
Kommunstyrelsen Kallelse - Kungörelse

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

Sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 9 november 2020, kl. 13.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Förslag till justerare
Ordinarie: Linda Lundin (S) Ersättare: Andreas Andersson (C)

Tid och plats för justering

Onsdagen den 11 november 2020, kl. 08:30. Kommunledningskontoret Västra

Storgatan 15, Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning

digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Information

Offentliga 1 - 8, Ej offentliga 9-10

Nr Diarienummer Ärende

1 MOB.2020.158 Ianspråktagande av investeringsmedel fordonspark

2 KS.2020.245 Stockholm Business Alliance

3 KS.2019.93
Motion - Vegetarisk mat som standard i kommunens

verksamheter

4 KS.2019.277
Motion - Anpassning av busstrafik till pendeltågens

helgtider
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5 KS.2019.308
Motion - Begäran om registerutdrag vid all anställning i

Gnesta kommun

6 SN.2020.32
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut

enligt SoL och LSS- kvartal 2

7 KS.2020.5 Redovisning av delegationsbeslut

8 KS.2020.4 Anmälningsärenden kommunstyrelsen

9 KS.2020.287 Återrapportering kommunikationsutredning

10 KS.2020.3 Kommunchefen informerar

Johan Rocklind Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

Upprättad: 2020-11-02

Diarienummer: MOB.2020.158

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsmedel

fordonspark

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner 1 110 tkr ianspråktagande av investeringsmedel för

fordonspark.

Ärendebeskrivning

I Framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen om de

överstiger 500 tkr. Ambitionen är att inte mer medel än vad som förväntas användas på

kort sikt ska ianspråktas, varför bara en del av totala investeringen är upptagen.

Förvaltningens synpunkter

Det finns ett behov att byta ut och uppdatera delar av maskinparken delvis på grund av

ålder, men även för att få en bättre och mer anpassad maskinpark som kan effektivisera

driften inom förvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringen omfattar totalt 1 110 tkr enligt nedanstående fördelning.

Komponent Belopp Avskrivningstid
1 st liten parktraktor 700 tkr 7 år
1 st verktygsskåp med verktyg 30 tkr 15 år
1 st lövuppsamlare 380 tkr 7 år

De ekonomiska konsekvenserna av investeringen utgörs av årliga

avskrivningskostnader och påverkan på driftskostnaderna. När det gäller

avskrivningarna så är den årliga avskrivningskostnaden för alla tre objekten i

maskinparken 156 tkr under de först sju åren. Därefter följer åtta år med endast 2 tkr

per år.
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Lövuppsamlaren innebär en positiva påverkan på driftskostnaderna när det gäller

arbetskostnaderna eftersom maskinen ersätter arbetsmomentet att flera parkarbetare

använder handlövblåsar. Parktraktorn ersätter en befintlig traktor som redan idag har

kostnader för service och reparationer. Driften av maskinerna ryms därmed inom

gatuenhetens driftsbudget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-09-15

2. Tjänsteskrivelse 2020-11-02

3. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-09-23, § 57

Sändlista

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten

Anders Axelsson Patrik Nissen

Kommunchef Förvaltningschef

Patrik Andersson

Gatuchef
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Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-09-23
Diarienummer: MOB.2020.158

§ 57

Ianspråktagande av investeringsmedel
fordonspark

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringsmedel 1 110 tkr av anvisade 2 660 tkr i framtidsplanen 2020-2022

gällande investering fordonspark får ianspråktas.

Sammanfattning av ärendet
I framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen om de

överstiger 500 tkr.

Investeringen är totalt 1 110 tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-15

Tjänsteförslag
1. Investeringsmedel 1 110 tkr av anvisade 2 660 tkr i framtidsplanen 2020-2022

gällande investering fordonspark får ianspråktas.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

Upprättad: 2020-09-15
Diarienummer: MOB.2020.158

Samhällsbyggnadsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel
fordonspark

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringsmedel 1 110 tkr av anvisade 2 660 tkr i framtidsplanen 2020-2022

gällande investering fordonspark får ianspråktas.

Sammanfattning
I framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen om de

överstiger 500 tkr.

