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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 Anna Ekström (M) som ordinarie och Håkan Ekstrand (C) som

ersättare att justera protokollet tisdagen den 14 mars 2023, kl 13.00, i kommunhuset,

Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Linda Lundin (S) föreslår att ett nytt ärende läggs till på dagordningen, Närvarorätt

kommunstyrelsens sammanträden, ärendet läggs till som nr 1 på dagordningen.

Oskar Sulin (V) väcker ett ledamotsinitiativ, ärendet läggs till som nr 14 på

dagordningen.

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
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Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2023.136

§ 42

Närvarorätt kommunstyrelsens sammanträden

Beslut
1. Medge representanter i kommunens ledningsgrupp (KLG) och sekreterare

närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden.

2. Föredragande handläggare kan, efter avstämning med ordföranden, medges

närvarorätt vid behandling av dennes ärende.

Sammanfattning av ärendet
Fastslagen reglementsändring, 2023-03-06, medför att styrelsen behöver reglera

närvarorätten för andra än styrelsens ledamöter och ersättare.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-03-06 att fastställa nytt reglemente för

kommunstyrelsen. Genom fastställandet av nytt reglemente är utgångspunkten att

samtliga av styrelsen sammanträden är stängda för allmänheten. Detta regleras i

avsnitt tre Arbetsformer för kommunstyrelsen och nämnderna, punkten tre offentliga

sammanträden.

För att annan — förtroendevald eller särskilt sakkunnig — än styrelsen ledamöter och

ersättare ska få närvara vid sammanträdena krävs att kommunstyrelsen medger detta,

vilket regleras i samma avsnitt under punkten fem Närvarorätt.

Vad gäller enskild förtroendevald bör styrelsen fatta enskilda beslut vid det aktuella

sammanträdet för att en viss förtroendevald ska medges närvarorätt. Dock bör ett

principbeslut tas gällande närvarorätt för tjänstepersoner. Förslagsvis bör

kommunstyrelsen medge representanter i KLG och sekreterare närvarorätt vid

styrelsens sammanträden. Detta för att underlätta hantering och besvarande av

specifika frågor som kan uppkomma vid ett sammanträde.

Vad gäller närvarorätt för särskilt sakkunniga (handläggare) bör de ges möjlighet att

närvara om ordföranden finner det vara lämpligt utifrån det ärende som styrelsen ska

behandla. Sådant ska stämmas av med ordföranden inför sammanträdet, exempelvis

vid en ordförandeberedning.
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Konsulter eller andra extern representanter som på ordförandens inrådan bjuds in att

göra en muntlig föredragning, anses ha givits närvarorätt att delta under deras egen

ärendepunkt.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden lämnar förslaget med lydelsen; Medge representanter i kommunens

ledningsgrupp (KLG) och sekreterare närvarorätt vid kommunstyrelsens

sammanträden" samt "Föredragande handläggare kan, efter avstämning med

ordföranden, medges närvarorätt vid behandling av dennes ärende".

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2023.7

§ 43

Information från föredragande

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma överförmyndarnämndens ordförande, Arne Lundberg och Marita Arola,

handläggare på överförmyndarkontoret, informerar om överförmyndarkontorets

verksamhet.

Anders Axelsson presenterar kommunstyrelseförvaltningen och

samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån de uppdrag de har från kommunstyrelsen.

Mikael Tjulin, VA- ingenjör, informerar om tidigare VA-investeringar.

Cecilia Henningsson, tf. HR-chef, redovisar resultatet på medarbetarundersökningen

för Gnesta kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista

~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2023.95

§ 44

Återrapportering Vatten/Avlopp

Beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Anders Axelsson, informerar om ny vattenförsörjning för Gnesta tätort.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: SN.2023.8

§ 45

Ersättning till externa utförare av hemtjänst
2023

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om

478,91 kronor/timme i tätort och 533,32 kronor/timme för landsort. Förslaget

gäller retroaktivt från 1 januari 2023.

2. Godkänna att socialnämnden fortsättningsvis beslutar om uppräkning av dyl.

Ersättning.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser förslag på ersättningsnivåer inom externa utförare av hemtjänst för

2023. Socialnämnden har behandlat tjänsteförslaget vid nämnden 2023-01-18 (SN § 2)

och ärendet skall vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse SN - Ersättning till externa utförare av hemtjänst 2023-01-11

2. Protokoll 2023-01-18 - SN § 2

3. Tjänsteskrivelse KS - Ersättning till externa utförare av hemtjänst 2023-01-30

Tjänsteförslag
1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om

478,91 kronor/timme i tätort och 533,32 kronor/timme för landsort. Förslaget

gäller retroaktivt från 1 januari 2023.

