
Kommunstyrelsen PROTOKOLL

_____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för
sammanträde

Måndagen den 24 april 2017, kl 9.00 - 11.10
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 9.55-10.00

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Hedberg, kommunchef, Susanne Gustafsson ekonomichef, Patrik
Nissen, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, Ann Malmström,
förvaltningschef vuxen- och omsorgsförvaltningen, Anna Sandklef, chef
kommunikation och samverkan, Staffan Källström, kanslichef, Hans Haglund
IT-chef, Ghita Sjösteen, Teknisk chef, Lisa Wentzel, samhällsplanerare, Monica
Nilsson, ekonom, Jenny Johansson sekreterare.

Justerare Håkan Ekstrand (ordinarie) och Therese Alwert (ersättare)

Tid och plats för
justering

Onsdagen den 26 april 2017, kl. 15.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 35 - 49

Ordförande Johan Rocklind

Justerare Håkan Ekstrand

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Kommunstyrelsen
Datum för anslagets uppsättande:2017-04-27
Datum för anslagets nedtagande: 2017-05-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 35 - 49
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-04-24

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdet öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Håkan Ekstrand (C) som ordinarie och Therese Alwert (S)
som ersättare att justera protokollet onsdagen den 26 april 2017, kl 15.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Art Lab, Långsjö teater och Länsbildningsförbundet informerar om sitt arbete.
Anna Sandklef informerar om Kulturarbetet 2016 och vad som händer under
2017.
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-04-24
Ärendenummer: KS.2017.25

§ 35

Årsredovisning 2016 Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner Årsredovisning för Gnesta kommun 2016

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommuns resultat för 2016 var 16,4 mkr, en ökning med 6,0 mkr
från 2014 (10,4 mkr). Nettokostnaderna ökade med 5,3 procent (bland
annat pga extra statsbidrag för integration) och skatteintäkter och
statsbidrag ökade med 6,4 procent.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-03-23

2. Bilaga Årsredovisning för Gnesta kommun 2016

Tjänsteförslag
1. Godkänner Årsredovisning för Gnesta kommun 2016

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden
föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-04-24
Ärendenummer: KS.2017.114

§ 36

Ekonomisk uppföljning kommungemensamma poster
2017

Beslut

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommungemensamma
poster efter februari 2017.

Sammanfattning av ärendet

Kommungemensamma poster uppvisare en positiv avvikelse med drygt 2
mkr efter februari månad. För helår prognostiseras ett överskott med 4 300
tkr pga högre skatteintäkter än budgeterat (enl. februariprognos), lägre
personalomkostnadspåslag samt lägre avskrivningar än budgeterat.

Prognos: 4 300 tkr

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Helårs- Avvikelse Prognos

  budget Utfall - budget Avvikelse

    Februari Februari

Revision -682 96 0

Överförmyndare -1 127 -345 0

Övriga förtroendevalda -6 042 185 0

Pensioner -13 000 692 0

Skatter/Statsbidrag 615 912 78 1 800

Finansnetto 3 775 39 0

Övrigt kommungemensamt -27 114 1 321 2 500

Totalt 571 723 2 066 4 300

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse den 10 april 2017

Tjänsteförslag

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommungemensamma
poster efter februari 2017.
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-04-24
Ärendenummer: KS.2017.115

§ 37

Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen 2017

Beslut

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för KS förvaltning efter februari
2017.

Sammanfattning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november, § 2, fastställdes
budgeten för 2017. Kommunstyrelsens budget är 80 826 tkr.
Vuxenutbildning och arbetsmarknad har flyttats från Vuxen- och
omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen. Nämndens avvikelse efter
februari månad är för den skattefinansierade verksamheten +4 368 tkr, och
för avgiftskollektiven -86 tkr. För helår prognostiseras att budgeten håller
för både den skattefinansierade verksamheten och avgiftskollektiven. För
samtliga förvaltningar gäller att en viss del av överskottet beror på att årets
löneökningar och semesterlöner finns i budget men belastar resultatet
senare under året.