Investeringen är totalt 1 110 tkr.

Ärendebeskrivning
I framtidsplanen 2020-2022 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden 2020. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska

dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen om de

överstiger 500 tkr. Ambitionen är att inte mer medel än vad som förväntas användas på

kort sikt ska ianspråktas, varför föreliggande ärende endast avser en del av den totala

investeringen.

Investeringen avser uppdatering av fordonspark, tillbehör och verkstadsutrustning.

Förvaltningens synpunkter
Det finns ett behov att byta ut och uppdatera delar av maskinparken delvis på grund av

ålder, men även för att få en bättre och mer anpassad maskinpark som kan effektivisera

driften inom förvaltningen. Detta är ett kontinuerligt arbete där förvaltningen ständigt

tittar på förbättringar.



Samhällsbyggnadsförvaltningen 2(2)
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Ekonomiska konsekvenser

Investeringen omfattar totalt 1 110 tkr enligt nedanstående fördelning.

Komponent Belopp Avskrivningstid
1 st liten parktraktor 700 tkr 7 år
1 st verktygsskåp med verktyg 30 tkr 15 år
1 st lövuppsamlare 380 tkr 7 år

Kan inte ovanstående investeringsbudget ianspråktas kan planerade investeringar ej

genomföras.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ärendet följer kommunens riktlinjer för investeringar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-19-15

Patrik Nissen Patrik Andersson

Förvaltningschef Gatuchef

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2020-10-05

Diarienummer: KS.2020.245

Kommunstyrelsen

Stockholm Business Alliance

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänna och underteckna avtal om fortsatt partnerskap mellan Gnesta kommun

och Stockholm Business Alliance (SBA) för perioden 2021 - 2025

Sammanfattning

Stockholm Business Alliance består idag av 56 kommuner i 8 län, i och runt om

Stockholm. Samarbetet inriktar sig mot att koordinera arbetet inom

investeringsfrämjande, internationell marknadsföring och utveckling av

näringslivsservice. Gnesta kommun har varit med sedan 2004 och deltar aktivt i

konferenser, utbildningar och seminarier för att jobba effektivt.

En viktig del i SBA-samarbetet är mätning av kommunens egen service till näringslivet,

s.k. Nöjd-kund-index. Andra viktiga delar är gemensam marknadsföring, olika

rapporter och investeringsfrämjande åtgärder som bidrar till Stor-Stockholms tillväxt,

vilket gynnar Gnesta.

Ärendebeskrivning

2004 antog Gnesta kommun att bli medlem i det som då hette Business Arena

Stockholm och som 2006 övergick till partnerskapet Stockholm Business Alliance. Den

nya avtalsperioden är 1 januari 2021- 31 december 2025.

Förvaltningens synpunkter

Stockholm Business Alliance består idag av 56 kommuner i 8 län, i och runt om

Stockholm. Samarbetet syftar till att främja tillväxt lokalt och regionalt inom det

geografiska området Stockholmsregionen (SBA) genom att öka attraktionskraften för

människor, företag och kapital.

Under avtalsperioden fokuserar partnerskapet i huvudsak på områdena Investeringar

och etableringar samt utveckling av kommunernas service till de lokala företagen. En

viktig del i detta är mätning av kommunernas egen service till näringslivet. Varje år

genomförs nöjd-kund-index (NKI) undersökning. Då tillfrågas alla företag som under

året haft ett ärende hos kommunen om service och bemötande utifrån flera parametrar.

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

Denna undersökning är väldigt värdefull utifrån kommunens interna

förbättringsarbete. Dialog förs också mellan kommunerna för att lära av varandra.

En annan viktig del i SBA-samarbetet är gemensam marknadsföring och det

gemensamma varumärket (Stockholm - The Capital of Scandinavia) för att

marknadsföra hela regionen och därigenom attrahera utländska investeringar. SBA

levererar också konjunkturrapporter och gör olika jämförelser av regionen jämfört med

andra likvärdiga regioner. SBA arbetar med många investeringsfrämjande åtgärder

som bidrar till både Sveriges och Stockholms tillväxt. Detta skapar bl a en större

arbetsmarknad för Gnestaborna.

