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Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2021-12-06

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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 Ann-Sofie Lifvenhage (M) som

ersättare att justera protokollet onsdagen den 8 december 2021, kl 8.00, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden meddelar att ärende nummer 14 på den utsända dagordningen, Köp av

mark, utgår från dagordningen.

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2021-12-06

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-06
Diarienummer: KS.2021.238

§ 120

Information från föredragande

Sammanfattning av ärendet
Annika Lykta och Maria Magdolna Winnerstam från Långjö Teater informerar

kommunstyrelsen om den verksamhet som bedrivits av Långsjö Teater under året.
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Sammanträdesdatum:2021-12-06

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-06
Diarienummer: KS.2021.228

§ 121

Internkontroll

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Anders Axelsson informerar om internkontroll och nämndernas ansvar

för intern kontroll enligt KL 6 kap 6 §, samt det fortsatta arbetet kring

internkontrollplan och ansvar/roller och uppdrag kring detta.
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Sammanträdesdatum:2021-12-06

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-06
Diarienummer: KS.2021.61

§ 122

Återrapportering Vatten/avlopp

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Anders Axelsson informerar om status i vatten- och avloppsfrågan.

Huvudprojekt är en ny vattenförsörjning för Gnesta tätort.
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Sammanträdesdatum:2021-12-06

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-06
Diarienummer: MOB.2021.209

§ 123

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2022-

2023

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska enligt 3 kapitlet 3§ och 8§ enligt Lagen (2003:778) om skydd mot

olyckor ha ett handlingsprogram för sin förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Kommunens handlingsprogram ska omfatta de olyckor som kan leda till

räddningsinsats i fredstid och under höjd beredskap. Handlingsprogrammet ska återge

det aktuella läget i kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet.

Handlingsprogrammet gäller för Nyköping, Trosa, Oxelösund och Gnesta kommun och

är beskrivande på en övergripande nivå och grundar sig på andra mer detaljerade

dokument. Handlingsprogrammet följer disposition och innehåll i enlighet med

föreskriften MSBFS 2021:1. Föreskriften är ny och syftar i korthet till att

handlingsprogrammen ska bli tydligare, hålla högre kvalitet och vara jämförbara

mellan kommunerna. Genom den nya föreskriften måste handlingsprogrammet följa en

och samma struktur i samtliga kommuner. Av det skälet behöver kommunen anta det

nya handlingsprogrammet senast 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-11-26

2. Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-24, § 71

3. Tjänsteskrivelse 2021-11-15

4. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Tjänsteförslag
1. Anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

2022-2023
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Sammanträdesdatum:2021-12-06

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Sörmlandskustens räddningstjänst

~ Beredskapssamordnaren
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Sammanträdesdatum:2021-12-06

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-06
Diarienummer: KS.2021.330

§ 124

Tak för borgen 2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Kommunkoncern ABs

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte

därpå löpande ränta och kostnader, samt att en borgensavgift enligt Gnesta

kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta Kommunkoncern AB.

Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive

ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för

befintliga lån.

2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnestahem ABs låneförpliktelser upp

till ett totalt högsta lånebelopp om 500 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta

och kostnader och att en borgensavgift enligt Gnesta kommuns modell för

borgensavgifter debiteras Gnestahem AB. Det totala högsta lånebeloppet ska

beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de

borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.

3. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Förvaltnings ABs

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000 kr, jämte

därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift enligt Gnesta

kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta Förvaltnings AB. Det

totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive

ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för

befintliga lån.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun har i dag ett borgenstak gentemot bolagen inom Gnesta
kommunkoncern om totalt 1 167 mkr.

I föreliggande ärende föreslås ingen höjning av borgensramen för Gnesta
kommunkoncern AB, Gnesta Förvaltnings AB eller Gnestahem AB för 2022. Gnesta
kommun debiterar det utnyttjade borgensåtagandet enligt kommunens borgensmodell.

Totalt borgensåtagande för Gnesta kommunkoncern uppgår då för 2022 till

oförändrade 1 167 mkr.
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Sammanträdesdatum:2021-12-06

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-11-15

Tjänsteförslag
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Kommunkoncern ABs

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte

därpå löpande ränta och kostnader, samt att en borgensavgift enligt Gnesta

kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta Kommunkoncern AB.

Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive

ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för

befintliga lån.

2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnestahem ABs låneförpliktelser upp

till ett totalt högsta lånebelopp om 500 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta

och kostnader och att en borgensavgift enligt Gnesta kommuns modell för

borgensavgifter debiteras Gnestahem AB. Det totala högsta lånebeloppet ska

beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de

borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.

3. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Förvaltnings ABs

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000 kr, jämte

därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift enligt Gnesta

kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta Förvaltnings AB. Det

totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive

ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för

befintliga lån.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum:2021-12-06

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-06
Diarienummer: KS.2021.331

§ 125

Låneram 2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2022 till 50 mkr.

Sammanfattning av ärendet
Finanspolicyn anger att kommunfullmäktige varje år ska fastställa en ram för

kommunens totala externa upplåning för följande år.

Låneramen har för 2022 beräknats utifrån den sammanlagda investeringsvolymen för

2022 i Framtidsplanen 2022-24. Hänsyn har även tagits till tidigare beslutade

investeringar som fortlöper 2021.

Kommunens låneskuld per 2021-10-31 uppgår till 250 mkr. Ingen nyupplåning bedöms

bli aktuell under 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-11-15

Tjänsteförslag
1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2022 till 50 mkr.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum:2021-12-06

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-06
Diarienummer: KS.2021.361

§ 126

Revidering Reglemente för nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna Reviderat reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst

och vård.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för socialtjänst och vård uppmanar länets kommuner att anta förslag till nytt

Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Det nya

reglementet föreslås gälla from 1 januari 2022.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har initierat revidering av

reglemente på grund av ändringar gällande:

· Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av verksamheter och

ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället för målgrupper

· Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära

händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans.

Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst

sammanträdeslokal.

· Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång sikt

· Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har förtydligats

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-11-18

2. Skrivelse

3. Protokollsutdrag § 22

4. Förslag till nytt reglemente för Nämnden för samverkan kring socialtjänst och

vård
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Sammanträdesdatum:2021-12-06

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

5. Tjänsteutlåtande Region Sörmland

Tjänsteförslag
1. Godkänna Reviderat reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst

och vård.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) bifaller det framskrivna förslaget.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Region Sörmland
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Sammanträdesdatum: 2021-12-06
Diarienummer: KS.2021.352

§ 127

Tillägg av investering till framtidsplanen 2021-
2023

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna utökning av investeringsmedel 489 tkr till framtidsplanen 2021-2023

för kommunstyrelsen

2. Finansiering av kapitalkostnader sker i verksamhetens driftbudget.

Sammanfattning av ärendet
2020-02-13 tog Gnesta kommun tillståndet för miljöfarlig verksamhet ianspråk på

kommunens återvinningsgård.

I beslutet villkorades ett antal punkter, en av dessa punkter bestod i att prover ska tas

flödesproportionerligt på dagvattnet från dagvattenbrunnarna i området. Då samtliga

dagvattenbrunnar var anslutna till kommunens huvudstam behövdes det göras en

omfattande ombyggnation på ledningsnätet för att separera dagvattenbrunnarna från

befintliga ledningar med andra abonnenter anslutna. Detta för att få ett tillförlitligt

provresultat. Utöver själva ombyggnationen av ledningsnätet upphandlades och

inköptes provtagningsutrustning för flödesproportionell provtagning.

Sammantaget kostade samtliga investeringar 489 tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse

2. Tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Gnesta återvinningsgård

(KS.2015.340)

Tjänsteförslag
1. Godkänna utökning av investeringsmedel 489 tkr till framtidsplanen 2021-2023

för kommunstyrelsen

2. Godkänna ianspråktagande av investeringsmedel 489 tkr för kommunstyrelsen.

3. Finansiering av kapitalkostnader sker i verksamhetens driftbudget.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2021-12-06

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S) lämnar ändringsförslaget att beslutspunkten 2 utgår samt att

ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Johan Rocklinds (S) ändringsförslag om att stryka beslutspunkt nr 2 samt

skicka ärendet till kommunfullmäktige. Ordföranden finner att kommunstyrelsen

beslutat enligt det senare.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2021-12-06
Diarienummer: KS.2021.315

§ 128

Länsplan för regional transportinfrastruktur för
Södermanlands län 2022–2033

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Region Sörmland har sänt Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för

Södermanlands län (länstransportplan) 2022– 2033 på remiss. Remissvaret ska vara

Region Sörmland till handa senast den 30 december 2021.

Kommunstyrelseförvaltningen är positiv till Region Sörmlands förslag till

länstransportplan. Den strategiska inriktningen stämmer väl överens med Gnesta

kommuns översiktsplan. Kommunstyrelseförvaltningen har framför allt följande

synpunkter:

· Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på att det nya förslaget till

länstransportplan fokuserar på bytespunkter och tillgänglighet till noder.

· Kommunstyrelseförvaltningen anser att det tidigare åtgärdsförslaget om en bro

över järnvägen i västra Gnesta, mellan Vackerby industriväg och Västra

storgatan, bör finnas med i det nya förslaget till länstransportplan för att stärka

Gnestas funktion som nod.

