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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 Ingrid Jerneborg Glimne (M) som ordinarie och Håkan Ekstrand

(C) som ersättare att justera protokollet onsdagen den 10 oktober 2021, kl 8.00, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-11-08
Diarienummer: KS.2021.61

§ 106

Återrapportering Vatten/avlopp

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Anders Axelsson informerar om statusen i vattenförsörjningsfrågan och

eventuella framtida samarbetspartners i frågor som rör vattenförsörjningen för Gnesta.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2021-11-08
Diarienummer: KS.2021.322

§ 107

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige sammanträder följande datum under 2022

14 februari

28 mars

25 april

20 juni

10 oktober

7 november

21 november

19 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset,

Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att lämna ett förslag till

sammanträdesdagar för kommunfullmäktiges sammanträden för år 2022. Förslaget

bygger på samma grundstruktur som föregående år med åtta inplanerade

sammanträden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-10-14

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige sammanträder följande datum under 2022

14 februari

28 mars

25 april
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20 juni

10 oktober

7 november

21 november

19 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset,

Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-11-08
Diarienummer: KS.2021.244

§ 108

Delårsrapport Gnesta kommun 2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2021 för Gnesta kommun

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrregler ska en delårsrapport upprättas för kommunen per den 31

augusti. I delårsrapporten redovisas bland annat verksamhetsuppföljning, ekonomisk

uppföljning av budget med prognos för helåret 2021 samt uppföljning av investeringar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-10-14

2. Förslag till Delårsrapport 2021 för kommunen

Tjänsteförslag
1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2021 för Gnesta kommun

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-11-08
Diarienummer: KS.2021.319

§ 109

Framtidsplan Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställer Framtidsplan 2022-2024 för Gnesta kommun

2. Ger kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla indikatorer till respektive

inriktningsmål för kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan för Gnesta kommun. Framtidsplanen är

kommunens samlade styrdokument på övergripande nivå. I planen återfinns

kommunfullmäktiges inriktningsmål, finansiella mål, styrmodell, tilldelade ramar samt

investerings- och exploateringsbudget. Här finns också viktiga planerings-

förutsättningar som skattesats och befolkningsprognos. Dessutom innehåller

Framtidsplanen en plan för uppföljning av mål och ekonomi. För att utveckla

uppföljningen av Framtidsplanen har det också förts en diskussion om att koppla

indikatorer till respektive inriktningsmål. Kommunstyrelsen föreslås därför få i

uppdrag att samordna ett kommunövergripande arbete med att utveckla indikatorer

som ett komplement till Framtidsplan 2022-2024.

Utifrån Gnesta kommuns Framtidsplan beslutar nämnderna om sin egen framtidsplan

med verksamhetsbeskrivning och mål för nämnden med tillhörande mått och

indikatorer för uppföljning samt budget per verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-10-28

2. Framtidsplan 2022-2024 Gnesta kommun

Tjänsteförslag
1. Fastställer Framtidsplan 2022-2024 för Gnesta kommun

2. Ger kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla indikatorer till respektive

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

Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna förslaget.

Gustav Edman (MP) deltar inte i beslutet.

Oskar Sulin (V) deltar inte i beslutet.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-11-08
Diarienummer: KS.2020.336

§ 110

Revidering av arkivreglemente

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Arkivreglementet, antaget 2016-06-20, revideras i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Det nuvarande arkivreglementet (KS.2016.154) antogs av kommunfullmäktige 2016.

Efter genomgång föreslår kommunstyrelseförvaltningen en revidering av reglementet.

Den föreslagna revideringen innebär bland annat att reglementet

tillgänglighetsanpassas, i överensstämmande med övriga styrdokument i Gnesta

kommun, utifrån lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Revideringen i arkivreglementet avser, utöver språkliga justeringar, följande ändringar:

· § 3 Den högst ansvarige för arkivet har ändrats från kommunjurist till kanslichef.

· § 5 Verksamheterna kan välja mellan att upprätta en dokumenthanteringsplan eller

en informationshanteringsplan.

· § 7 Meningen "Handlingarna får bevaras längre än gallringsfristen anger, såvida

annat ej följer av lag eller förordning" har tagits bort.

