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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 Gustav Edman (MP) som ordinarie och Sibylle Ekengren (M) som

ersättare att justera protokollet onsdagen den 7 oktober 2020, kl 16.30, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att det dukade ärendet, Utredning av myndighetsutövning inom

samhällsbyggnadsförvaltningen, läggs in som nummer ett (1) på dagordningen.

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Information

Ingen information.
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Sammanträdesdatum: 2020-10-05
Diarienummer: KS.2020.258

§ 74

Utredning av myndighetsutövning inom
samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut
1. Ge kommunchefen i uppdrag att påbörja utredning kring myndighetsutövningen

inom samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovshantering.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen mottog en skrivelse den 2 oktober 2020 från

Samhällsbyggnadsnämndens presidium. I skrivelsen anger presidiet att de har fått

kännedom om förhållanden som skulle kunna innebära att felaktigheter i

myndighetsutövningen kopplad till bygglovshantering har förekommit. Nämndens

presidium önskar därav att kommunstyrelsen bistår nämnden att utreda förhållandena.

Kommunstyrelsens presidium föreslår utifrån ovan att kommunchefen får i uppdrag att

påbörja utredning kring samhällsbyggnadsförvaltningens myndighetsutövning kopplat

till bygglov.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-10-05

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut
1. Ge kommunchefen i uppdrag att påbörja utredning kring

myndighetsutövningen inom samhällsbyggnadsförvaltningens

bygglovshantering.

Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna förslaget.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Kommunchef
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§ 75

Information avseende pågående utredning
kring framtida vattenförsörjning

Beslut
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Tomas Lundin och Lennart Martinell, från VSP, informerar om pågående utredning

kring framtida vattenförsörjning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger ärendet

till handlingarna.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2020-10-05
Diarienummer: KS.2020.205

§ 76

Yttrande till Justitieombudsmannen (JO)
gällande hantering av begäran om
sammanställning av uppgifter rörande covid-
19 samt svar på begäran om utredning

Beslut
1. Anta remissyttrande till Justitieombudsmannens (JO) samt svar på begäran om
utredning.

Sammanfattning av ärendet
Justitieombudsmannen (JO) har mottagit en anmälan där det framförts klagomål mot

Gnesta kommun och tjänstemän där. I anmälan uppges att Region Sörmland och ett

antal kommuner i länet, samordnat sin hantering angående en begäran från en

journalist om att få del av sammanställning av uppgifter som rör covid -19. En begäran

som inkom till kommunerna och Region Sörmland den 9 april 2020.

Justitieombudsmannen (JO) har beslutat inleda utredning med anledning av anmälan

varav kommunstyrelsen i Gnesta uppmanas att göra en utredning samt att yttra sig i

ärendet.

Gnesta kommun har med anledning av remissen tagit fram ett remissyttrande med svar

på de frågor samt som begäran från Justitieombudsmannen omfattade, samt svar på

begäran om utredning. De befattningshavare som berörs av anmälan har getts tillfälle

att komma in med synpunkter till yttrandet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-23

2. Yttrande till JO

3. Socialnämndens delegationsordning
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Tjänsteförslag
1. Anta remissyttrande till Justitieombudsmannens (JO) samt svar på begäran

om utredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Petra Lindström (S) anmäler jäv.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Reservationer
Lena Staaf (V) anmäler särskilt yttrande.

Sändlista
~ Justitieombudsmannen, e-post: jokansli4@jo.se

~ Kommunchef

mailto:jokansli4@jo.se
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§ 77

Folkhälsa och aktiviteter under Corona

Beslut
1. Förlänga aktivitetsbidraget för coronaanpassade aktiviteter året vilket möjliggör att
kvarvarande belopp kommer föreningar och Gnesta kommuns invånare tillgodo (79

900 kr).

2. Kultur- och Fritidsutskottet (KoFu) får i uppdrag att fatta beslut om respektive

ansökning och att kommunikation och samverkan administrerar arbetet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade att ett utökat stöd på 100 000 kr skulle tilldelas föreningar

i Gnesta kommun under sommaren 2020 ur ett folkhälsoperspektiv. Sju föreningar, av

sammanlagt 80, sökte medel från detta bidrag för genomföra aktiviteter under

sommaren juni, juli och augusti. Totalsumman för dessa aktiviteter blev 20 100 kr.