Samarbetet inom SBA bygger på aktivt deltagande från kommunerna på gemensamma

konferenser, utbildningar och seminarier för att jobba effektivt mot samma mål.

Ekonomiska konsekvenser

För att finansiera den samordnade verksamheten inom SBA bidrar varje kommun med

fyra kronor per invånare i kommunen, per den 1 januari varje år, med 2021 som första

år. Detta har Gnesta kommun gjort sedan avtalets början.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Detta förslag till beslut får inga specifika konsekvenser som leder till fördelar eller

nackdelar för kvinnor/män och flickor/pojkar.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Medlemskapet ligger väl i linje med Framtidsplanen för kommunstyrelsen och det

antagna Näringslivsprogrammet för att utveckla Gnesta kommun som en attraktiv plats

att driva och etablera företag på.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-10-05

Sändlista

~ Stockholm Business Alliance

~ Verksamhetschef Kommunikation och samverkan

Anders Axelsson Anna Sandklef

Kommunchef Verksamhetschef Kommunikation och

samverkan
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Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2020-03-11

Diarienummer: KS.2019.93

Kommunstyrelsen

Motion - Vegetarisk mat som standard i

kommunens verksamheter

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad då kommunens kostverksamhet redan arbetar i enlighet

med motionens innehåll.

Sammanfattning

I en motion från Feministiskt initiativ yrkar motionärerna för att kommunen inför

vegetarisk mat som standard i de kommunala verksamheterna. Barn- och

utbildningsförvaltningen gör bedömningen att motionens innehåll redan är gällande

inom kostenheten, som kontinuerligt arbetar med att öka andelen vegetabilier i kosten

utifrån respektive verksamhets förutsättningar och avsedd målgrupps behov. Utöver

detta arbetar kostenheten för att minska matsvinnet och att servera närproducerad mat

i säsong.

Ärendebeskrivning

Feministiskt initiativ har lämnat en motion till kommunfullmäktige, i vilken partiet

yrkar för att kommunen inför vegetarisk mat som standard i all kommunalt finansierad

verksamhet. Vad vegetarisk standard innebär konkret framgår inte, men fokus ska

enligt motionen vara på växtbaserad, närproducerad och ekologisk mat.

Förvaltningens synpunkter

Enligt kommunens kostpolicy ska de kommunala måltidsverksamheterna följa

Livsmedelsverkets råd, rekommendationer och riktlinjer. Livsmedelsverket förespråkar

att huvuddelen av måltiderna inom förskola, skola och äldreomsorg ska baseras på

vegetabiliska livsmedel, såsom rotfrukter, baljväxter och fullkorn. Vidare arbetar

kostenheten utifrån kommunens kostpolicy, som fastslogs av barn- och

utbildningsnämnden den 13 juni 2017.

Gnesta kommun arbetar hårt för att erbjuda måltider som är näringsrika, goda och

hållbara. Drygt hälften av alla livsmedel som kostenheten köper in är ekologiska och i

dagsläget är 97 % av allt kött som köps in förenligt med svensk lagstiftning. I förskolan
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och grundskolan serveras ett vegetariskt alternativ varje dag. I äldreomsorgen serveras

helvegetarisk kost i möjligaste mån. Matgästernas preferenser innebär dock att det i

äldreomsorgen serveras en större andel rätter som innehåller animalier. Detta beror

också på det faktum att kostenheten inom äldreomsorgen har ett helhetsansvar för

samtliga måltider under dagen. Vidare arbetar kostenheten systematiskt med att

minska matsvinnet, samtidigt som mycket av maten lagas från grunden på närodlade

råvaror i säsong.