Prognos: Enligt budget

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Helårs- Avvikelse Prognos

budget Utfall - budget Avvikelse

2017 februari februari

Kommunchef -6 257 640 200

Kansli och kommunservice -4 204 409 200

IT-enhet -6 569 157 0

Ekonomienhet -7 528 132 0

Mark och fastigheter -798 122 0

HR (Human resources) -7 741 526 0

Samhällsunderstödda
resor

-15 644 902 -400

Kommunikation och
samverkan

-24 788 815 0

Vuxenutbildning och
arbetsmarknad

-7 297 665 0

Tot skattekollektivet 80 826 4 368 0

Va-enheten 0 -168 0

Renhållningsenheten 0 82 0

Tot taxekollektivet 0 -86 0

Tot KS förvaltning 80 826 4 283 0
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse den 10 april 2017

Tjänsteförslag

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för KS förvaltning efter
februari 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomichefen
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-04-24
Ärendenummer: KS.2017.116

§ 38

Ekonomisk uppföljning 2017 kommunen totalt

Beslut

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter
februari 2017.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen totalt har en positiv avvikelse per februari med 6,9 mkr. De
största avvikelserna avser kommungemensamma poster (2 mkr) och KS
förvaltning (4,4 mkr). För samtliga förvaltningar gäller att en viss del av
överskottet beror på att årets löneökningar och semesterlöner finns i
budget men belastar resultatet senare under året.

Skattefinansierad verksamhet

Verksamhetsområde Helårs- Avvikelse Prognos

  budget Utfall - budget Avvikelse

    Februari Februari

Kommungemensamma
poster 571 723 2 066 4 300

KS förvaltning -80 826 4 368 0

Samhällsbyggnadsnämnde
n -26 291 -440 250

Vuxen- och
omsorgsnämnden -183 098 -849 0

Barn- och
utbildningsnämnden -272 110 1 793 0

Totalt 9 398 6 938 4 550

Taxefinansierad verksamhet

Verksamhetsområde Helårs- Avvikelse Prognos

  budget Utfall - budget Avvikelse

    Februari Februari

Vatten och avlopp 0 -168 0

Renhållning 0 82 0

Totalt taxekollektiven 0 -86 0

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse den 4 april 2017

9(29)



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter
februari 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-04-24
Ärendenummer: KS.2016.378

§ 39

Beslut om affärsvillkor, produkter och priser för resande
med Gnestapendeln

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Gnesta kommun beslutar att godkänna Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att för resor till och från
Gnesta med Gnestapendeln ska från och med den 9 januari 2017 de
affärsvillkor, produkter och priser som Stockholms läns landsting har
beslutat för trafiken i sin helhet gälla.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har i samråd med
Stockholms läns landsting beslutat om ändringar gällande affärsvillkor,
produkter och priser för Gnestapendeln. Förändringen medför bl.a. att
pristillägget på enkelbiljetter för länsgränspassage försvinner samt zonerna.
Därtill sker bland annat prisjustering på 30-dagars kortet samt borttagande
av det så kallade Södertäljekortet. Till följd av detta beslut föreslår
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet att
kommunfullmäktige ska godkänna beslutet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-01-12

2. Checklista för jämställdhetsanalys 2017-01-12

3. Protokoll från Direktionens sammanträde

Tjänsteförslag

1. Gnesta kommun beslutar att godkänna Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att för resor till
och från Gnesta med Gnestapendeln ska från och med den 9
januari 2017 de affärsvillkor, produkter och priser som
Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin helhet
gälla.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Sofie Lifvenhage (M), Ingrid Jerneborg Glimne (M) och Inga-Lill
Fredriksson (C) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår att
kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-04-24
Ärendenummer: KS.2017.69

§ 40

Ianspråktagande av investeringar för kommunstyrelsen
2017

Beslut

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel
för kommunstyrelsen 2017 får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens riktlinjer ska samtliga nyinvesteringar som beslutats i
Framtidsplanen skrivas fram till respektive nämnd och investeringar
överstigande 500 tkr även vidare till kommunstyrelsen. För reinvesteringar
som beslutats i Framtidsplanen gäller att endast reinvesteringar
överstigande 500 tkr ska skrivas fram till respektive nämnd och sedan
vidare till kommunstyrelsen.

