
Kommunstyrelsen Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från kommunstyrelsen

Tid och plats Måndag 7 mars 2022, kl 13.00 -16:47, B-salen

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 14:20 - 14:35, 15:58 -16:07

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Anders Axelsson, kommunchef, Hans Haglund, IT-chef, Cecilia

Henningsson tf HR-chef, Anna Sandklef, chef kommunikation

och samverkan, Kristina Karlsson,enhetschef servicecenter,

Lena Karlsson Leksell, förvaltningschef Soc, Niklas Söderholm,

VA-chef, Mikael Tjulin, VA-ingengör, Sandra Holmström,

miljöansvarig, Niclas Skeppstedt, IT-tekniker

Justerare Oskar Sulin (ordinarie), Sibylle Ekengren (ersättare)

Justering Onsdagen den 9 mars 2022, kl. 09.00

Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 14 - 36

Ordförande Johan Rocklind

Justerare Oskar Sulin

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

Organ: Kommunstyrelsen

Datum för anslagets uppsättande: 2022-03-09

Datum för anslagets nedtagande: 2022-03-30

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 14 - 36
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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 Sibylle Ekengren (M) som

ersättare att justera protokollet onsdagen den 9 mars 2022, kl 9.00, i kommunhuset,

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Oskar Sulin (V) väcker ett nytt ärende till dagordningen " Uppdrag om översyn av

finasiella tillgångar". Ordföranden föreslår att det nya ärendet läggs till som nr 20 på

dagordning.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2022.10

§ 14

Lägesrapport Servicecenter

Sammanfattning av ärendet
Anna Sandklef, verksamhetschef kommunikation och samverkan, Kristina Karlsson,

enhetschef Servicecenter och Anders Axelsson, kommunchef, lämnar en lägesrapport

för Servicecenter samt informerar om bakgrunden och införande av Servicecenter.

Statistik för föregående år på inkommande samtal/ärenden redovisas.
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Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2022.9

§ 15

Information inför beslut på nästkommande
nämnd - Revidering vattenskyddsområde

Sammanfattning av ärendet
Sandra Holmström, miljöansvarig, och Niklas Söderholm, VA-chef, informerar inför

kommande beslut i kommunstyrelsen, i ärendet som gäller revidering av

Visbohammars vattenskyddsområde.
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Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2022.8

§ 16

Återrapportering Vatten/avlopp

Sammanfattning av ärendet
Anders Axelsson, kommunchef, informerar om projektet ny vattenförsörjning,

projektgruppen, tidplan samt nuläget.
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Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2022.12

§ 17

Ansökan partistöd 2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja partistöd för 2022 för Liberalerna, Moderata samlingspartiet,

Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ, Sverigedemokraterna,

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska varje år innan utgången av april månad fatta beslut om

utbetalning av partistöd. Underlag för besluten är ansökningarna från respektive

partier.

Partistödet räknas ut efter det antal mandat som respektive parti har i

kommunfullmäktige och är uppdelat i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd.

Grundstödet är det samma för samtliga partier, mandat- och utbildningsstöd baserar

sig på antal mandat i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-21

Tjänsteförslag
1. Bevilja partistöd för 2022 för Liberalerna, Moderata samlingspartiet,

Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ, Sverigedemokraterna,

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2019.75

§ 18

Motion - Inrätta ett jämställdhetsråd i Gnesta
kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ inkom 5 mars 2019 med motionen Inrätta ett jämställdhetsråd i

Gnesta kommun.Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 18 mars 2019 och

skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-16

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande.

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

Gustav Edman (MP) föreslår att motionen bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget eller

enligt Gustav Edman (MP) förslag om att bifalla motionen.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller det framskrivna förslaget.

Reservationer
Gustav Edman (MP) anmäler skriftlig reservation.
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Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2019.76

§ 19

Motion - Anställ en jämställdhetsstrateg i
Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Feministisk initiativ inkom 5 mars 2019 med motionen Anställ en jämställdhetsstrateg

i Gnesta kommun. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 18 mars 2019 och

skickades till kommunstyrelsen för beredning.