Mot bakgrund av detta gör barn- och utbildningsförvaltningen bedömningen att

innehållet i motionen redan är gällande inom kommunens kostenhet samt att detta

vidareutvecklas löpande utifrån respektive verksamhets förutsättningar och avsedd

målgrupps behov.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Motionssvaret och den verksamhet den beskriver anses vara könsneutral, varför

checklistan för jämställdhetsanalys inte bedöms vara tillämplig.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Kommunens kostenhet arbetar utifrån Livsmedelsverkets råd och rekommendationer

samt enligt kommunens kostpolicy.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-03-11

2. Protokoll 2020-03-10 - BoU §4

3. Motion - Vegetarisk mat som standard i kommunens verksamheter

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Anna Sandklef Monica Tägtström Bergman

Tf kommunchef Tf förvaltningschef

Alice Kyander

Utredare
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Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-03-10
Diarienummer: KS.2019.93

§ 4

Motion - Vegetarisk mat som standard i
kommunens verksamheter

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad då kommunens kostverksamhet redan arbetar i enlighet

med motionens innehåll.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Feministiskt initiativ yrkar motionärerna för att kommunen inför

vegetarisk mat som standard i de kommunala verksamheterna. Barn- och

utbildningsförvaltningen gör bedömningen att motionens innehåll redan är gällande

inom kostenheten, som kontinuerligt arbetar med att öka andelen vegetabilier i kosten

utifrån respektive verksamhets förutsättningar och avsedd målgrupps behov. Utöver

detta arbetar kostenheten för att minska matsvinnet och att servera närproducerad mat

i säsong.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-02-28

2. Motion - Angående vegetarisk mat som standard i kommunens verksamheter

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad då kommunens kostverksamhet redan arbetar i enlighet

med motionens innehåll.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
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Upprättad: 2020-02-28
Diarienummer: KS.2019.93

Barn- och utbildningsnämnden

Motion - Vegetarisk mat som standard i
kommunens verksamheter

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad då kommunens kostverksamhet redan arbetar i enlighet

med motionens innehåll.

Sammanfattning
I en motion från Feministiskt initiativ yrkar motionärerna för att kommunen inför

vegetarisk mat som standard i de kommunala verksamheterna. Barn- och

utbildningsförvaltningen gör bedömningen att motionens innehåll redan är gällande

inom kostenheten, som kontinuerligt arbetar med att öka andelen vegetabilier i kosten

utifrån respektive verksamhets förutsättningar och avsedd målgrupps behov. Utöver

detta arbetar kostenheten för att minska matsvinnet och att servera närproducerad mat

i säsong.

Ärendebeskrivning
Feministiskt initiativ har lämnat en motion till kommunfullmäktige, i vilken partiet

yrkar för att kommunen inför vegetarisk mat som standard i all kommunalt finansierad

verksamhet. Vad vegetarisk standard innebär konkret framgår inte, men fokus ska

enligt motionen vara på växtbaserad, närproducerad och ekologisk mat.

Förvaltningens synpunkter
Enligt kommunens kostpolicy ska de kommunala måltidsverksamheterna följa

Livsmedelsverkets råd, rekommendationer och riktlinjer. Livsmedelsverket förespråkar

att huvuddelen av måltiderna inom förskola, skola och äldreomsorg ska baseras på

vegetabiliska livsmedel, såsom rotfrukter, baljväxter och fullkorn. Vidare arbetar

kostenheten utifrån kommunens kostpolicy, som fastslogs av barn- och

utbildningsnämnden den 13 juni 2017.

Gnesta kommun arbetar hårt för att erbjuda måltider som är näringsrika, goda och

hållbara. Drygt hälften av alla livsmedel som kostenheten köper in är ekologiska och i

dagsläget är 97 % av allt kött som köps in förenligt med svensk lagstiftning. I förskolan

och grundskolan serveras ett vegetariskt alternativ varje dag. I äldreomsorgen serveras

helvegetarisk kost i möjligaste mån. Matgästernas preferenser innebär dock att det i

äldreomsorgen serveras en större andel rätter som innehåller animalier. Detta beror



Barn- och utbildningsförvaltningen 2(2)
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också på det faktum att kostenheten inom äldreomsorgen har ett helhetsansvar för

samtliga måltider under dagen. Vidare arbetar kostenheten systematiskt med att

minska matsvinnet, samtidigt som mycket av maten lagas från grunden på närodlade

råvaror i säsong.