Kultur- och Fritidsutskottet föreslår för Kommunstyrelsen att förlänga

aktivitetsbidraget för föreningarna året ut vilket möjliggör att kvarvarande belopp

nyttjas och kommer föreningar och invånare till godo.

Under förutsättning att Kommunstyrelsen beslutar om att förlänga detta bidrag den 5

oktober kommer ett brev skickas ut till alla föreningar med erbjudandet om att söka

detta aktivitetsbidrag. Den 21 oktober hanterar och beslutar KoFu (Kultur- och

Fritidsutskottet) inkomna ansökningar. Följande kriterier ska, precis som för

sommaren, uppfyllas i ansökan från föreningarna:

· Tänkt aktivitet

· antal tillfällen

· datum

· plats

· arrangör

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-16
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Tjänsteförslag
1. Förlänga aktivitetsbidraget för coronaanpassade aktiviteter året vilket

möjliggör att kvarvarande belopp kommer föreningar och Gnesta kommuns

invånare tillgodo (79 900 kr).

2. Kultur- och Fritidsutskottet (KoFu) får i uppdrag att fatta beslut om respektive

ansökning och att kommunikation och samverkan administrerar arbetet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår att

kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunchef

~ Chef för kommunikation och samverkan

~ Ekonomichef

~ Kultursamordnare
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Sammanträdesdatum: 2020-10-05
Diarienummer: KS.2020.198

§ 78

Riktlinjer för tillämpning av
dataskyddsförordningen

Beslut
1. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen antas.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram rutiner för samtycke, registerutdrag, rättelse,
radering, begränsning, invändning och dataportabilitet samt
personuppgiftsincident.

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsförordningen eller The General Data Protection Regulation (GDPR) ersatte

personuppgiftslagen (PUL) när den infördes 25 maj 2018. Förordningen innebär ett

förstärkt skydd för den enskilda personens integritet.

För att kunna efterfölja dataskyddsförordningen har Strängnäs, Vingåker, Flen,

Katrineholm, Oxelösund och Gnesta kommun i samarbete tagit fram gemensamma

riktlinjer för det fortsatta arbetet. Riktlinjerna antas av respektive

personuppgiftsansvarige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse

2. Riktlinjer för tillämpning

Tjänsteförslag
1. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen antas.

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram rutiner för samtycke, registerutdrag,

rättelse, radering, begränsning, invändning och dataportabilitet samt

personuppgiftsincident.

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

Sändlista
~ Dataskyddsombud
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Sammanträdesdatum: 2020-10-05
Diarienummer: KS.2020.237

§ 79

Utse dataskyddsombud

Beslut
1. Svitlana Jelisic utses till kommunstyrelsens dataskyddsombud

Sammanfattning av ärendet
Kommuner och deras självständiga nämnder är myndigheter och måste utse

dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd som är personuppgiftsansvarig för

behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud.

Dataskyddsombudets roll att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga

organisationen om vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen.

Ombudet ska också bevaka att reglerna följs samt fungera som kontaktperson för

Datainspektionen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteförslag 2020-09-11

Tjänsteförslag
1. Svitlana Jelisic utses till kommunstyrelsens dataskyddsombud

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2020-10-05
Diarienummer: KS.2020.229

§ 80

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk
förening

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för

inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats

under åren 2021, 2022, 2023, 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300

kr per invånare.

2. Gnesta kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte finns tillgängligt för
Kommuninvest Ekonomisk förening vid förfrågan.

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar om att återbetala förlagslånet om 1 700 tkr och att betala

särskild medlemsinsats om 439 tkr till Kommuninvest under 2020.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en

medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den

kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten

bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest, vars kreditvärdighet

bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda

nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga

medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1,3 tkr per invånare för kommuner, vilket

samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09

2. Skrivelse från Kommuninvest Ekonomisk Förening

3. Förteckning



Kommunstyrelsen Protokoll

Sammanträdesdatum:2020-10-05

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs

för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på

kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023, 2024, upp till ett belopp

motsvarande maximalt 1300 kr per invånare.