2. Godkänna att socialnämnden fortsättningsvis beslutar om uppräkning av dyl.

ersättning.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunchef

~ Socialchef

~ Förvaltningsekonom socialförvaltningen



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-03-13

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2023.29

§ 46

Partistöd 2023

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Har tagit del av de politiska partiernas redovisnings- och granskningsrapporter

för 2021.

2. Utbetala partistöd till ansökande partier i enlighet med tabell i förvaltningens

tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för partistöd ska kommunfullmäktige årligen besluta om

utbetalning av partistöd för innevarande kalenderår. Underlag för besluten är

ansökningarna från respektive partier samt den redovisning som partierna lämnat in.

Sedan 2014 har krav införts på att partierna årligen ska redovisa att partistödet har

använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.

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 2023-03-01

2. Respektive partis redovisning för 2021 samt partiernas ansökan för 2023.

Tjänsteförslag
1. Har tagit del av de politiska partiernas redovisnings- och granskningsrapporter

för 2021.

2. Utbetala partistöd till ansökande partier i enlighet med tabell i förvaltningens

tjänsteskrivelse.

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: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2021.185

§ 47

Motion - Insatser för att möta relationsvåld

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen Insatser för att möta relationsvåld återremitteras.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Gnesta har inkommit med motionen Insatser för att möta

relationsvåld. Motionärerna föreslår att all personal inom förskola och skola ska

erbjudas utbildning i hur de kan känna igen och agera när de möter våld i nära

relationer samt att handlingsplaner ska tas fram som stöd för personalen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-03-07

2. Protokoll 2022-05-31 § 48

3. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

4. Motion - Insatser för att möta relationsvåld

Tjänsteförslag
1. Motionen Insatser för att möta relationsvåld anses besvarad, med hänvisning till

förvaltningens synpunkter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Ekstrand (C) lämnar förslag på återmiss med motiveringen;

"Återremiss av motion då skrivelsen är gammal. För att få en tydligare beskrivning av

de rutiner som finns idag, där även förskolan involveras. Samt en återkoppling på vad

som har skett sedan motionen behandlades i BoU i maj-22".

Linda Lundin (S), Anna Ekström (M), Oskar Sulin (V), Daniel Wohlgemuth (MP) och

Ingrid Jerneborg Glimne (M) bifaller Håkan Ekstrands förslag till återremiss.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare. Ordföranden finner att

kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras senare, ärendet återremitteras.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen.
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Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2023.21

§ 48

Obesvarade motioner

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Förlängd beredningstid till och med 2023-10-31 medges för motionerna:

2. Långsiktig finanisering av kvinno -och tjejjouren Mira, Tillgänglighet för alla

medborgare i Gnesta, Inrätta funktionen "Frivilligsamordnare " i

skolorganisationen, Gör Lötbodal till kommunalt naturreservat, Planera in

kultur- och mötesplatser för barn och unga i Gnestas nya centrumplan, Utsatta

EU medborgare, Ordning och reda i budgetprocessen, Hållbar VA-

organisation för bättre vatten och Upphandling i Gnesta.

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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-02-01

2. Bilaga obesvarade motioner

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.

Förlängd beredningstid till och med 2023-10-31 medges för motionerna:

2. Långsiktig finanisering av kvinno -och tjejjouren Mira, Tillgänglighet för alla

medborgare i Gnesta, Inrätta funktionen "Frivilligsamordnare " i

skolorganisationen, Gör Lötbodal till kommunalt naturreservat, Planera in
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kultur- och mötesplatser för barn och unga i Gnestas nya centrumplan, Utsatta

EU medborgare, Ordning och reda i budgetprocessen, Hållbar VA-

organisation för bättre vatten och Upphandling i Gnesta.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2023.54

§ 49

Årsredovisning 2022 kommunstyrelsen

Beslut
1. Anta Årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen

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

investeringar 2022.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Belopp i tkr