Mot bakgrund av detta gör barn- och utbildningsförvaltningen bedömningen att

innehållet i motionen redan är gällande inom kommunens kostenhet samt att detta

vidareutvecklas löpande utifrån respektive verksamhets förutsättningar och avsedd

målgrupps behov.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Motionssvaret och den verksamhet den beskriver anses vara könsneutral, varför

checklistan för jämställdhetsanalys inte bedöms vara tillämplig.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Kommunens kostenhet arbetar utifrån Livsmedelsverkets råd och rekommendationer

samt enligt kommunens kostpolicy.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-02-28

2. Motion - Angående vegetarisk mat som standard i kommunens verksamheter

Monica Tägtström Bergman Alice Kyander

Tf. förvaltningschef Utredare

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Gnesta kommun 

Ink: 2019 -03- 21 
Dnr:  
För handläggning•  

Motion 

Angående vegetarisk mat som standard i kommunens verksamheter 

Naturvårdsverket skriver i rapporten Hållbara konsumtionsmönster att summan av Sveriges 

växthusgasutsläpp har ökat med 17 % de senaste 20 åren. Det andra kvartalet 2018 var de 

klimatpåverkande utsläppen inom Sveriges gränser 12,9 miljoner ton och ökade med drygt en procent 

jämfört med andra kvartalet 2017. 

Trots 20 år av klimatdebatt och utsläppsminskningar på viktiga områden, ökar svenska folkets 

klimatavtryck, och maten är en viktig orsak till detta. Maten och jordbruket står för 25 % av jordens 

klimatutsläpp och en viktig förklaring är att vi äter allt mer kött. Köttkonsumtionen har ökat med ca 40-50 

% sedan 1990 och framför allt nötkött ger stora utsläpp av klimatgaser. Ett kilo nötkött motsvarar ungefär 

25 kilo koldioxidutsläpp, ett kilo bönor motsvarar 0,7 kilo koldioxidutsläpp. Ett kilo kött har samma 

miljöpåverkan som att köra en bensindriven bil (kombi) tur och retur till Stockholm. Den effektiva 

lösningen för att komma tillrätta med det svenska jordbrukets klimatpåverkan är att byta ut köttet mot 

exempelvis bönor. 

Kött och andra animaliska produkter utgör en oproportionerligt stor del av matbudgeten i våra 

kommunala verksamheter. Exempel från andra kommunala verksamheter som ställt om till vegetarisk kost 

visar att man kunnat anställa fler kockar, köpa mer ekologiskt, bättre råvaror och kunnat höja standarden 

på maten. Det innebär både miljövänligare och hälsosammare mat, till samma eller lägre pris. Låt oss 

inspireras av exempelvis Södertälje kommun som satsar på växtbaserat, närproducerat och ekologiskt och 

göra samma sak i Gnesta. 

Mot bakgrund av ovanstående så föreslår vi: 

• Att kommunen inför vegetarisk mat som standard i all konununalt finansierad verksamhet. 

För Feministiskt Initiativ Gnesta: Kim Silow Kallenberg, Anja Probst och Johan Wahlström 

Gnesta den 19-03-21 



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

Upprättad: 2020-07-30

Diarienummer: KS.2019.277

Kommunstyrelsen

Motion - Anpassning av busstrafik till

pendeltågens helgtider

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad då ett arbete med att få bästa möjliga passning mellan

buss- och tågtrafik sker kontinuerligt i dialog mellan Gnesta kommun,

Sörmlandstrafiken och upphandlat bussföretag.

Ärendebeskrivning

Motionär har inkommit med en motion om att anpassa busstiderna till pendeltågets

ankomst- och avgångstider på helgen för att skapa förutsättningar för boende i hela

kommunen att använda pendeltågets utökade utbud på helgen.

Förvaltningens synpunkter

Gnesta kommun strävar efter att ha en attraktiv och ekonomiskt hållbar kollektivtrafik.

Kollektivtrafiksystemet består av en blandning av tåg- och busstrafik. Vissa delar av

kollektivtrafiken finansieras av region Sörmland och andra delar av Gnesta kommun.

För att få en så attraktiv och ekonomiskt hållbar kollektivtrafik som möjligt är

resandestatistik ett viktigt underlag. Genom att analysera antalet påstigande går det att

göra en analys av när kollektivtrafiken behövs som mest.