2. Gnesta kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte finns

tillgängligt för Kommuninvest Ekonomisk förening vid förfrågan.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar om att återbetala förlagslånet om 1 700 tkr och att

betala särskild medlemsinsats om 439 tkr till Kommuninvest under 2020.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2020-10-05
Diarienummer: KS.2020.230

§ 81

Borgensförbindelse Kommuninvest

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Att Gnesta kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 mars

2007 ("Borgensförbindelsen"), vari Gnesta kommun åtagit sig solidariskt

borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB.s (publ)

("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samtliga nödvändiga åtgärder

för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i

förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

2. Att Gnesta kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Gnesta

kommun den 29 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa

anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt

Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Att Gnesta kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Gnesta

kommun den 29 juni 2011, vari Gnesta kommuns ansvar för Kommuninvests

motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

4. Att utse kommunchef och ekonomichef att för Gnesta kommuns räkning

underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening ansvarar enligt separat

tecknad borgensförbindelse solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests

samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat

ett separat regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

("Garantiavtalet"). Gnesta kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7 mars 2007

och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 26 september 2017.

Gnesta kommun undertecknade Regressavtalet den 29 juni 2011 och Garantiavtalet den

29 juni 2011.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt tio år från den dag då åtagandet ingicks,

alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige.

Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om

preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren

för medlemskap i föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests
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verksamhet är det av mycket stor vikt att Gnesta kommun innan avtalens giltighetstid

löper ut fattar ett beslut i fullmäktige som bekräftar att avtalen är alltjämt gällande,

samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen. När detta har skett

har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-14

Tjänsteförslag
1. Att Gnesta kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 mars

2007 ("Borgensförbindelsen"), vari Gnesta kommun åtagit sig solidariskt

borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB.s (publ)

("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samtliga nödvändiga åtgärder

för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i

förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

2. Att Gnesta kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Gnesta

kommun den 29 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa

anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt

Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Att Gnesta kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Gnesta

kommun den 29 juni 2011, vari Gnesta kommuns ansvar för Kommuninvests

motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

4. Att utse kommunchef och ekonomichef att för Gnesta kommuns räkning

underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2020-10-05
Diarienummer: KS.2020.41

§ 82

Obesvarade motioner

Beslut
1.  Rapporteringen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet
Av kommunallagen framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

I november 2011 beslutade kommunfullmäktige ett tillägg i fullmäktiges arbetsordning

just när det gäller redovisning av obesvarade motioner. Av tillägget följer att om

beredningen av en motion inte kan avslutas inom ett år från det att den väcktes, ska

detta och vad som har kommit fram vid beredningen framgå av redovisningen.

Fullmäktige ska då antingen avskriva motionen från vidare handläggning eller besluta

att beredningen ska fortsätta och bestämma en ny tid inom vilken den åter ska

redovisas för fullmäktige.

Ärendebeskrivning

Totalt finns 18 st. obesvarade motioner, av dessa ligger 9 st. för beredning med kortare

handläggningstid än 1 år. För 9 motioner är handläggningstiden mer än ett år. Detta är

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

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

Under perioden april- september 2020 har därför inga motioner tagits upp för beslut i

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Obesvarade motioner

Inrätta ett jämställdhetsråd i Gnesta kommun

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Kim Silow Kallenberg,

Feministiskt Initiativ inkom 2019-03-05 .
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Anställ en jämställdhetsstrateg i Gnesta kommun

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen Motionär: Kim Silow Kallenberg

Feministiskt Initiativ 2019-03-05

Vegetarisk mat som standard i kommunens verksamheter.

Handläggs på barn och utbildningsförvaltningen. Motionär: Kim Silow Kallenberg

Feministiskt Initiativ 2019-03-25.

Nödläge för klimatet.

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen.Motionär Kim Silow Kallenberg m fl

Feministiskt Initiativ 2019-05-03

Sluta använda miljöfarligt avloppsslam som gödning.

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär Kim Silow Kallenberg m fl

Feministiskt Initiativ 2019-05-03 . Har behandlats på kommunstyrelsens sammanträde

den 16 mars 2020 - ej behandlad i kommunfullmäktige.

Kommunens arbete i enlighet med Agenda 2030.

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär Kim Silow Kallenberg m fl

Feministiskt Initiativ 2019-05-15

Införa sommartoalett i Björnlunda.