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-02-03

2. Förslag till Årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen

Verksamhetsområde

Utfall Budget Avvikelse Prognos Avvikelse

2022 2022 mot budget delårsrapport mot prognos

Politiska kostnader -3 365 -3 031 -334 -3 431 66

Kommunchef -3 409 -4 297 888 -3 897 488

Ekonomienheten -12 534 -9 245 -3 289 -13 245 711

IT-enheten -8 551 -8 864 313 -8 864 313

HR-enheten -9 388 -9 290 -98 -10 290 902

Kanslienheten -6 054 -6 654 600 -6 354 300

Kommunikation &
samverkan

-36 212 -38 149 1 937 -38 549 2 337

Totalt Skattekollektivet -79 513 -79 530 17 -84 630 5 117

VA-enheten -8 780 0 -8 780 -9 000 220

Renhållningsenheten -572 0 -572 0 -572

Totalt Taxekollektivet -9 352 0 -9 352 -9 000 -352
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Tjänsteförslag
1. Anta Årsredovisning 2022 för kommunstyrelsen

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Protokollsanteckning
Frågor som uppkom med anledning av ärendet. Frågorna återkopplas på

nästkommande sammanträde:

Mätning av antalet påstigande på tågen, hur mäts detta?

Hur ska statistiken på sidan 8 av 66 i årsredovisningen i tabellen Uppföljning av

bredbandsutbyggnad förstås?

Finns det fjärrvärme i kommunens fastigheter?

Sändlista
~ Ekonomichef

~ Förvaltningsekonom

~ Redovisningsansvarig
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Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2023.97

§ 50

Investeringsuppföljning

Beslut
1. Notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef, Samir Sandberg, ger kommunstyrelsens ledamöter och ersättare en

muntlig redogörelse för investeringsuppföljning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-03-01

Tjänsteförslag
1. Notera informationen till protokollet.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2023.96

§ 51

Ekonomisk uppföljning

Beslut
1. Notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef, Samir Sandberg, ger kommunstyrelsens ledamöter och ersättare en

muntlig ekonomisk lägesrapport per februari månad.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-03-01

Tjänsteförslag
1. Notera informationen till protokollet.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2023.88

§ 52

Beslutsattestanter 2023

Beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer attestantförteckningen inklusive bilaga med

kommunstyrelsens ordförandes kostnadsställen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningscheferna har i uppdrag att på delegation av respektive nämnd namnge

befattningshavare som har rätt att attestera, samt ersättare till dessa. En ny så kallad

objektsfördelning sker i februari varje kalenderår och anmäls sedan till nämnden.

Förvaltningschef fastställer attestantförteckning för de kostnadsställen som attesteras

av tjänstemän under förvaltningschef. Fastställande av attestantförteckningen görs via

delegationsbeslut. Kostnadsställen som attesteras av förvaltningschef fastställs av

nämnden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-02-22

2. Attestregister 2023-03-06

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen fastställer attestantförteckningen

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Lundin (S) lämnar tilläggsförslag angående poster som Linda Lundin (S) är

attestansvarig för.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan beslutar enligt det framskrivna förslaget

eller enligt det framskrivna förslaget med Linda Lundins (S) tilläggsförslag.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det framskrivna förslaget med

Linda Lundins (S) tilläggsförslag.
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Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunchef

~ Ekonomichef

~ Redovisningsansvarig

~ Förvaltningsekonom



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-03-13

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2022.400

§ 53

Kontrollplan Laxne deponi

Beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda påverkan från Laxne

deponi på Laxne vattentäkt.

2. Budget om 200 000 kr beslutas att tas i anspråk av medel för oförutsedda

kostnader ur kommungemensamma poster som per 27 februari uppgår till

5 051 200 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Laxne deponi inventerades 2002 och bedömdes då utgöra en risk för yt- och grund-

vatten. Inga åtgärder på deponin har sedan dess genomförts och ingen ansvars-

utredning har utförts. Deponin ligger direkt i strandkanten till Klämmingen samt går ut

i viken vilket kan ge en snabb transport av lakvatten till kommande vattentäkt. Deponin

är även lokaliserad mindre än 100 meter från Laxne vattentäkt. Vid ett ökat uttag ur

vattentäkten ökar risk för transport av föroreningar från deponin till grundvatten. För

att säkerställa dricksvattnets kvalitet och få kännedom om deponins påverkan på både

Klämmingen som vattentäkt och Laxne vattentäkt bör deponipåverkan utredas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-01-10

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda påverkan från Laxne

deponi på Laxne vattentäkt.