· § 8 Meningarna "Arkiv som levereras till arkivmyndigheten ska vara gallrade från

alla handlingar som inte ska bevaras inför leverans till arkivmyndigheten. Den

avlämnande myndigheten ansvarar för överlämnandet av handlingar till

arkivmyndigheten." har tillkommit.

· Tidigare hänvisningar till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ändrats till

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-21

2. Förslag till reviderat arkivreglemente

3. Arkivreglemente för Gnesta kommun som fastställts 2016-06-20
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Tjänsteförslag
1. Arkivreglementet, antaget 2016-06-20, revideras i enlighet med

kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-11-08
Diarienummer: KS.2019.315

§ 111

Motion- Inför cykel som personalförmån

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad då förvaltningen har fått i uppdrag att utreda cykel

som förmån i enlighet med Framtidsplan 2021-2023 (KS 2020-12-14,

Inriktningsmål: En hållbar kommun).

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har lämnat in en motion om att Gnesta kommun ska införa cykel som

personalförmån till kommunens samtliga anställda.

Förmånscyklar blir allt vanligare på arbetsplatser runtom i landet. Gnesta kommun

som arbetsgivare uppmuntrar initiativ som motiverar våra medarbetare till rörelse och

motion.

I kommunstyrelsens framtidsplan 2021-2023 har förvaltningen fått i uppdrag att

utreda cykel som personalförmån via bruttolöneavdrag för anställda. Arbetet har ännu

inte påbörjats. I årets Framtidsplan ligger ett förslag att påbörja utredning under

hösten 2021.

Motionen anses besvarad i och med intentionen i Framtidsplanen 2021-2023.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-27

2. Motion -Inför cykel som personalförmån

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad då förvaltningen har fått i uppdrag att utreda cykel

som förmån i enlighet med Framtidsplan 2021-2023 (KS 2020-12-14,

Inriktningsmål: En hållbar kommun).

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

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-11-08
Diarienummer: KS.2021.68

§ 112

Motion - Genomlysning av arbetsmiljön på
socialförvaltningen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Lena Staaf (V) och Benny Åberg (V) har inkommit med en motion till kommun-

fullmäktige angående arbetsmiljön inom socialförvaltningen. I motionen föreslås en

extern utredning av arbetsmiljön inom förvaltningen, i första hand gällande

hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen. Utredningen ska vara öppen,

transparent och genomföras på alla nivåer i hierarkin.

I ärendebeskrivningen redovisas underlag om sjunkande trender för sjukfrånvaron, och

andra indikatorer som stödjer detta, både på förvaltningsnivå men också inom de

enheter som nämns i motionen. Det har varit stor omsättning av chefer inom social-

förvaltningen de senaste åren men dessa befattningar har successivt blivit tillsatta

inklusive ordinarie förvaltningschef. Behovet av en extern utredning anses i dagsläget ej

vara aktuell. Arbetsmiljön är dock ett fortsatt prioriterat område för ledningen i syfte

att utveckla och säkerställa framtida arbetsmiljö. Ledningen kommer under hösten att

analysera nuläget av arbetsmiljön och kommer därefter att besluta om åtgärder för att

säkerställa en god arbetsmiljö inom förvaltningen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-13

2. Motion - Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen

3. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-09-01, § 49

4. Tjänsteskrivelse 2021-09-22

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget. Håkan Ekstrand

(C) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-11-08
Diarienummer: SN.2021.34

§ 113

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För andra kvartalet 2021 finns 9 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 8
stycken inom LSS och 1 ärende inom SoL. 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 2021-09-15

2. Utdrag ur Socialnämndens protokoll 21-09-29, § 58

3. Tjänsteskrivelse 2021-10-15

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2021-11-08
Diarienummer: KS.2021.317

§ 114

Köp av fastighet Laxnestugan 1:1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utökning av investeringsram med 3 145 000 kr för köp av fastighet Laxnestugan

1:1 till en köpesumma av 3 000 000 kr samt lagfartskostnader 130 000 kr och

värdering 15 000 kr godkänns

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna ett köpeavtal för fastigheten.