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Elin Ekstrand Centerpartiet

2019-06-04.

Gör kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn.

Handläggs på samhällsbyggnadsförvaltningen. Motionär: Kim Silow Kallenberg m fl

Feministiskt Initiativ 2019-09-13

Anpassning av busstrafik till pendeltågens helgtider

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Lena Staaf m fl Vänsterpartiet

2019-10-23
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Minskning av matsvinnet genom försäljning av överbliven mat

Handläggs på barn- och utbildningsförvaltningen. Motionär: Lena Staaf m fl

Vänsterpartiet 2019-10-23

Mobilfri skola i Gnesta kommun

Handläggs på barn och utbildningsförvaltningen. Motionär: Tomas Ingberg m fl

Sverigedemokraterna 2019-12-03

Begäran om registerutdrag vid alla anställning i Gnesta kommun

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Tomas Ingberg m fl

Sverigedemokraterna 2019-12-03

Inför cykel som personalförmån

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Gustav Edman, Eva Skyllberg

Miljöpartiet 2019-12-05

Belysning installeras på lekplatser

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30. Motionär: Tomas Ingberg

mfl. Sverigedemokraterna: 2019-12-19

Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30 Motionär Kim Silow

Kallenberg m fl. Feministiskt Initiativ 2020-01-20

Jämställdhetsarbete med inriktning mot pojkar, män och maskulinitetsfrågor

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30. Motionär Kim Silow

Kallenberg m fl. Feministiskt Initiativ 2020-01-21

Normkritisk pedagogik i förskola och skola

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30. Motionär Kim Silow

Kallenberg m fl .Feministiskt Initiativ 2020-01-21
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Fri tid inom hemtjänsten

Anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30. Motionär Lena Staaf,

Vänsterpartiet 2020-03-14

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-11

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2020-10-05
Diarienummer: KS.2020.239

§ 83

Sammanträdestider kommunstyrelsen 2021

Beslut
1. Kommunstyrelsen sammanträder följande datum under 2021

8 februari

15 mars

12 april

10 maj

7 juni

13 september

11 och 25 oktober

8 november

6 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 13:00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,

kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att lämna ett förslag till

sammanträdesdagar för kommunstyrelsens sammanträden för år 2021. Förslaget

innebär en utökning med ett (1) Kommunstyrelsesammanträde jmf med 2020.

Ordinarie lokal för sammanträdet är Frösjön/Lockvattnet men pga rådande pandemi

kan det bli aktuellt att flytta sammanträden till den större lokalen B-salen.

Det framskrivna förslaget är anpassat till budgetuppföljningar och bokslut. I och med

att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar beslut om sammanträdestiderna för

nästkommande år behöver respektive nämnd ha med i sin årsplanering att ärenden

som ska behandla såväl Årsredovisning som Delårsrapport måste vara beslutade i

nämnd senast den sista mars respektive på första nämnderna i oktober. Detta för att

dessa ärenden ska kunna behandlas i kommunfullmäktige senast den 15 april och 30

oktober.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteförslag 2020-09-22

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen sammanträder följande datum under 2021

8 februari

15 mars

12 april

10 maj

7 juni

13 september

11 och 25 oktober

8 november

6 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 13:00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,

kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kanslichef

~ Hemsida/Insida

~ Kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum: 2020-10-05
Diarienummer: KS.2020.240

§ 84

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige sammanträder följande datum under 2021

22 februari

29 mars

26 april

24 maj

21 juni

27 september

25 oktober

22 november

20 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset, Elektron,

Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att lämna ett förslag till

sammanträdesdagar för kommunfullmäktiges sammanträden för år 2021. Förslaget

bygger på samma grundstruktur som föregående år med nio inplanerade

sammanträden.

Enligt 5 kap 9-10 §§ kommunallagen ska kommunfullmäktiges sammanträde anslås på

kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelsen ska inom samma tid på ett lämpligt sätt också lämnas till varje ledamot

och ersättare. Uppgift om tid och plats för ett sammanträde ska minst en vecka före

sammanträdesdagen på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-23
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Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige sammanträder följande datum under 2021

22 februari

29 mars

26 april

24 maj

21 juni

27 september

25 oktober

22 november

20 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset, Elektron,

Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2020-10-05
Diarienummer: KS.2020.110

§ 85

Fastighetsreglering Skenda 2:37 och Skenda
9:31

Beslut
1.  Förslag till markbyte genom fastighetsreglering mellan Skenda 2:37 och Skenda 9:31

godkänns.