2. Budget om 200 000 kr beslutas att tas i anspråk av medel för oförutsedda

kostnader ur kommungemensamma poster som per 27 februari uppgår till

5 051 200 kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet
Oskar Sulin (V) bifall till framskrivet förslag. Ordföranden föreslår att

kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Anna-Karin Lindblad Wieslander

~ Miljöenheten

~ Miljöansvarig



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-03-13

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2023.120

§ 54

Val till utskott, beredningar och råd

Beslut
1. Välja Linda Lundin (S) till ordförande och Anna Ekström (M) till vice

ordförande i kultur- och fritidsutskottet.

2. Välja Linda Lundin (S) till ordförande och Anna Ekström (M) till vice

ordförande i personalutskottet

3. Välja Anna Ekström (M) till ordförande och Linda Lundin (S) till vice

ordförande i planeringsberedningen

4. Välja Linda Lundin till ordförande och Anna Ekström (M) till vice ordförande i

brottsförebyggande rådet

5. Välja Ingrid Jerneborg Glimne (M) till ordförande och Kerstin Grente (L) till vice

ordförande i kommunala pensionärsrådet

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar val av ordförande och vice ordförande i utskott, beredningar och

råd.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2023-03-06

Tjänsteförslag
1. Välja XX till ordförande och XX till vice ordförande i kultur- och

fritidsutskottet.

2. Välja XX till ordförande och XX till vice ordförande i personalutskottet

3. Välja XX till ordförande och XX till vice ordförande i planeringsberedningen

4. Välja XX till ordförande och XX till vice ordförande i brottsförebyggande rådet

5. Välja XX till ordförande och XX till vice ordförande i kommunala

pensionärsrådet

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta en punkt i taget,

kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-03-13

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Ordföranden föreslår att Linda Lundin (S) väljs till ordförande och Anna Ekström (M)

väljs till vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet.

Ordföranden föreslår att Linda Lundin (S) väljs till ordförande och Anna Ekström (M)

väljs till vice ordförande i personalutskottet

Ordföranden föreslår att Anna Ekström (M) väljs till ordförande och Linda Lundin (S)

väljs till vice ordförande i planeringsberedningen

Ordföranden föreslår att Linda Lundin (S) väljs till ordförande och Anna Ekström (M)

väljs till vice ordförande i brottsförebyggande rådet

Ordföranden föreslår att Ingrid Jerneborg Glimne (M) väljs till ordförande och Kerstin

Grente (L) väljs till vice ordförande i kommunala pensionärsrådet

Beslutsgång
Ordföranden läser upp förslagen till de olika posterna och finner att kommunstyrelsen

beslutat enligt ordförandens förslag.

Sändlista
~ De valda

~ Förtroendemannaregistret



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-03-13

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2023.103

§ 55

Ledamotsinitiativ

Beslut
3. Ärendet avslås.
4. Återrapportering av möten med Region Stockholm och Mälardalstrafik sker på

nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Oskar Sulin (V) lämnar ledamotsinitiativ med lydelsen;

Vår kommun är helt beroende av en fungerande och pålitlig kollektivtrafik. Det gäller

inte minst pendeltåget med över 300 000 påstigande i Gnesta varje år. Den senaste

tiden har dock Gnestapendeln drabbats av omfattande störningar med inställda

avgångar. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

Den senaste veckans problem följer på beslutet att avskaffa tågvärdarna ombord, trots

varningar från personal, resenärer och fack. Många lokförare klarar inte av att arbeta

med ensambemanning och beslutet går ut över trafiken, säkerheten och

tillgängligheten.

Även om det inte är kommunen som ansvarar för pendeltågstrafiken bör

kommunstyrelsen på alla tänkbara sätt verka för en fungerande och pålitlig

kollektivtrafik. Det ligger i hela kommunens och alla kommuninvånares intresse att

många kan välja kollektiva färdmedel för att avlasta hårt trafikerade vägar och värna

miljön.

Vänsterpartiet föreslår därför att kommunchefen får i uppdrag att bjuda in

representanter för SL, tågoperatören MTR samt trafiknämnden i Region Stockholm och

Sörmland till ett möte för att bemöta inkomna synpunkter från Gnestaborna och deras

folkvalda samt redogöra för hur man tänker säkerställa en pålitlig kollektivtrafik där

både personal och resenärer kan känna sig till trygga.

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Lundin (S) svarar att kontakter är redan initierade med trafikförvaltningen i

Region Stockholm liksom med Mälardalstrafik då våra pendlares vardag är viktig för



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2023-03-13

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

oss. Linda Lundin (S) föreslår därför på avslag på Oskar Sulins (V) ledamotsinitiativ

och hänvisar till vårt särskilda yttrande.