I motionen pekar förslagsställarna på att jämställdhetsarbetet ska utgå både från det

nationella jämställdhetsmålet och från den europeiska deklarationen för jämställdhet

mellan kvinnor och män på lokal och regionala nivå (CEMR-deklarationen).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-16

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås.

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

Gustav Edman (MP) bifaller motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget eller

enligt Gustav Edmans förslag till att motionen ska bifallas.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslag.
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Reservationer
Gustav Edman (MP) reserverar sig muntligt.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2019.136

§ 20

Motion - Nödläge för klimatet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till att arbetet med Agenda 2030 redan inletts

och en revidering av miljö- och hållbarhetsplanen ska ske, två åtgärder som

omfattar delar av det arbete som ett utlyst klimatnödläge skulle omfatta.

Sammanfattning av ärendet
Motionen från Feministiskt initiativ Gnesta innehåller förslag om att Gnesta kommun

utlyser klimatnödläge, tar fram en strategisk klimatnödlägesplan samt bedriver ett

aktivt arbete för att genomföra planen internt och ut mot medborgarna.

Klimatnödläge kan utlysas för att aktualisera frågan, men någon konkret definition av

innebörden saknas. Arbete pågår i det kommunala planeringsarbetet med att inte låsa

sig fast i ökat fossilberoende genom investeringar, något som är en hörnsten i arbetet

med klimatnödläget. Gnesta kommun bedriver i dag hållbarhetsarbete på många plan i

sitt interna arbete. Kommande arbete med Agenda 2030 och en uppdaterad miljö- och

hållbarhetsplan bör, som motionen föreslår, i högre grad än i dag omfatta åtgärder som

sträcker sig ut mot medborgarna för att aktualisera de åtgärder som måste vidtas och

beteendeförändringar som erfordras för att nå klimatmålen. Uppdraget om att revidera

miljö- och hållbarhetsplanen återfinns också i kommunstyrelsens framtidsplan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-10

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås med hänvisning till att arbetet med Agenda 2030 redan inletts

och en revidering av miljö- och hållbarhetsplanen ska ske, två åtgärder som

omfattar delar av det arbete som ett utlyst klimatnödläge skulle omfatta.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
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Gustav Edman (MP) föreslår att motionen ska bifallas.

Sven Anderson (M) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget eller

enligt Gustav Edmans (MP) förslag om att bifalla motionen. Ordföranden finner att

kommunstyrelsen beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras.

Ordföranden föreslår att omröstning sker via handuppräckning och omröstning

genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt framskrivet

förslag.

Omröstning begärs och ska genomföras.

Ordföranden redogör för tänkt omröstningsordning och föreslår att den som röstar för

det framskrivna förslaget röstar Ja, och att den som röstar för bifall till motionen röstar

Nej. Kommunstyrelsen godkänner omröstningsordningen.

Omröstningen utföll med 11 Ja-röster och 1 Nej-röst.

Kommunstyrelsen har beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2019.148

§ 21

Motion - Kommunens arbete i enlighet med
Agenda 2030

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Feministiskt initiativ yrkar motionären att Gnesta kommun

formulerar en strategi för att bedriva ett arbete med Agenda 2030, genomför ett arbete

med koldioxidbudgetar, stimulerar hållbart resande för sina invånare och medarbetare.

Motionären yrkar även på att kommunen tar fram en livsmedelsstrategi för minskad

klimatpåverkan samt att kommunen upprättar en aktuell kommunal energiplan.

Gnesta kommun har påbörjat arbetet med Agenda 2030. Metoden koldioxidbudget

kan föreslås analyseras som verktyg i samband med revidering av miljö- och

hållbarhetsplanen. Hållbart resande ingår i miljö- och hållbarhetsplanen. Internt har

kommunen har en antagen resepolicy för sina anställda. Matsvinn behandlas till viss

del i kommunens avfallsplan, mätmetoder behöver dock förfinas när tekniken

förbättrats. Miljö- och klimatplanen redovisar mål för andelen ekologiska livsmedel i

kommunens verksamheter. I kommunstyrelsens framtidsplan anges att en energiplan

ska tas fram.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-10

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete.