· Kommunstyrelseförvaltningen anser att åtgärden om en ÅVS för sträckan

Björnlunda – Gnesta bör finnas med även i det nya förslaget till

länstransportplan.

· Kommunstyrelseförvaltningen anser att stråken Gnesta – Laxne – Läggesta och

Gnesta – Vagnhärad – Trosa bör belysas. Stråken har potential att utvecklas och

utgör en östlig tvärförbindelse i länet.

· Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom åtgärderna för väg 57 mellan

Gnesta och E4, Gnestas koppling till E4/Nyköping via väg 224 samt väg 838 –

Vagnhärad resecentrum.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-11-08

2. Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands

län 2022–2033

3. Remiss: Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län

2022–2033 (Länstransportplanen - Region Sörmland (regionsormland.se))

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller det framskrivna förslaget.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Region Sörmland, hallbarregionalutveckling@regionsormland.se (Ange ”Remiss ny

LTP Sörmland 2022–2033, DNR: HRU20-0180” i ämnesraden).

https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/infrastruktur/lansplanen/
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/infrastruktur/lansplanen/
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/infrastruktur/lansplanen/
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/infrastruktur/lansplanen/
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/infrastruktur/lansplanen/
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/infrastruktur/lansplanen/
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/infrastruktur/lansplanen/
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/infrastruktur/lansplanen/
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/infrastruktur/lansplanen/
mailto:hallbarregionalutveckling@regionsormland.se


Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2021-12-06

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-06
Diarienummer: SN.2021.80

§ 129

Ianspråktagande av investeringsmedel för
socialnämnden 2021

Beslut
1. 3 200 t kr från 2021 års investeringsmedel får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2021-2023 finns investeringsbudget beslutad

för Socialnämnden 2021. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska beslut om

att ianspråkta investeringsmedel fattas av Socialnämnden och kommunstyrelsen innan

de får användas.

Ärendet gäller inköp av journalsystem, projektledning av implementering av nytt

journalsystem, inventarier i förvaltning, sängar och madrasser samt larm.

Specificeringar av inköpen görs i tjänsteskrivelsen för Socialnämnden som är bilagd till

ärendet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse

2. Tjänsteskrivelse Ianspråktagande av investeringsmedel för Socialnämnden 2021

3. Utdrag ur protokoll 2021-10-27 - SN § 66

Tjänsteförslag
1. 3 200 t kr från 2021 års investeringsmedel får tas i anspråk.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Socialnämnden

~ Socialchef

~ Förvaltningsekonom Socialförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2021-12-06
Diarienummer: KS.2021.327

§ 130

Ianspråktagande av investeringsmedel -
Kommunikation till Björnlunda
lågvattenreservoar, Ekhagen och
Welandersborgsskolan

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att investeringar motsvarande 1,5 miljoner kr får tas i

anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ianspråktagande av investering - Kommunikation till Björnlunda lågvattenreservoar,

Ekhagen och Welandersborgsskolan, i enighet med Framtidsplanen.

Investeringen innebär utbyte av befintlig radiolänk som är undermålig och föråldrad.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att investeringar redovisade under ekonomiska

konsekvenser nedan får tas i anspråk

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Ekström (M) lämnar ändringsförslaget att lägga till beloppet i beslutsmeningen.

Johan Rocklind (S) lämnar ändringsförslaget så att lydelsen av beslutsmeningen är:

"Kommunstyrelsen beslutar att investeringar motsvarande 1,5 miljoner kr får tas i

anspråk".

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget eller

enligt Anna Ekström (M) och Johan Rocklinds (S) ändringsförslag.Ordföranden finner
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att kommunstyrelsen beslutat enligt det senare.

Sändlista
~ Förvaltningsekonom

~ Ekonomichef

~ IT-chef
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Sammanträdesdatum: 2021-12-06
Diarienummer: KS.2021.2

§ 131

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 2021-10-27 – 2021-11-25

~ Anställningar 211001-211031
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Sammanträdesdatum: 2021-12-06
Diarienummer: KS.2021.3

§ 132

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Beslut
1. Godkänner rapporteringen

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 21-11-16

~ Revisionsrapport - Socialnämndens åtgärder för en ekonomi i balans

~ Protokoll från Gnesta Förvaltnings AB 21-09-29

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 21-10-19

~ Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 21-10-29, Politiska

sammanträden och möteshandlingar - Möten - Nämnden för samverkan kring

socialtjänst och vård (2021-10-29) (opengov.cloudapp.net)
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Sammanträdesdatum: 2021-12-06
Diarienummer: KS.2021.1

§ 133

Kommunchefen informerar

~ Köp av mark

~ Genomlysning av VA-ekonomi

~ Rekrytering samhällsbyggnadschef

~ Rekrytering kanslichef
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