Oskar Sulin (V) lämnar ändringsförslaget att föreslår att en återrapportering kring vad

som sagts på dessa möten sker på nästa kommunstyrelsesammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden redogör för tänkt beslutsgång där Oskar Sulin (V) ledamotsförslag ställs

mot Linda Lundins (S) förslag om avslag av densamma. Ordföranden finner att

kommunstyrelsen avslagit Oskar Sulins (V) ledamotsinitiativ.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Oskar Sulins (V) förslag om återrapportering

på nästkommande möte och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Reservationer/särskilt yttrande
Anna Ekström (M) anmäler särskilt yttrande.

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2023.6

§ 56

Redovisning delegationsbeslut

Beslut
1. Lägga handlingarna till ärendet

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 2023-02-02 – 2023-02-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga handlingarna till ärendet.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2023.5

§ 57

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Beslut
1. Lägga handlingarna till ärendet

Sammanfattning av ärendet
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som 
kommunledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för kommunstyrelsen, 
utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos 
kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 2023-02-14, § 11. 
Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse 2022 inklusive bokslut

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag

Sändlista
~ Akten
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Sammanträdesdatum: 2023-03-13
Diarienummer: KS.2023.4

§ 58

Kommunchefen informerar

Sammanfattning av ärendet
Rekrytering av HR -chef

Rekrytering av säkerhetssamordnare.

Ny HR-partner.

En stabilare organisation.

- Fokus på HR

- Bra regionalt samarbete

- Samverkan med MDU
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Datum:  2023-03-13 
 

      

       

 

  

 
Närvarande 

Tjänstgörande ers. 
 Ärende nr  Ärende nr 

 JA NEJ  JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

Lundin Linda, Ordförande S X         

Ekström Anna, 1:e vice ordförande M X         

Sulin Oskar, 2:e vice ordförande V X         

Lindström Petra, Ledamot S X         

Oscarsson Anders, Ledamot S X         

Woll Svedén Isabelle, Ledamot S X         

Jerneborg Glimne Ingrid, Ledamot M X         

Jarl Kim, Ledamot M X         

Ekstrand Håkan, Ledamot C X         

Lundberger Diana, Ledamot KD X         

Dahlgren Jörgen, Ledamot SD X         

Tomtlund Christian, Ledamot SD  X Sven Anderson       

Wohlgemuth Daniel, Ledamot MP X         

          

Hammarlund Jesper, Ersättare S X § 58        

Karlsson Ann-Sofie, Ersättare S X         

Ekengren Sibylle, Ersättare M  X        

Anderson Sven, Ersättare M X         

Andersson Andreas, Ersättare C X § 43-58        

Fridlund Johanna, Ersättare SD  X        

Sicking Per, Ersättare V X § 58        
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Upprops- och omröstningslista, kommunstyrelsen 
 

   

     

    

 
 

  

       

       

Datum:  2023-03-13 
 

      

       

 

 

 

 

S-M-C-MP     

M-S-C-L-KD 

SD-M-KD-L-C-S-V-MP 

C-L-KD-M-S 

V-MP-C-L-KD-S-M-SD 

MP-V-C-L-S-M-KD-SD 

L-C-KD-M-S -MP 

KD- C-L-M-S 

 



Attestansvarig Attestansvarig Kostnadsställe Kostnadsställe benämning

LLU Linda Lundin 11000 Kommunalråd

LLU Linda Lundin 11002 Kommunstyrelse

LLU Linda Lundin 11016 1:e vice ordförande KS

LLU Linda Lundin 11017 Oppositionsråd

LLU Linda Lundin 11100 Ungdomsråd

LLU Linda Lundin 11802 Pensionärsråd

Datum: 2023-03-08



 

 

 

 

 

Särskilt yttrande till KS. 2023:103 ledamotsinitiativ - 

pendeltågstrafik 

Socialdemokraterna och Moderaterna värnar och arbetar för att det ska finnas goda 
kommunikationer för våra kommuninvånare som arbetspendlar eller studerar. Det 
gäller för såväl pendel- och regionaltåg som bussar i Gnesta kommun. Goda 
kommunikationer är en grundförutsättning för att våra kommuninvånare ska kunna 
ta sig till jobb och studier. En tillförlitlig och robust spår- och busstrafik är en 
förutsättning för att Gnesta kommun ska vara attraktivt.  
 
