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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

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

ersättare att justera protokollet onsdagen den 15 september 2021, kl 8.00, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.238

§ 67

Återrapportering från GDPR-granskning

Beslut
1. Lägga handlingarna till ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Ellen Stamm berättar om den GDPR-granskning som gjordes under hösten 2020.

Granskningen genomfördes av vårt dataskyddsombud Svitlana Jelisic. Det är nio

områden som har granskats och utifrån det har rekommenderade åtgärder tagits fram.

Det är dessa åtgärder som redovisas för kommunstyrelsen.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.245

§ 68

Information inför Delårsrappport
kommunstyrelsen 2021

Beslut
1. Lägga informationen till handlingar.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef, Susanne Gustafsson, informerar kommunstyrelsen inför kommande

beslut avseende Delårsrapport för kommunstyrelsen. Ärendet behandlas på

nästkommande kommunstyrelsesammanträde.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.228

§ 69

Information/status granbarkborren

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Miljöstrateg, Bertil Karlsson, informerar om statusen när det gäller granbarkborren

samt avverkning av skog på kommunens mark.

Kommunens totala innnehav av produktiv skogsmark är 316,9 ha. Det finns

skogsbruksplaner för kommunens skogsmark. 2018 var det ett torrår varav träden

stressade och granbarkborren börjar uppträda.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Miljöstrateg
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.61

§ 70

Återrapportering Vatten/avlopp

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
VA-chef, Niklas Söderholm, lägesrapporterar kring vatten- och avloppsfrågor i Gnesta

kommun, bland annat nytt vattenverk, grundvattennivåer mm.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.190

§ 71

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun, likt övriga kommuner i Sörmland, är medlem i

samordningsförbundet RAR. Samordningsförbundets syfte är att främja samverkan

mellan organisationer och myndigheter i länet.

Gnesta kommun har delgivits samordningsförbundets Årsredovisning för 2020,

granskningsrapport samt revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i

förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

2. https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/

Tjänsteförslag
1. Bevilja Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) och Harke Steenbergen (S) anmäler jäv.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/
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~ RAR
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.190

§ 72

Fastställande av 2022 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR hemställer att respektive medlems kommunfullmäktige

fastställer budgeten för år 2022 till 16 mkr vilket är samma budget som föregående år.

Medlemsinsatsen för Gnesta kommun är 148 859 kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

2. Samordningsförbundet RAR:s hemställan med budgetförslag för år 2022

Tjänsteförslag
1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR för 2022.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ RAR
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.148

§ 73

Årsredovisning 2020 Stipendiestiftelsen

Förlag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna Årsredovisning 2020 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

Ingen utdelning har gjorts under året. Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga

stiftelser i Gnesta kommun i syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-08-03

2. Årsredovisning Gnesta kommuns Stipendiestiftelse 2020

Tjänsteförslag
1. Godkänna Årsredovisning 2020 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.147

§ 74

Årsredovisning 2020 Sociala stiftelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner Årsredovisning 2020 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 5 750 kr delats ut från

stiftelsen.

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

uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-03

2. Årsredovisning 2020 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse

Tjänsteförslag
1. Godkänner Årsredovisning 2020 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: MOB.2021.87

§ 75

Plan- och bygglovtaxa revidering

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Tillägg till plan- och bygglovstaxan, tabell 24 - avgift för utstakning, godkänns

Sammanfattning av ärendet
Genom ett tillägg till plan- och bygglovstaxan tydliggörs att det tillkommer moms till

gällande prislista om man väljer att utnyttja möjlighet till utstakning via kommunen.

I kommunens plan- och bygglovstaxa finns priser angivna för utstakning om detta

utförs via kommunens försorg. Kommunen har avtal för denna tjänst med företaget

Metria. I nuvarande taxa framgår inte att moms tillkommer. Förändringen i taxan avser

att tydliggöra att det tillkommer moms till gällande prislista om man väljer att utnyttja

möjlighet till utstakning via kommunen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

2. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 210623, § 39

3. Tjänsteskrivelse 2021-06-16

Tjänsteförslag
1. Tillägg till plan- och bygglovstaxan, tabell 24 - avgift för utstakning, godkänns

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.65

§ 76

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och
tjejjouren Mira

Beslut
1. Ärendet återremitteras till socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt Initiativ (FI) har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska

bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojoursverksamhet i

närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100.000 kr till föreningen Mira i

Nyköping.

Förslaget till beslut motiveras av att behovet täcks av de insatser som finns inom

Socialtjänstens öppenvård som arbetar förebyggande. Gnesta kommun har även avtal

med Relationsvåldscenter i Södertälje kommun.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-12

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-03-29 KF § 11

3. Tjänsteskrivelse Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

4. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

5. Verksamhetsberättelse MIRA

6. Avtal Relationsvåldscenter och familjerådgivning Södertälje

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Ekström (M) föreslår en återremiss av ärendet för att få mer information i

ärendet samt för att komplettera med mer information kring den verksamhet som

bedrivs idag. Gustav Edman (MP) och Johan Rocklind (S) bifaller återremissyrkandet.
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Beslutsgång
Ordföranden redogör för tänkt beslutsgång.