Förvaltningen vill understryka att det idag inte finns busspassning till samtliga

pendeltågsavgångar varken på vardagar eller helger. Ett sådant utbud skulle bli väldigt

kostsamt och därmed inte ekonomiskt hållbart för kommunen. Tidtabellen för

busstrafiken anpassas dock för att passa med pendeltågets tidtabell.

Inspelet från SL att utöka antalet pendeltågsturer på helgerna kom väldigt sent 2019,

vilket gjorde att kommunen och trafikplanerare på region Sörmland inte hade någon

möjlighet att samplanera busstrafiken med de tillkommande helgturerna för år 2020.

Inför kommande års tidtabell (år 2021) beaktas däremot busstrafiken och tillköp görs

på linje 543 och 589 för att möta det tillfälliga utökade utbudet av pendeltågstrafik på

helgen. Planeringsarbetet med kommande års tidtabeller pågår kontinuerligt med

Sörmlandstrafiken och upphandlat bussföretag.

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

Utifrån ovan nämnda information anser förvaltningen att motionen kan anses

besvarad.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut medför inte några ekonomiska konsekvenser. Om fler turer med

busstrafiken sätts in kommer kostnaderna för kollektivtrafiken öka. Kostnaden för

kollektivtrafiken hanteras i kommunens trafikbeställning.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalysen som upprättades till tillköpsbeställning för kollektivtrafik T20

anses tillämpbar på detta ärende. Utökning av kollektivtrafik gynnar kvinnor i något

högre utsträckning än män.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-07-30

2. Motion Anpassning av busstrafiken till pendeltågens helgtider

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Vänsterpartiet Gnesta

Anna Sandklef Patrik Nissen

Tf kommunchef Samhällsbyggnadschef

Alina Ruda

Samhällsplanerare

www.gnesta.se


GNESTA KOMMUN 

2019 -10-23 

 

Vänsterpartiet Gnesta 

 

Motion 

Anpassning av busstrafiken till pendeltågens helgtider 

Glädjande nog har en-timmes-trafik på helgerna införts för pendeltågen. Detta innebär en 

bättre service för Gnesta kommuns invånare och innebär också en miljövinst då fler kan ta 

tåget i stället för bilen. 

Dock är inte bussturerna anpassade till de nya tågtiderna vilket i praktiken innebär att den 

nya servicen med en-timmes-trafik på pendeltåget inte kommer att gälla på samma sätt för 

dem som bor utanför Gnesta tätort. 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att ett landsbygdsprogram ska tas fram. Frågan 

om busstider som överensstämmer med tågtider bör vara en viktig del i detta program. 

Ett arbete med att se över kommunens miljö-hållbarhets- och klimatprogram pågår också för 

närvarande. Transporter är en av de största klimatbovarna. Att minska antalet bilresor är 

därför en viktig åtgärd även ur miljö- och klimatsynpunkt. 

Förslag: 

Att se över bussturerna med målsättning att få dessa att passa bättre med 

pendeltågstiderna på helgerna. 

För Vänsterpartiet Gnesta 2019-10-23 

Lena Staaf 

Benny Åberg 



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

Diarienummer: KS.2019.308

Kommunstyrelsen

Motion - Begäran om registerutdrag vid all

anställning i Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att Gnesta kommun ska begära in

registerutdrag vid all anställning i kommunen.

Motionen anmäldes till kommunfullmäktige vid sammanträdet den 16 december 2020.

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 1 mars 2018 att ge en särskild

utredare i uppdrag att bl.a. utreda behovet av utökat författningsstöd för kontroll av

uppgifter i belastningsregistret i arbetslivet (dir. 2018:12).

I april 2019 överlämnade utredaren sitt betänkande Belastningsregisterkontroll i

arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (AOU 2019:19).

I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i

arbetslivet såvitt avser Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,

finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning samt offentliga och

enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller

personer med funktionsnedsättning.