Socialdemokraterna och Moderaterna följer nogsamt de händelser som påverkar 
möjligheten till en tillförlitlig och robust spår- och busstrafik för kommunens invånare 
och människorna som vistas i kommunen. Den senaste tidens inställda 
pendeltågavgångar är beklagligt och det påverkar människors vardag på ett negativt 
sätt.   
 
Vi har med anledning av bristerna gett kommunchefen i uppdrag att både ta kontakt 
med Mälardalstrafik och trafikförvaltningen i Region Stockholm för att få tillstånd 
möten och få information om vilket arbete som görs för att säkerställa en robust och 
tillförlitlig tågtrafik.  
 

För Socialdemokraterna och Moderaterna i kommunstyrelsen 

Linda Lundin och Anna Ekström  
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Attestansvarig Attestansvarig Kostnadsställe Kostnadsställe benämning


LLU Linda Lundin 11000 Kommunalråd


LLU Linda Lundin 11002 Kommunstyrelse


LLU Linda Lundin 11016 1:e vice ordförande KS


LLU Linda Lundin 11017 Oppositionsråd


LLU Linda Lundin 11100 Ungdomsråd


LLU Linda Lundin 11802 Pensionärsråd


Datum: 2023-03-08








 


 


 


 


 


Särskilt yttrande till KS. 2023:103 ledamotsinitiativ - 


pendeltågstrafik 


Socialdemokraterna och Moderaterna värnar och arbetar för att det ska finnas goda 
kommunikationer för våra kommuninvånare som arbetspendlar eller studerar. Det 
gäller för såväl pendel- och regionaltåg som bussar i Gnesta kommun. Goda 
kommunikationer är en grundförutsättning för att våra kommuninvånare ska kunna 
ta sig till jobb och studier. En tillförlitlig och robust spår- och busstrafik är en 
förutsättning för att Gnesta kommun ska vara attraktivt.  
 
Socialdemokraterna och Moderaterna följer nogsamt de händelser som påverkar 
möjligheten till en tillförlitlig och robust spår- och busstrafik för kommunens invånare 
och människorna som vistas i kommunen. Den senaste tidens inställda 
pendeltågavgångar är beklagligt och det påverkar människors vardag på ett negativt 
sätt.   
 
Vi har med anledning av bristerna gett kommunchefen i uppdrag att både ta kontakt 
med Mälardalstrafik och trafikförvaltningen i Region Stockholm för att få tillstånd 
möten och få information om vilket arbete som görs för att säkerställa en robust och 
tillförlitlig tågtrafik.  
 


För Socialdemokraterna och Moderaterna i kommunstyrelsen 


Linda Lundin och Anna Ekström  
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Upprops- och omröstningslista, kommunstyrelsen 
 


   


     


    


 
 


  


       


       


Datum:  2023-03-13 
 


      


       


 


  


 
Närvarande 


Tjänstgörande ers. 
 Ärende nr  Ärende nr 


 JA NEJ  JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


Lundin Linda, Ordförande S X         


Ekström Anna, 1:e vice ordförande M X         


Sulin Oskar, 2:e vice ordförande V X         


Lindström Petra, Ledamot S X         


Oscarsson Anders, Ledamot S X         


Woll Svedén Isabelle, Ledamot S X         


Jerneborg Glimne Ingrid, Ledamot M X         


Jarl Kim, Ledamot M X         


Ekstrand Håkan, Ledamot C X         


Lundberger Diana, Ledamot KD X         


Dahlgren Jörgen, Ledamot SD X         


Tomtlund Christian, Ledamot SD  X Sven Anderson       


Wohlgemuth Daniel, Ledamot MP X         


          


Hammarlund Jesper, Ersättare S X § 58        


Karlsson Ann-Sofie, Ersättare S X         


Ekengren Sibylle, Ersättare M  X        


Anderson Sven, Ersättare M X         


Andersson Andreas, Ersättare C X § 43-58        


Fridlund Johanna, Ersättare SD  X        


Sicking Per, Ersättare V X § 58        
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S-M-C-MP     


M-S-C-L-KD 


SD-M-KD-L-C-S-V-MP 


C-L-KD-M-S 


V-MP-C-L-KD-S-M-SD 


MP-V-C-L-S-M-KD-SD 


L-C-KD-M-S -MP 


KD- C-L-M-S 


 







