
Kommunstyrelsen Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från kommunstyrelsen

Tid och plats Måndag 26 september 2022, kl.13.00-15.40, B-salen, Västra

Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 14:12 - 14:28

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Anders Axelsson, kommunchef, Jesper Berndt Dahl, kanslichef,

Hans Haglund, IT-chef, Bertil Karlsson, miljöstrateg, Anna-

Karin Lindblad Wieslander, samhällsbyggnadschef, Sandra

Holmström, miljöansvarig, Cecilia Henningsson tf. HR-chef,

Tomas Enqvist, planchef, Sebastian Eklöf, HR-samordnare.

Justerare Anders Oscarsson (ordinarie)

Gustav Edman (ersättare)

Justering Onsdagen den 28 september 2022, kl. 8:00

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 115 - 129

Ordförande Linda Lundin

Justerare Anders Oscarsson

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

Organ: Kommunstyrelsen

Datum för anslagets uppsättande: 2022-09-28

Datum för anslagets nedtagande: 2022-10-19

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 115 - 129
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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 Anders Oscarsson (S) som ordinarie och Gustav Edman (MP)

som ersättare att justera protokollet onsdagen den 28 september 2022, 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: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2020.138

§ 115

Informationsärende vattenskyddsområde

Sammanfattning av ärendet
Anna-Karin Lindblad Wieslander, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen,

Eva -Karin Jonsson från AFRY och miljöansvarig Sandra Holmström informerar

allmänt om vattenskyddsområden samt om revideringen av vattenskyddsområdet

Visbohammar och processer inför beslut kring detta.

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.8

§ 116

Återrapportering Vatten/avlopp

Sammanfattning av ärendet
Anders Axelsson, kommunchef, uppdaterar kommunstyrelsen om det pågående

vattenförsörjningsprojektet och de fyra delprojekten. Projekten följer respektive

tidsram.
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Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.252

§ 117

Årsredovisning 2021 Stipendiestiftelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna Årsredovisning 2021 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

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

elever inom grundskolan i Gnesta kommun för;

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

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

verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott

- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola

Under året har 4 500 kronor delats ut enligt ändamålet.

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

uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-08-29

2. Årsredovisning Gnesta kommuns Stipendiestiftelse 2021

Tjänsteförslag
1. Godkänna Årsredovisning 2021 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: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.253

§ 118

Årsredovisning 2021 Sociala stiftelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner Årsredovisning 2021 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 13 750 kr delats ut från

stiftelsen.

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

uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-08-29

2. Årsredovisning 2021 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse

Tjänsteförslag
1. Godkänner Årsredovisning 2021 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: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.36

§ 119

Obesvarade motioner

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns

2. Motionen "Gör kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn" och motionen

"Belysning installeras på lekplatsers" svarstid förlängs tom 2023-03-31

3. De motioner som är äldre än ett år föreslås få förlängd svarstid till 2023-03-31.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet, Obesvarade motioner, redovisas två gånger per år till kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige.

Av kommunallagen framgår att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta

beslut inom ett år från det att motionen väcktes (KL 5 kap. 35 §).

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska beredning av en motion som inte kan

avslutas inom ett år från det att den väcktes antingen avskrivas från vidare

handläggning, eller beslutas om att beredningen ska fortsätta och även bestämma en ny

tid inom vilken den åter ska redovisas för komnunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-28 beslutades att de motioner som

då var över 1 år gamla skulle få förlängd handläggningstid och besvaras senast 26

september 2022. Av de motionerna som det beslutet hänvisade till är det 2 st som ej

beslutats än varav det föreslås om ytterligare förlängd svarstid för dessa två.

Övriga 10 motioner som vid denna redovisning är äldre än ett år föreslås få förlängd

handläggningstid tom sista mars 2023.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-08-23

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns

2. Motionen "Gör kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn" och motionen

"Belysning installeras på lekplatsers" svarstid förlängs tom 2023-03-31
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3. De motioner som är äldre än ett år föreslås få förlängd svarstid till 2023-03-31.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.313

§ 120

Avverkning av angripen skog, Gnesta kommun

Beslut
1. Kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut som innebär att områden med död

skog eller skog som bedöms ligga nära ett angrepp avverkas snarast.

2. En barkborreinventering eller motsvarande riskanalys utförs och de områden

som bedöms komma att beröras av nya angrepp avverkas eller lämnas som

troligt långsiktigt livskraftiga bestånd.

3. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete

med Skogssällskapet avgränsa och låta utföra åtgärder i de områden som ska

avverkas.

4. Innan åtgärder påbörjas sker en information till allmänheten om vad som

planeras.

5. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en

översyn av befintlig skogsbruksplan.

6. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en

skogspolicy för kommunen.

7. Samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer till kommunstyrelsen om eventuell

kostnadstäckning för utförda åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skogar utgörs av tätortsnära strövskogar som uppmuntrar till både enskilt

strövande och mer organiserad verksamhet. De senaste årens massiva angrepp av

granbarkborre har resulterat i att stora områden med gran har dött, vilket innebär en

risk för besökare. Även brandfaran är stor i de ståndtorra träden. Insatser har

genomförts, men har i de flesta fall visat sig otillräckliga pga torka och gynnsamma

förhållanden för barkborrens svärmning. Sammantaget har detta lett till en fortsatt

skogsdöd. Därav föreslås, i samarbete med kommunens skogsförvaltare, att områden

med död skog eller skog som bedöms ligga nära ett angrepp avverkas snarast.

Målbilden på sikt, vilken kommer inkluderas i kommande skogspolicy, är att bygga upp

en robust skog som har bättre förutsättning att motstå klimatpåverkan och ge plats för

en ökad biologisk mångfald.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-09-15

2. Skogsbruksplan 2015-2024

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut som innebär att områden med död

skog eller skog som bedöms ligga nära ett angrepp avverkas snarast.

2. En barkborreinventering eller motsvarande riskanalys utförs och de områden

som bedöms komma att beröras av nya angrepp avverkas eller lämnas som

troligt långsiktigt livskraftiga bestånd.

3. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete

med Skogssällskapet avgränsa och låta utföra åtgärder i de områden som ska

avverkas.

4. Innan åtgärder påbörjas sker en information till allmänheten om vad som

planeras.

5. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en

översyn av befintlig skogsbruksplan.

6. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en

skogspolicy för kommunen.

7. Samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer till kommunstyrelsen om eventuell

kostnadstäckning för utförda åtgärder.

Förslag till beslut på sammanträdet
Oskar Sulin (V), Ingrid Jerneborg Glimne (M) och Anna Ekström (M) bifaller det

framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller

tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Skogssällskapet

~ Kommunchef

~ Samhällsbyggnadschef

~ Miljöstrateg
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Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.167

§ 121

Införande av visselblåsarfunktion för anställda

Beslut
1. Uppdra åt förvaltningen att inrätta en visselblåsarfunktion enligt bilagd rutin.

2. Uppdra åt förvaltningen att upphandla en extern part för hantering av

funktionen.

3. Uppdra åt förvaltningen att utvärdera rutinen senast 231231.

Sammanfattning av ärendet
Den 17 december 2021 trädde den så kallade visselblåsarlagen (Lagen om skydd för

personer som rapporterar om missförhållanden) i kraft. Den gäller inom all privat och

offentlig verksamhet. Den nya visselblåsarlagen innehåller bland annat bestämmelser

om skydd mot hindrande åtgärder och repressalier för den som anmäler samt krav på

arbetsgivare att inför en visselblåsarfunktion.

Visselblåsarfunktionen ska användas om det finns misstanke om korruption,

oegentligheter och/eller andra allvarliga missförhållanden som inte är möjliga att

hantera inom organisationen.

För att kunna leva upp till kraven som ställs på en sådan funktion anser förvaltningen

att den bör hanteras av en extern och oberoende aktör.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet på sammanträdet 7 juni 2022 med

motiveringen att ärendet ska kompletteras med en rutin som beskriver

visselblåsarfunktionen. Rutin har nu tagits fram. Tillhörande rutin beskriver

händelseförloppet från inkommen visselblåsning till avslutat ärende. Rutinen tydliggör

även roller och ansvar i hanteringen av en visselblåsning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 22-08-25

2. Rutin visselblåsning Gnesta kommun

Tjänsteförslag
1. Uppdra åt förvaltningen att inrätta en visselblåsarfunktion enligt bilagd rutin.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-09-26

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

2. Uppdra åt förvaltningen att upphandla en extern part för hantering av

funktionen.