Ett sådant författningsstöd anses nödvändigt om det införs ett generellt förbud mot

registerkontroll i enlighet med vad som föreslagits av Utredningen om registerkontroll i

arbetslivet (SOU 2014:48). Syftet med förslaget var bl.a. att stärka skyddet för enskildas

personliga integritet i arbetslivet.

Förvaltningens synpunkter

Diskussionen om arbetsgivares rätt att begära utdrag ur belastningsregister vid

anställning å ena sidan och arbetstagares personliga integritet i arbetslivet har förts på

riksdags- och regeringsnivå under ett flertal år med målet att kunna lägga ett lagförslag.

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Gnesta kommun följer nuvarande Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid

vissa boenden som tar emot barn, Lag (2010:478) om registerkontroll av personal som

utför vissa insatser åt barn med funktionshinder och Lag (2013:852) om

registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Vi anser att Gnesta kommun bör invänta eventuell lagstiftning eller annan vägledning

för hur vi som arbetsgivare ska och kan agera gentemot personer som söker och

erhåller arbete i kommunen inom andra områden än de som omfattas av ovanstående

lagar.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan är inte tillämplig på ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-03-20

2. Motionen

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anna Sandklef Charlotte Scherlin

Tf kommunchef HR-chef

www.gnesta.se


Motion 

Begäran o registerutdrag vid all anställning Gnesta 

Idag så sker det nästan enbart vid anställning i skolverksamhet, men det borde vara vid all 

anställning, praktik och liknande inom alla verksamheter i Gnesta Kommun. Är man över 18 

år så ska registerutdrag lämnas in för alla typer av jobb och praktik inom Gnesta Kommun. 

Kan man inte presentera ett utdrag från polismyndigheten så får man inte söka 

jobbet/praktikplatsen. Vi vill ju slippa få in kriminella på arbetet. 

Detta ökar tryggheten för våra anställda men även för de vi jobbar mot. 

Vii Sverigedemokraterna i Gnesta föreslår därför 

Att Begäran om registerutdrag vid all anställning införs i Gnesta Kommun. 

Gnesta 2019-10-24 

Tomas Ingberg 

Pernilla Rydberg 

Christian Tomtlund 

Krister Ekberg 

Krister Westman 

‘41,fSD 
Gnesta kommun 

Ink: 2019 -12- 02 
Dnr.  
För handläggning•  



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2020-09-30

Diarienummer: SN.2020.32

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande

biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning

Socialnämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och

insatser enligt LSS som inte har verkställts tre månader efter beslut.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillföra till ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-09-30

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2020-09-30, § 45

3. Tjänsteskrivelse 2020-08-25

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anna Sandklef Veronica Östlin

Tf kommunchef Tf förvaltningschef

Ida Claesson

Utredare

www.gnesta.se


Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-09-30
Diarienummer: SN.2020.32

§ 45

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och

insatser enligt LSS som inte har verkställts tre månader efter beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-08-25

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

Upprättad: 2020-08-25
Diarienummer: SN.2020.32

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning
Socialnämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och

insatser enligt LSS som inte har verkställts tre månader efter beslut.

Ärendebeskrivning
För andra kvartalet 2020 finns det 3 insatser enligt LSS som inte har verkställt tre

månader efter beslut.

Det första beslutet rör en brukare som beviljades personlig assistans 2020-01-22,

beslutet har dock verkställts 2020-06-01 genom extern utförare.

Det andra beslutet rör en brukare som beviljades bostad med särskild service 2020-01-

29, beslutet verkställdes dock 2020-08-24 genom extern placering.

Det tredje beslutet rör en brukare som beviljades kontaktperson 2020-03-04, beslutet

är ännu ej verkställt pga. resursbrist; har ej lyckats hitta lämplig utförare.

Vidare finns det 1 beviljat bistånd enligt SoL som inte är verkställt under

rapporteringsperioden. Beslutet rör en brukare som beviljades särskilt boende 2020-

03-09, biståndet verkställdes dock 2020-08-24.



