X         
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X § 73 Karin Braathen Gustavsson       
Anders Oscarsson, Led S X         
Sibylle Ekengren, Led M X         
Andreas Andersson, Led C X         
Tomas Ingberg, Led SD X         
Göran Ehrenhorn, Led SD X §  73 Christian Tomtlund       
Lena Staaf, Led V X         
Gustav Edman, Led MP X         
Harke Steenbergen, Ers Ersättare    S  X        
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         
Johan Wahlström, 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 


 







 


 