3. Uppdra åt förvaltningen att utvärdera rutinen senast 231231.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ HR-enheten
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Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.277

§ 122

Markavtal avseende ledningar för
kommunikation inom allmänplats och
detaljplan för Skanova AB

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markavtal (ramavtal) med Skanova AB

som reglerar upplåtelse av utrymme i mark genom nyttjanderätt för ledningar

för telekommunikation under 10 års tid, främst för mark inom bestämmelser för

allmän plats och detaljplan.

Sammanfattning av ärendet
Markavtalet mellan kommunen som markägare och Skanova AB som ledningsägare

reglerar förhållandena mellan parterna i samband med upplåtelse av utrymme för

nyttjanderätt för telekommunikationsledningar mm i kommunens mark, främst inom

områden för allmän plats med tillhörande ersättning. Markavtalet har även principer

för hur upplåtelse av nyttjanderätt ska ske i annan mark. Avtalstiden är 10 år för

markavtalet men med möjlighet till förlängning om part så önskar. Ersättningen för

upplåtelse av nyttjanderätt inom allmän plats ska erläggas årligen efter kalenderårets

slut och beräknas efter 6 kronor per kommuninvånare berört kalenderår. Uppräknas

med gällande index som KPI. Markavtalet ligger i linje med kommunens strävan om att

ingå ramavtal med olika ledningsägare för att reglera förhållandena för upplåtelser av

utrymme för ledningar genom nyttjanderätt, ersättningar mm i mark tillhörigt

kommunen för därigenom få smidigare handläggning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-08-26

2. Förslag till markavtal med Skanova för deras ledningar i kommunal mark

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markavtal (ramavtal) med Skanova AB

som reglerar upplåtelse av utrymme i mark genom nyttjanderätt för ledningar

för telekommunikation under 10 års tid, främst för mark inom bestämmelser för

allmän plats och detaljplan.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Skanova AB, Box 3010, 169 03 Solna

~ Kommunchef

~ Samhällsbyggnadschef

~ Ekonomichef

~ Christer Hedberg, planeringsenheten
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Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.274

§ 123

Kulturplan Sörmland 2023-2026 Aktivitetsplan

Beslut
1. Antar bilagt yttrande för aktivitetsplan 2023 inom kulturplan Sörmland 2023-

2026.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Samkultur Sörmland, det regionala kultursamverkansorganet för

Sörmland och Region Sörmland, ges Gnesta kommun möjlighet att lämna eventuella

synpunkter på framtaget förslag till aktivitetsplan 2023 inom Kulturplan Sörmland

2023-2026. Kulturplanen är ett flerårigt styrdokument, där årliga aktivitetsplaner

fastställs inom ram för aktuell planperiod.

Region Sörmland har skickat aktivitetsplan 2023 på remiss till samtliga sörmländska
kommuner och önskar svar senast den 30 september 2022.

Ärendet har behandlats vid kultur - och fritidsutskottets sammanträde 2022-08-08, §

53. Kultur- och fritidsutskottet ställer sig positiv till remissversionen av Aktivitetsplan

2023. Aktivitetsplanen är fyllig och väl genomarbetad och aktiviteterna följer

Kulturplanen tydligt och väl. Specifika synpunkter och medskick från Gnesta kommun

gällande innehåll i aktivitetsplan 2023 framgår av bilagt yttrande.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-08-15

2. Yttrande

3. Protokollsutdrag kultur- och fritidsutskottet 2022-08-08, § 53.

4. Remiss

5. Aktivitetsplan 2023- remissversionen

6. Protokollsutdrag region Sörmland

Tjänsteförslag
1. Antar bilagt yttrande för aktivitetsplan 2023 inom kulturplan Sörmland 2023-

2026.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Oskar Sulin (V) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår att

kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Region Sörmland kultur.utbildning@regionsormland.se

~ Kultur- och fritidsutskottet

mailto:kultur.utbildning@regionsormland.se
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Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.284

§ 124

Ianspråktagande av investeringsmedel -
Införandeprojekt digitalisering

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 2500 tkr från 2022 års investeringsmedel

Införandeprojekt digitalisering får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 2500 tkr för inköp av Införandeprojekt av IT

system.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2022-2024 finns investeringar beslutade för

Kommunstyrelsen 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska beslut om

att ianspråkta investeringsmedel fattas av Kommunstyrelsen innan de får användas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-09-01

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 2500 tkr från 2022 års investeringsmedel

Införandeprojekt digitalisering får tas i anspråk.