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: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2020.28

§ 22

Motion - Jämställdhetsarbete med inriktning
mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Att anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ inkom 21 januari 2020 med motionen Jämställdhetsarbete med

inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor.Motionen anmäldes till

kommunfullmäktige 30 mars 2020 och skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Feministiskt initiativ lyfter i sin motion fram en överenskommelse mellan regeringen

och SKR om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar, män och

maskulinitetsfrågor i kommuner och regioner. Förslagsställarna framför i motionen att

de vill att kommunen aktivt medverkar i satsningen på mäns involvering i

jämställdhetsarbetet med stöd av SKR.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-10

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Att anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2021.62

§ 23

Motion - åtgärder för samgående med andra
kommuners miljöenheter

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Sara Kinberg (L) och Andreas Andersson (C) inkom 1 mars 2021 med en motion där de

begär att kommunchefen vidtar åtgärder för ett samgående med andra större

kommuners miljöenheter. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 29 mars 2021

och skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-10

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Andersson (C) lämnar ändringsförslaget att motionen ska anses att vara

besvarad.

Anna Ekström (M) och Johan Rocklind (S) bifaller Andreas Andersson (C)

ändringsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden fråga om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Andreas Anderssons ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen

beslutat enligt det senare.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
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Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2022.36

§ 24

Obesvarade motioner

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

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 fullmäktige.

Totalt finns 30 st obesvarade motioner, av dessa ligger 22 st. för beredning med kortare

handläggningstid än 1 år. För 8 st motioner är handläggningstiden mer än ett år. Detta

är delvis en konsekvens av att politiken under 2020, pga. rådande Covid 19 -läge,

kommit överens om att avvakta med att behandla motioner på nämnderna. Uppehållet

med att lämna in motioner sträcker sig mellan mars 2020 - mars 2021. Denna tidigare

överenskommelse gör att det fortfarande är en viss eftersläpning av besvarande av

motioner.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-04

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.

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: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2022.46

§ 25

Årsredovisning 2021 kommunstyrelsen

Beslut
1. Godkänner årsredovisning 2021 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens årsredovisning redovisar uppföljning av verksamhet, ekonomi och

investeringar 2021.

Redovisningen av verksamhetsuppföljningen baseras på kommunstyrelsens mål och

uppdrag. Resultatet redovisas under avsnittet Styrning och uppföljning av den

kommunala verksamheten.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde  Utfall 2021 
Budget

2021 

Avvikelse mot

budget 

Prognos

delårsrapport 

Avvikelse mot

prognos 

Kommunchef  -3 541 -6 186 2 645 -3 760 219

Kanslienheten  -5 189 -5 587 398 -5 387 198

IT-enheten  -8 620 -8 566 -55 -8 566 -55

Ekonomienheten  -9 931 -8 589 -1 342 -10 089 158

Mark och fastigheter  -1 256 -2 757 1 501 -2 157 901

HR  -7 633 -7 817 184 -7 617 -16

Samhällsunderstödda resor  -9 802 -10 635 833 -10 635 833

Kommunikation och

samverkan 
-37 401 -36 257 -1 145 -38 157 756

Ofördelat kommunstyrelsen  -1 209 -3 200 1 991 -1 350 141

Tot Skattekollektivet KS  -84 582 -89 594 5 012 -87 718 3 136

VA-enheten  -6 446 0 -6 446 -7 000 554
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Renhållningsenheten  -409 0 -409 -300 -109

Tot Taxekollektivet KS  -6 855 0 -6 855 -7 300 445

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-07

2. Bilaga: Årsredovisning för kommunstyrelsen 2021

Tjänsteförslag
1. Godkänner årsredovisning 2021 för kommunstyrelsen

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2022.1

§ 26

Ianspråktagande av investeringsmedel - ny
kontorsmodul till VA-enheten

Beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra föreslagen

utbyggnad av kontorsdelen på Gnesta avloppsreningsverk.