Den som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar för det framskrivna förslaget,

den som röstar för att ärendet ska återremitteras röstar för att ärendet ska avgöras

senare.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller senare och

finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras senare.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen återåterremitterat ärendet till socialnämnden

för vidare handläggning.

Sändlista
~ Socialnämnden
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.234

§ 77

Ramavtal för planläggning och exploatering av
fastigheten Gnesta 36:11

Beslut
1. Ramavtal inför planläggning och exploatering av fastigheten Gnesta 36:11 med
Gnesta Centrumfastigheter godkänns och samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att
teckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Ett ramavtal för planläggning och exploatering med Gnesta Centrumfastigheter AB för

det så kallade centrumkvarteret har tagits fram. Ramavtalet anger riktlinjer för

planläggning och genomförande av exploatering av kvarteret samt ombyggnad av

angränsande gator och torg. Ett plankostnadsavtal ska tecknas i samband med att

planarbetet påbörjas och ett exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antas. I

samband med planläggningen föreslår förvaltningen samhällsbyggnadsnämnden får i

uppdrag att utreda och presentera förslag till ombyggnad av Stora Torget, Storgatan

och bussterminalen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

2. Ramavtal för planläggning och exploatering av fastigheten Gnesta 36:11

Tjänsteförslag
1. Ramavtal inför planläggning och exploatering av fastigheten Gnesta 36:11 med

Gnesta Centrumfastigheter godkänns och samhällsbyggnadschefen får i uppdrag

att teckna avtalet.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Gnesta Centrumfastigheter AB

~ Planeringschef

~ Gatuchef
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: BOUN.2020.137

§ 78

Ianspråktagande av investeringsmedel -
Upphandling av elevadministrativt systemstöd
och lärplattform

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 150 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

administrativt system får tas i anspråk för upphandling av nytt elevadministrativt

system.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj

2021. Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 150 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel för systembyte inför införandet av digitala

nationella prov.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringar beslutade för

barn- och utbildningsnämnden 2021. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

beslut om att ianspråkta investeringsmedel fattas av barn- och utbildningsnämnden

och kommunstyrelsen innan de får användas.

Ärendet gäller att bekosta projektkostnader för att Telge Inköp ska genomföra

upphandlingen av ett nytt elevadministrativt system för barn- och

utbildningsförvaltningens räkning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-03

2. Protokoll 2021-05-25 BoU § 53

3. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

4. Beslut 2020-12-21 - Upphandling av elevadministrativt systemstöd och

lärplattform
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Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 150 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

administrativt system får tas i anspråk för upphandling av nytt

elevadministrativt system.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ IKT-samordnare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: BOUN.2021.34

§ 79

Ianspråktagande av investeringsmedel -
möbler grundskola

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 338 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj

2021. Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 338 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel gällande möbler i grundskola.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-03

2. Protokoll 2021-05-25 BoU § 46

3. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 338 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i anspråk.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: BOUN.2021.36

§ 80

Ianspråktagande av investeringsmedel -
möbler grundskola

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 20 000 kr från 2021 års investeringsmedel gällande

Grundskolan – möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 22 juni

2021. Ärendet gäller ianspråktagande av investeringsmedel för inköp av en ny

försäljningskyl till Frejaskolan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-03

2. Protokoll 2021-06-22 BoU § 64

3. Tjänsteskrivelse 2021-06-15

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 20 000 kr från 2021 års investeringsmedel

gällande Grundskolan – möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum får tas i

anspråk.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2021-09-13

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Verksamhetschef, Freja Café

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: BOUN.2021.39

§ 81

Ianspråktagande av investeringsmedel - IT-
utrustning fritidsgården

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 45 000 kr från 2021 års investeringsmedel gällande

IT-utrustning för fritidsgården får tas i anspråk för inköp av digital utrustning.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj

2021. Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 45 Tkr ur barn- och

utbildningsnämndens investeringsmedel gällande fritidsgårdens digitala utrustning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021- 08-03

2. Protokoll 2021-05-25 – BoU § 47

3. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 45 000 kr från 2021 års investeringsmedel

gällande IT-utrustning för fritidsgården får tas i anspråk för inköp av digital

utrustning.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Verksamhetschef fritidsgården

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum:2021-09-13

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: BOUN.2021.40

§ 82

Ianspråktagande av investeringsmedel -
instrument och inventarier kulturskolan

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 50 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

instrument och inventarier till kulturskolan får tas i anspråk gällande inköp av nya

instrument.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj

2021. Ärendet gäller att ianspråkta 50 Tkr ur barn- och utbildningsförvaltningens

investeringsmedel gällande instrument och inventarier för kulturskolan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-03

2. Protokoll 2021-05-25 – BoU § 48

3. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 50 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

instrument och inventarier till kulturskolan får tas i anspråk gällande inköp av

nya instrument.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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~ Verksamhetschef kulturskolan
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: BOUN.2021.42