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
~ IT-chef

~ Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.283

§ 125

Ianspråktagande av investeringsmedel -
Förnyelse av datorpark

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att 1500 tkr från 2022 års investeringsmedel

Förnyelse datorpark (1/4 av administrativa PC-arbetsplatser) får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller beslut om att ianspråkta 1500 tkr för inköp av PC-arbetsplatser, vilket är

hela investeringsposten.

I kommunfullmäktiges framtidsplan för 2022-2024 finns investeringar beslutade för

Kommunstyrelsen 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska beslut om

att ianspråkta investeringsmedel fattas av Kommunstyrelsen innan de får användas.

Inga ianspråktagande har gjort på denna investering tidigare.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-08-16

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att 1500 tkr från 2022 års investeringsmedel

Förnyelse datorpark (1/4 av administrativa PC-arbetsplatser) får tas i anspråk.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ IT-chef

~ Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.261

§ 126

Avsiktsförklaring och medfinansiering Leader
2023-2027

Beslut
1. Gnesta kommunstyrelse beslutar att medverka i Leader Södermanland 2023-

2027

2. Gnesta kommun förbinder sig att under programperioden medfinansiera sitt

deltagande med totalt 1 108 845 k kr, fördelat på respektive år

3. Kommunstyrelsen beaktar kostnaden i årlig budgetprocess under

programperioden

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att under 2025

påbörja utvärdering av de snart 10 årens medfinansiering och återkomma till

kommunstyrelsen i detta.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun ingår som en part i Leader Södermanland. Genom kommunal
medfinansiering är detta en metod att via EU´s landsbygdsprogram överföra medel för
lokal landsbygdsutveckling. Kommunen har tidigare beslut om deltagande i den
programperiod som sträckte sig mellan 2014 - 2020 och som förlänges med ytterligare
två år maa omständigheter som Brexit och Covid-19.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-08-11

2. Skrivelse från Leader Södermanland om kommunal medfinansiering. Inkommen

2022-07-01

3. Information om Leader Sörmland, inkommen 2022-07-01

Tjänsteförslag
1. Gnesta kommunstyrelse beslutar att medverka i Leader Södermanland 2023-

2027
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2. Gnesta kommun förbinder sig att under programperioden medfinansiera sitt

deltagande med totalt 1 108 845 k kr, fördelat på respektive år

3. Kommunstyrelsen beaktar kostnaden i årlig budgetprocess under

programperioden

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att under 2025

påbörja utvärdering av de snart 10 årens medfinansiering och återkomma till

kommunstyrelsen i detta.

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

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Leader Sörmland, Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna

~ Ekonomichef

~ Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.6

§ 127

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 2022-08-12 – 2022-09-14
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Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.5

§ 128

Anmälningsärenden

Beslut
1. Lägga informationen 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.

~ Rutiner för tillämpning av dataskyddsförordningen.

~ Konjunkturrapport Q1 2022 i korthet sammanställt av SBA

Återhämtningen i SBA-regionen fortsätter – men läget i världsekonomin oroar -

Stockholm Business Alliance

~ Protokoll Energikontoret Mälardalen 22-08-31

~ Utgående skrivelse från kommunstyrelsen till verksamhetsutövare, 2022-09-14

~ Region Sörmland/RUN 49/22 den 2 sept: Fastställande av länstransportplan,

Protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2022-09-02 §

49_22 - Fastställande av Länstransportplanen för år 2022-2033 efter beslut om

definitiva ekonomiska ramar.PDF

Länsplan för regional transportinfrastruktur_uppdaterad.PDF

~ Region Sörmland/RUN 46/22 den 2 sept: Sammanträdestider RUN 2023

Protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2022-09- 02

§ 46_22 - Sammanträdestider år 2023 för regionala utvecklingsnämnden.PDF

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

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.7

§ 129

Kommunchefen informerar

Sammanfattning av ärendet
~ Fokus på att säkra långsiktig hållbar organisation

~ Kommunikation och samverkan, kommunchef är tf.

~ HR-chef

~ Rekrytering av VA-chef
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Linda Lundin, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M X         
Håkan Ekstrand, 2:e v ordf C X         
Johan Rocklind, Led S  X Petra Lindström       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X         
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M  X Sven Anderson       
Anders Oscarsson, Led S X         
Sibylle Ekengren, Led M X         
Andreas Andersson, Led C X         
Krister Ekberg, Led SD  X Karin Braathen Gustavsson       
Göran Ehrenhorn, Led SD X         
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        
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