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Laxnestugan 1:1 är belägen i norra delen av Laxne tätort. Del av fastigheten

är planlagd för villatomter. I samband med att vattenskyddsbestämmelserna för Laxnes

vattentäkt ses över har bedömningen gjorts att ny bebyggelse enligt detaljplanen är

olämpligt med hänsyn till närheten till nuvarande vattentäkt. Förvaltningen har fört en

dialog med markägaren som är villig att sälja fastigheten till en köpeskilling av 3 000

000 kr, vilket är i nivå med en värdering som gjorts av fastigheten. Förvaltningen

föreslår att fastigheten förvärvas så att kommunen har rådighet över markens framtida

användning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-10-21

2. Karta över fastigheten

Tjänsteförslag
1. Utökning av investeringsram med 3 145 000 kr för köp av fastighet Laxnestugan

1:1 till en köpesumma av 3 000 000 kr samt lagfartskostnader 130 000 kr och

värdering 15 000 kr godkänns

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna ett köpeavtal för fastigheten.

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

(C) bifaller det framskrivna förslaget.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschef
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Sammanträdesdatum: 2021-11-08
Diarienummer: BOUN.2021.96

§ 115

Ianspråktagande av investeringsmedel
kostenheten- köksutrustning på
Welandersborg

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 107 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

köksutrustning får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

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 beslut att ianspråkta
investeringsmedel för inköp av ny serveringsdisk till Welandersborgs skola.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-09-06

2. Protokoll 2021-10- 05 BoU 93

3. Tjänsteskrivelse 2021-10-15

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 107 tkr från 2021 års investeringsmedel gällande

köksutrustning 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
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~ Enhetschef, kostenheten

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2021-11-08
Diarienummer: KS.2021.321

§ 116

Sammanträdestider kommunstyrelsen 2022

Beslut
1. Kommunstyrelsen sammanträder följande datum under 2022

24 januari

7 mars

4 april

30 maj

29 augusti

26 september

17 oktober

31 oktober (extra)

7 november

5 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 13:00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,

kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att lämna ett förslag till

sammanträdesdagar för kommunstyrelsens sammanträden för år 2022.

Det framskrivna förslaget är anpassat till budgetuppföljningar och bokslut. I och med

att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar beslut om sammanträdestiderna för

nästkommande år behöver respektive nämnd ha med i sin årsplanering att ärenden

som ska behandla såväl årsredovisning som delårsrapport måste vara beslutade i

nämnd senast den sista mars respektive på första nämnderna i oktober. Detta för att

dessa ärenden ska kunna behandlas i kommunfullmäktige senast den 15 april och 30

oktober.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-10-14

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen sammanträder följande datum under 2022

24 januari

7 mars

4 april

30 maj

29 augusti

26 september

17 oktober

31 oktober (extra)

7 november

5 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 13:00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,

kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kanslichef

~ Kommunsekreterare

~ Hemsida
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§ 117

Redovisning delegationsbeslut

Beslut
1. Godkänna rapporteringen

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 2021-10-04 – 2021-10-26

~ Anställningar 2021-09-01 - 2021-09-30
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§ 118

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

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 Energikontoret Mälardalen 29 juni 2021

~ Protokoll Energikontoret Mälardalen 1 oktober 2021

~ Protokoll Energikontoret Mälardalen 19 oktober 2021

~ Protokoll Gemensamma Lönenämnden 5 oktober 2021

~ Skrivelse från Naturskyddsföreningen och Omställning Gnesta

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2021-05-18

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2021-06-15

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2021-09-21

~ Protokoll 38 § MBL - 2021-10-01
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§ 119

Kommunchefen informerar

Rekrytering samhällsbyggnadschef

Rekrytering kanslichef

Genomlysning kommunstyrelsens organisation

Genomlysning Servicecenter
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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 Petra Lindström       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X         
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X         
Anders Oscarsson, Led S X         
Sibylle Ekengren, Led M X         
Andreas Andersson, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Göran Ehrenhorn, Led SD  X Sven Anderson       
Oskar Sulin, 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        
Madeleine Harju, Ers Ersättare    Fi x § 119        


  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 


 







 


 