2. Investeringsvolym om 400 000 kr beslutas att ianspråktas från

investeringsbudget 2022.

Sammanfattning av ärendet
VA-enhetens kontor saknar idag toalett och har brist på kontorsrum.

Vid den senaste skyddsronden fick kontoret anmärkning att lokalerna inte är

ändamålsenliga med anledning av att det saknas toalett.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsen utformning (AFS 2020:1) så

ska normalt toaletten ligga i närheten av platsen där arbete utförs.

Mot den bakgrunden behöver VA-enheten köpa in en till kontorsmodul som innehåller

toalett och ett kontorsrum. Denna modul ska dockas med befintligt kontor som idag är

placerat på Gnesta avloppsreningsverk

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-01-09

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra föreslagen

utbyggnad av kontorsdelen på Gnesta avloppsreningsverk.

2. Investeringsvolym om 400 000 kr beslutas att ianspråktas från

investeringsbudget 2022.

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



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ VA-chef

~ Förvaltningsekonom



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2021.393

§ 27

Ny tryckstegring Björnlunda

Beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra nödvändiga

åtgärder i dricksvattenförsörjningen för kommande VA-anslutningar i

Björnlunda.

2. Investeringsvolym om 2 000 000 Mkr beslutas att ianspråktas från

investeringsbudget 2022.

Sammanfattning av ärendet
Nyanslutningar i utkanten av tätorten Björnlunda kräver tryckhöjande åtgärder i

dricksvattensystemet. Förvaltningen föreslår anläggande av en tryckstegringsstation

vid Kyrkgärdet för att möta behovet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-01-19

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra nödvändiga

åtgärder i dricksvattenförsörjningen för kommande VA-anslutningar i

Björnlunda.

2. Investeringsvolym om 2 000 000 Mkr beslutas att ianspråktas från

investeringsbudget 2022.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samhällsbyggnadschef



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

~ VA-chef

~ Ekonomichef



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2022.47

§ 28

Inköp av sandfilter

Beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra föreslagen

investering av sandfilter.

2. Investeringsvolym om 1 500 000 kr beslutas att ianspråktas från

investeringsbudget 2022.

Sammanfattning av ärendet
Låg grundvattenbildning under höst och vinter kan leda till en kritisk situation redan

under år 2022 avseende tillgången på dricksvatten för Gnesta tätort.

Förvaltningen föreslår inköp av filter för att förbereda akuta åtgärder redan nu. Inköpet

kan i framtiden ingå i beredningen av vatten från Klämmingen i planerat nytt

vattenverk.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-07

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra föreslagen

investering av sandfilter.

2. Investeringsvolym om 1 500 000 kr beslutas att ianspråktas från

investeringsbudget 2022.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Samhällsbyggnadschef

~ Ekonomichef

~ VA-chef



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2021.338

§ 29

E-förslag- Padel

Beslut
1. E-förslaget om att införa padel i Gnestahallen avslås.

Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare har lämnat in ett e-förslag om att införa en möjlighet att spela

padel i Gnestahallen. Förslaget är att sätta in en padelbur med tillhörande belysning i

Gnestahallen. E-förslaget fick fler än 50 gilla-klick och ska därför behandlas.

Förvaltningen instämmer i att det rent faktiskt skulle få plats med en padelbur i

sporthallsdelen i Gnestahallen. Det är dock generellt en hög efterfrågan på

träningstider i Gnesta kommuns idrottshallar. Gnesta sporthall och Frejahallen är båda

i princip fullbokade på vardagskvällar mellan 17-21/22 samt även i hög grad på helger

för matcher mm. Dansutskolan är fullbokad efter skoltid på vardagskvällar men även

delvis under helgerna. Gnestahallen (tennishallen) hyrs på heltid av Gnesta

tennisklubb.