§ 83

Ianspråktagande av investeringsmedel -
miljöförbättringar förskola

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 100 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

miljöförbättringar i förskolan får tas i anspråk gällande inköp av ljudabsorbenter

och mattor.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj

2021. Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 100 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel för miljöförbättringar i förskolan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-03

2. Protokoll 2021-05-25 BoU § 49

3. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 100 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

miljöförbättringar i förskolan får tas i anspråk gällande inköp av

ljudabsorbenter och mattor.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2021-09-13

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: BOUN.2021.43

§ 84

Ianspråktagande av investeringsmedel -
möbler förskola

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 77 000 kr från 2021 års investeringsmedel gällande

verksamhetsmöbler på förskolan får tas i anspråk gällande inköp av bord och stolar.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj

2021. Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 77 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel för verksamhetsmöbler på förskolan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-03

2. Protokoll 2021-05-25 BoU § 50

3. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 77 000 kr från 2021 års investeringsmedel

gällande verksamhetsmöbler på förskolan får tas i anspråk gällande inköp av

bord och stolar.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: BOUN.2021.51

§ 85

Ianspråktagande av investeringsmedel –
pedagogiska datorer/läsplattor

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 69 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

pedagogiska datorer/läsplattor får tas i anspråk för inköp av kringutrustning.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj

2021. Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 69 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel för pedagogiska datorer/läsplattor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-03

2. Protokoll 2021-05-25 BoU § 51

3. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 69 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

pedagogiska datorer/läsplattor får tas i anspråk för inköp av kringutrustning.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ IKT-samordnare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2021-09-13

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: BOUN.2021.52

§ 86

Ianspråktagande av investeringsmedel –
digital klassrumsutrustning

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 126 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

digital klassrumsutrustning får tas i anspråk för inköp av interaktiva skärmar.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 maj

2021. Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 126 tkr ur barn- och

utbildningsförvaltningens investeringsmedel för digital klassrumsutrustning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-03

2. Protokoll 2021-05-25 BoU § 52

3. Tjänsteskrivelse 2021-05-18

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 126 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

digital klassrumsutrustning får tas i anspråk för inköp av interaktiva skärmar.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ IKT-samordnare, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.218

§ 87

Aktivitetsplan Sörmland 2019-2022

Beslut
1. Godkänna kultur- och fritidsutskottets remissvar till aktivitetsplan 2022 inom
Kulturplan Sörmland 2019-2022, för det regionala kulturarbetet.

Sammanfattning av ärendet

Kultur & Utbildning, Region Sörmland önskar synpunkter på förslag till

aktivitetsplanen 2022 inom Kulturplan Sörmland 2019-2022. Kulturplanen är ett

flerårigt styrande dokument med årligen fastställda aktivitetsplaner, varför det är

angeläget att regelbundet få synpunkter och förslag från kommunerna.

Gnesta kommuns kultursamordnare och utsedda politiska representanter från kultur-

och fritidsutskottet har deltagit på samtliga samkulturmöten som har hållits i regionen

under året.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-01

2. Gnesta kommuns remissutlåtande

3. Förslag till Aktivitetsplan 2022, Kulturplan Sörmland 2019 - 2022 remissversion

4. Kulturplan 2019 - 2022

Tjänsteförslag
1. Godkänna kultur- och fritidsutskottets remissvar till aktivitetsplan 2022 inom

Kulturplan Sörmland 2019-2022, för det regionala kulturarbetet.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Mikael Palo, kultur.utbildning@regionsormland.se
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.2

§ 88

Redovisning 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 2021-06-01 – 2021-09-01

~ Anställningar 2021-06-01 - 2021-07-31

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.3

§ 89

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Beslut
1. Lägga ärendet till handlingarna

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 gemensamma överförmyndarnämnden 2021-08-17

~ Protokoll gemensamma överförmyndarnämnden 2021-06-15

~ Protokoll Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-05-28

~ Rapport från Mälardalsrådet om samlad nyttoanalys av Storregional systemanalys

2020; Samlad nyttoanalys av Storregional systemanalys 2020 - Mälardalsrådet

(malardalsradet.se)

~ Protokoll Gnestahem 2021-05-27

~ Protokoll Gnesta Förvaltnings AB 2021-05-26

~ Protokoll från Kultur- och fritidsutskottet 2021-06-16

~ Revisionsrapport: Granskning av insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga,

2021-06-10
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Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.1

§ 90

Kommunchefen informerar

Sammanfattning av ärendet
Lena Karlsson Leksell ny socialchef presenterar sig.

Rekrytering av samhällsbyggnadschef pågår.

Tf. barn- och utbildningschef: Julia Zetterstrand t.o.m. 31 oktober 2021.

Cecilia Henningsson, tf. HR-chef tom 31 december 2021.

Uppdrag avseende organstation, KS

Allmän översyn/servicecenter

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

Taxefinansierad verksamhet/VA/Renhållning
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