Socialförvaltningen 2(2)

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

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-08-25

Veronica Östlin Ida Claesson

Förvaltningschef Utredare

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Ärendeblad

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

Upprättad: 2020-10-15

Diarienummer: KS.2020.5

Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning
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 2020-09-17 – 2020-10-14

~ Anställningar 2020-08-01 - 2020-09-30



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2020.141

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-09-29

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2020.144

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-10-08

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2020.146

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-10-09

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2020.142

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-10-02

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2020.139

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-09-29

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör: Fastställd
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2020.135

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-09-17

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2020.136

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-09-21

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2020.138

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2020-09-22

Beslut: Beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2020.120

Renhållning

Ansökan om befrielse gällande hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-09-17

Beslut: Beslut befrielse hämtning hushållsavfall Miljöansvarig: Beslutad

Ärende: RVA.2020.140

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2020-10-05

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall Miljöansvarig: Beslutad
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2020.242

Kultur och fritid

Ansökan om ledarutbildningsbidrag

Beslutsdatum: 2020-09-22

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag Chef kommunikation och samverkan: Beviljad

Ärende: KS.2020.241

Kultur och fritid

Ansökan om ledarutbildingsbidrag

Beslutsdatum: 2020-09-22

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag Chef kommunikation och samverkan: Beviljad

Ärende: KS.2020.222

Kultur och fritid

Ansökan om stöd för kulturarremgemang, Stjärnhovs byalag

Beslutsdatum: 2020-09-29

Beslut: Beslut - Tf chef kommunikation och samverkan, Beviljad

Ärende: KS.2020.219

Kultur och fritid

Ansökan om stöd för kulturarrangemang, Kultur57

Beslutsdatum: 2020-09-29

Beslut: Beslut - Tf chef kommunikation och samverkan, Beviljad

Ärende: KS.2020.243

Kultur och fritid

Ansökan om drift- och anläggningsbidrag, Hästhusets kusk- och ryttarförening

Beslutsdatum: 2020-09-22

Beslut: Beslut driftbidrag, Fritidschef: Beviljad
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2020.222

Kultur och fritid

Ansökan om stöd för kulturarremgemang, Stjärnhovs byalag

Beslutsdatum: 2020-09-29

Beslut: Beslut föreningsbidrag, Tf.chef kommunikation och samverkan: Beviljad

Ärende: KS.2020.211

Kultur och fritid

Ansökan om stöd för Ung kultur - Basic Vibe

Beslutsdatum: 2020-09-29

Beslut: Beslut - Tf. chef kommunikation och samverkan: Beviljad
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Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 

mellan 2020-08-01 -2020-09-31 
 

 

Kommunvägledare 

Organisation: Servicecenter 

Tillsvidare, From: 2020-08-24 

Heltid, Löneläge: 2019 

Utfärdat av: Kristina Karlsson, Enhetschef 

 

 

 



Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade 

mellan 2020-08-01- 2020-09-31 
Kommunikatör 

Organisation: Servicecenter 

Vikariat 2020-08-01 - 2020-12-31 

Deltid (15 %), Löneläge: 2020 

Utfärdat av: Kristina Karlsson, Enhetschef 

 

 

Förvaltningschef Barn/utb 

Organisation: Stab- och Ledning 

2020-10-01 - 2021-08-31 

Deltid (20,00%), Löneläge: 2020 

Utfärdat av: Anna Sandklef, T.f. 

kommunchef 

 

 

 



Kommunstyrelseförvaltningen Ärendeblad
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Upprättad: 2020-10-16
Diarienummer: KS.2020.4

Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden
kommunstyrelsen

Sammanfattning

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 Gnesta Förvaltnings AB 2020-09-17

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter 2020-06-16

~ Protokoll Lönenämnd Sörmland 2020-10-02

~ Protokoll Gemensamma överförmyndarnämnden 2020-10-13

~ Protokoll Gemensamma växelnämnden 2020-10-22

~ Protokollsutdrag Region Sörmland 2020-09-15, § 111/20 Sörmlandstaxans

prisjustering 2021

~ Månadsrapport för pensionsportföljen september

~ Månadsrapport för pensionsportföljen augusti

~ Månadsrapport för pensionsportföljen juli

~ Månadsrapport för pensionsportföljen juni

~ Månadsrapport för pensionsportföljen maj
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