Gnestahallen (sporthallsdelen) är i dagsläget uthyrd cirka 12 timmar per vecka, varav

nio timmar handlar om barn- och ungdomsverksamhet. Om en del av hallen tas i

anspråk av en padelbur, skulle det få konsekvensen att tre föreningar som bedriver

barn- och ungdomsträning går miste om sina träningstider. Totalt handlar det om cirka

60 barn/ungdomar.

I det idrottspolitiska programmet 2018-2025 är ett av kommunens mål att barn och

ungdomar ska ges företräde till träningstider före vuxna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-10

Tjänsteförslag
1. E-förslaget om att införa padel i Gnestahallen avslås.

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



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Förslagställaren



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2022.30

§ 30

Ansökan gällande tält

Beslut
1. Bevilja bidrag på 12 000 kr till Gnesta scoutkår

2. Finansiera detta från Kommunikation och samverkan, Fritidsenhetens budget

Sammanfattning av ärendet
Gnesta scoutkår ansöker om ett extra stöd/ bidrag för inköp av tält för

lägerverksamhet. Under pandemin har medlemsantalet vuxit och antalet deltagare på

sommarlägren har ökat. Förra sommaren tvingades föreningen låna tält för att få plats

till alla scouter. För att underlätta för föreningen att kunna öka antalet deltagare som

kan vara med på lägerverksamheter ansöker nu föreningen om ett extra bidrag för att

kunna arrangera flera sommaraktiviteter för barn och unga. Ansökan gäller två primus-

tält av modell Bifrost H6, vilka tillsammans rymmer 12 deltagare. Föreningen har

redan två tält av samma modell och vet att dom är lämpliga för ändamålet och att dom

är smidiga att packa. Ett tält kostar ca 6 195 kr, totalt 12 390 kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-03

2. Utdrag ur kultur- och fritidsutskottets protokoll 2022-03-02, § 1

3. Tjänsteskrivelse 2022 02 03

4. Ansökan gällande tält, Gnesta scoutkår

Tjänsteförslag
1. Bevilja bidrag på 12 000 kr till Gnesta scoutkår

2. Finansiera detta från Kommunikation och samverkan, Fritidsenhetens budget

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Gnesta scoutkår

~ Fritidschef

~ Förvaltningsekonom



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2022.61

§ 31

Ansökan om föreningsbidrag - Hittaut

Beslut
1. Bevilja bidrag på 8 500 kr till OK Klemmingen

2. Finansiera detta från Kommunikation och samverkan, Fritidsenhetens budget

Sammanfattning av ärendet
OK Klemmingen har under ett antal år varit aktiva i ett friskvårdsprojekt, Hitta-ut.

Nu kommer Björnlunda finnas med i detta frisk- och hälsovårdsprojekt. I Björnlunda

kommer området omfatta samhället, runt hembygdsgården, Skansberget,

Welandersborg och skogen omkring kyrkan.

Projektet syftar till att uppmuntra fysisk aktivitet genom att tillgängliggöra

orienteringskartor för boende genom en informationstidning/ karta som delas ut till

alla hushåll. På kartorna finns ett antal checkpoints, allt från lätta i närområdet till lite

svårare ute i terrängen, men det finns checkpoints för alla.

Under 2021 registrerades 800 deltagare och 18 000 registrerade checkpoints.

Kostnaderna går till licensavtal med orienteringsförbundet inklusive digitala

plattformar 5 000 kr och 3 500 kr för nya kontrollpinnar för utökning av Björnlunda.