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna en överenskommelse om
fastighetsreglering med ägaren till Skenda 2:37.

3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området

som berörs.

Sammanfattning av ärendet
För att bekräfta befintlig markanvändning såsom tomtmark och vändplan invid

Smedjevägens norra del föreslås att en överenskommelse om markbyte tecknas mellan

ägaren av Skenda 2:37 och Gnesta kommun, ägare av Skenda 9:31. Överenskommelsen

om markbyte kommer att följas av ändring av befintlig detaljplan och därefter

efterföljande fastighetsbildning samt åtgärder på marken. Överenskommelsen om

markbyte innebär smärre förändringar av pågående markanvändning inom

fastigheterna Skenda 2:37 (vändplan) och Skenda 9:31 (tomtmark).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-09-25

2. Kartbilaga

Tjänsteförslag
1. Förslag till markbyte genom fastighetsreglering mellan Skenda 2:37 och

Skenda 9:31 godkänns.

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna en överenskommelse om

fastighetsreglering med ägaren till Skenda 2:37.

3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samhällsbyggnadsnämnden

~ Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum: 2020-10-05
Diarienummer: KS.2020.5

§ 86

Redovisning av 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 2020-08-29 – 2020-09-16
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Sammanträdesdatum: 2020-10-05
Diarienummer: KS.2020.4

§ 87

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Beslut
1. Rapporteringen godkänns.

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.

~ Kallelse Överförmyndarnämnden 2020-09-18

~ Handlingsplan Fallprevention i Sörmland,

https://www.fou.sormland.se/media/2274/handlingsplan-fallprevention-

isormland.pdf

https://www.fou.sormland.se/media/2274/handlingsplan-fallprevention-isormland.pdf
https://www.fou.sormland.se/media/2274/handlingsplan-fallprevention-isormland.pdf
https://www.fou.sormland.se/media/2274/handlingsplan-fallprevention-isormland.pdf
https://www.fou.sormland.se/media/2274/handlingsplan-fallprevention-isormland.pdf
https://www.fou.sormland.se/media/2274/handlingsplan-fallprevention-isormland.pdf
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Sammanträdesdatum: 2020-10-05
Diarienummer: KS.2020.3

§ 88

Kommunchefen informerar

~ Sammanträden under hösten

~ Centrumplanen
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Vänsterpartiet Gnesta 


 


Särskilt yttrande från Vänsterpartiet angående Utredning samt yttrande till 


Justitieombudsmannen gällande Gnesta kommuns hantering av begäran, JO-


Dnr 4357 – 2020, KS 201005, ärende 2. 


JO har ställt frågor till Gnesta kommun utifrån en anmälan där det framförts klagomål mot Gnesta 


kommun och dess tjänstepersoner. I anmälan uppges att Region Sörmland och ett antal kommuner i 


länet samordnat sin hantering angående en begäran från en journalist om att få en sammanställning 


av uppgifter som rör covid-19. 


En av JO:s frågor är om kommunen samrått med någon med anledning av journalistens begäran att 


få del av allmänna handlingar. 


Kommunen medger att samråd har skett men att man fattat ett självständigt beslut. 


Vänsterpartiet vill i samband med detta uttala följande uppfattning: Att samråda om hur tolkning av 


Tf ska ske kan inte vara fel. Men utgångspunkten borde då vara hur man på snabbaste och bästa sätt 


ska försöka få fram de uppgifter som begärs, inte hur man motiverar en på förhand bestämd 


uppfattning att uppgifter inte borde lämnas ut. Vi hade varit glada om Gnesta kommun på ett positivt 


sätt hade avvikit från det förespråkade handlingssättet. Ett svar hade då kunnat vara att man just 


dagen för begäran inte hade en färdig sammanställning men att man avsåg att inom högst ett par 


dagar presentera en sådan. Att Gnesta kommun hade stått upp för en målsättning som innebär 


transparens och insyn från press och allmänhet. 


Gnesta den 6 oktober 2020 


 


Lena Staaf 


Vänsterpartiet Gnesta 
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