Under kommande år avser föreningen att utöka med flera orter i Gnesta kommun.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-03

2. Utdrag ur kultur och fritidsutskottets protokoll 2022-03-02, § 2

3. Tjänsteskrivelse 2022 02 10

4. Ansökan om föreningsbidrag - Hittaut

Tjänsteförslag
1. Bevilja bidrag på 8 500 kr till OK Klemmingen

2. Finansiera detta från Kommunikation och samverkan, Fritidsenhetens budget

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



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ OK Klemmingen

~ Fritidschef

~ Förvaltningsekonom



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2022.86

§ 32

Ansökan om bidrag till uppförande av rink

Beslut
1. Bevilja bidrag på 54 000 kr till IFK Gnesta

2. Finansiera detta från Kommunikation och samverkans budget.

Sammanfattning av ärendet
IFK Gnesta ansöker om bidrag till uppförande av rink för att i första hand att användas

till innebandyspel utomhus. Ansökt belopp av Gnesta kommun är 50%, 54 323 kronor,

av den totala summan, 108 645 kr.

50 % kommer att ansökas om från RF SISU Sörmland.

Rinken är tänkt att placeras i anslutning till Gnesta sporthall men likväl vara mobil så

att den går att använda vid arrangemang som inte kan genomföras i direkt anslutning

till Hagstumosse idrottsplats. Rinken skall skötas och förvaras genom IFK Gnestas

försorg men då den är uppställd (under sommarmånaderna) också fritt kunna nyttjas

av allmänheten.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-03

2. Utdrag ur kultur-och fritidsutskottets protokoll 2022-03-02, § 3

3. Tjänsteskrivelse 2022 02 18

4. Ansökan om bidrag till uppförande av rink

5. E-post

Tjänsteförslag
1. Bevilja bidrag på 34 000 kr till IFK Gnesta

2. Finansiera detta från Kommunikation och samverkans, Fritidsenhetens budget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) lämnar ändringsförslag med lydelsen att det sökta

beloppet på 54 000 kr godkänns. Håkan Ekstrand (C) bifaller Ingrid Jerneborg

Glimnes (M) ändringsförslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Johan Rocklind (S) lämnar ändringsförslag till beslutspunkt 2 och förslag föreslår att

detta ska finansieras från Kommunikation och samverkans budget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Ingrid Jerneborg Glimnes (M) och Johan Rocklinds (S) ändringsförslag och

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det senare.

Sändlista
~ IFK Gnesta

~ Fritidschef

~ Förvaltningsekonom



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2022.115

§ 33

Uppdrag om översyn av finansiella tillgångar

Beslut
1. Se över om det finns finansiella tillgångar kopplade till Ryssland och ta fram ett

förslag på hur dessa kan avyttras

Förslag till beslut på sammanträdet
Oskar Sulin (V) föreslår att det ses över om det finns finansiella tillgångar kopplade till

Ryssland och att det tas fram ett förslag på hur dessa kan avyttras.

Johan Rocklind (S), Anna Ekström (M), Ingalill Fredriksson (C) och Håkan Ekstrand

(C) bifaller Oskar Sulins (V) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller förslaget och finner att så är fallet.

Sändlista
~ Kommunchef



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2022.6

§ 34

Redovisning delegationsbeslut

Beslut
1. Godkänna informationen

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 2022-01-13 – 2022-02-25

~ Anställningar 2022-01-01 - 2022-01-31



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2022.5

§ 35

Anmälningsärenden

Beslut
1. Lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som

kommunledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för kommunstyrelsen,

utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga

hoskanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter AB 2021-12-14

~ Beslut från Vård- och omsorgsnämnden, Nyköpings kommun 220203 § 7 Ansökan

om statsbidrag 2022 för Personligt ombud

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2022-03-07

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-07
Diarienummer: KS.2022.7

§ 36

Kommunchefen informerar

Sammanfattning av ärendet
~ IT-säkerhet i Gnesta kommun

~ Världsläget

~ Ny samhällsbyggnadschef, Anna-Karin Lindblad Wieslander, from 1 juni.

~ Ny kanslichef, Jesper Berndt Dahl, from 21 mars.

~ Tf ekonomichef, Mats Öberg, deltid from 14 mars, heltid 21 mars.

~ Rekrytering ekonomichef pågår.

~ Kommunstyrelseförvaltningens organisation
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Reservation:  
 

Angående motionen ”Inrätta 
ett jämställdhetsråd i Gnesta 
kommun” 
 
Diarienummer KS.2019.75 
 
För tre år sedan lämnade Feministiskt Initiativ in en motion om att inrätta ett 
jämställdhetsråd i Gnesta. Vi i Miljöpartiet tror att det behövs fler vägar för 
invånarna i Gnesta att påverka sin vardag. Råd för specifika frågor är ett bra sätt 
för kommunen att fånga upp brister och möjligheter inom flera områden. 
Samtidigt behövs fler satsningar för att öka jämställdheten i kommunens 
verksamhet – därför reserverar jag mig mot att motionen ska anses besvarad. 
 
Kommunen står idag inför en rad utmaningar på jämställdhetsområdet. Eleverna i 
våra skolor har dramatiskt olika resultat, där bara 6 av 10 killar har minst E i alla 
ämnen jämfört med 9 av 10 tjejer. Vi har särskilt höga sjukskrivningar bland 
kvinnor och saknar ofta helt uppgifter om läget på andra områden. Samtidigt har 
vi för politiska beslut en checklista för jämställdhet som aldrig anses relevant, 
varken för avgörande beslut som kommunens budget eller uppenbara lösningar 
som inrättandet av ett jämställdhetsråd. 
 
Gnesta behöver ta nya kliv i jämställdhetsarbetet. Ett jämställdhetsråd hade varit 
ett av flera steg som kunde inleda den resan. 
. 
 
 
 

Gustav Edman 
Ledamot i kommunstyrelsen  
för Miljöpartiet de Gröna i Gnesta 
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Reservation:  
 


Angående motionen ”Inrätta 
ett jämställdhetsråd i Gnesta 
kommun” 
 
Diarienummer KS.2019.75 
 
För tre år sedan lämnade Feministiskt Initiativ in en motion om att inrätta ett 
jämställdhetsråd i Gnesta. Vi i Miljöpartiet tror att det behövs fler vägar för 
invånarna i Gnesta att påverka sin vardag. Råd för specifika frågor är ett bra sätt 
för kommunen att fånga upp brister och möjligheter inom flera områden. 
Samtidigt behövs fler satsningar för att öka jämställdheten i kommunens 
verksamhet – därför reserverar jag mig mot att motionen ska anses besvarad. 
 
Kommunen står idag inför en rad utmaningar på jämställdhetsområdet. Eleverna i 
våra skolor har dramatiskt olika resultat, där bara 6 av 10 killar har minst E i alla 
ämnen jämfört med 9 av 10 tjejer. Vi har särskilt höga sjukskrivningar bland 
kvinnor och saknar ofta helt uppgifter om läget på andra områden. Samtidigt har 
vi för politiska beslut en checklista för jämställdhet som aldrig anses relevant, 
varken för avgörande beslut som kommunens budget eller uppenbara lösningar 
som inrättandet av ett jämställdhetsråd. 
 
Gnesta behöver ta nya kliv i jämställdhetsarbetet. Ett jämställdhetsråd hade varit 
ett av flera steg som kunde inleda den resan. 
. 
 
 
 


Gustav Edman 
Ledamot i kommunstyrelsen  
för Miljöpartiet de Gröna i Gnesta 
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NÄRVARANDE 


JA NEJ 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 


NR § 20 


ÄRENDE 
NR 


 


Johan Rocklind, Ordf S X   X      
Anna Ekström, 1:e v ordf M X   X      
Håkan Ekstrand, 2:e v ordf C X   X      
Linda Lundin, Led S  X Sven Anderson X      
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X   X      
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X § 16-36  --------       
Anders Oscarsson, Led S X   X      
Sibylle Ekengren, Led M X   X      
Andreas Andersson, Led C X   X      
Krister Ekberg, Led SD  X Karin Braathen Gustavsson  X      
Göran Ehrenhorn, Led SD  X Ingalill Fredriksson X      
Oskar Sulin, Led V X   X      
Gustav Edman, Led MP X    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        


  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 


 







 


 