I tabellen nedan redovisas de investeringar och reinvesteringar som är
aktuella att skriva fram för ianspråktagande 2017. De avser beslutade
investeringar för kommunstyrelsen 2016 och 2017. Investeringarna för
2016 har av olika skäl blivit framflyttade till ett genomförande 2017.

Investeringsobjekt Belopp (tkr)

Nyinvesteringar

Fritt WiFi 470

Utbyggnad av förvaltningsnät 500

Grön IT-plan 500

E-tjänster på hemsidan 100

Inventarier i kommunhuset 235

Summa nya investeringar 1 805

Reinvesteringar

Servrar och
kommunikationsutrustning

650

Generella IT-investeringar(nätverk
och övervakning)

500

Förnyelse datorpark (1/3 av 1 600
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

administrativa PC-arbetsplatser)

Läsplattor 100

Uppgradering/utveckling av
ekonomisystem

1 032

Hjälpmedel för funktionsnedsatta i
bibliotekets lokaler

50

Upprustning av publika lokaler 416

Upprustning på Strömmen 100

Summa reinvesteringar 4 488

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-03-20

2. Bilaga Ianspråktagande av investeringar för kommunstyrelsen 2017

Tjänsteförslag

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel
för kommunstyrelsen 2017 får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

- Sheila Gholipour, ekonomienheten
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-04-24
Ärendenummer: KS.2017.79

§ 41

Avsteg från placeringsinstruktion för pensionskapital i
finanspolicy från 2009

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner följande:

- Investeringar i aktiefond

- Investeringar i realränteobligation

Sammanfattning av ärendet

I december 2016 antogs en ny finanspolicy av kommunfullmäktige. I
tidigare finanspolicy (KF 2009 05 25) behandlades även
pensionsmedelsförvaltning inklusive placeringsinstruktion. I samband med
upprättande av ny finanspolicy har det framkommit att det finns fördelar
med att ha en särskild policy avseende pensioner och dess förvaltning. En
sådan kommer att upprättas under 2017. Till dess den nya finanspolicyn är
antagen av kommunfullmäktige lever policyn för pensionsplaceringar kvar i
det gamla dokumentet. Under tiden tills den nya policyn färdigställs
förfaller en del av kommunens värdepapper som därför behöver
omplaceras. För att säkerställa en god ekonomisk placering av dessa medel
behöver mindre avsteg från pensionspolicyn och placeringinstruktionen
göras

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse den 12 april 2017

Tjänsteförslag

1. Godkänner följande:

- Investeringar i aktiefond

- Investeringar i realränteobligation

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-04-24
Ärendenummer: BOUN.2017.16

§ 42

Ianspråktagande av investeringar 2017- Barn och
utbildningsförvaltningen

Beslut

1. Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och
utbildningsförvaltningen 2017 får tas i anspråk i enlighet med
investeringsbilaga.

Sammanfattning av ärendet

I investeringsbilagan redovisas den investeringsbudget för 2017 som
beslutats av Kommunfullmäktige. För att de beslutade investeringarna ska
kunna tas i anspråk måste barn- och utbildningsnämnden besluta om alla
nyinvesteringar och alla reinvesteringar.

Belopp över 500 tkr ska dessutom skrivas fram till kommunstyrelsen.

De investeringar som det gäller enligt investeringsbilagan:

· nr 3, 1 till 1 dator 1 440 tkr

· nr 4, Komtek 1 050 tkr

och de reinvesteringar det gäller är

· nr 9, möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum 775 tkr

· nr 11, pedagogiska datorer/läsplattor 800 tkr

· nr 12, pedagogisk utemiljö F-9, 600 tkr.

För att ge samma förutsättningar till alla barn/elever måste tillgång till en
bra miljö både inomhus och utomhus finnas tillgänglig. Det måste finnas
fler pedagogiska verktyg i alla förskolor/skolor annars riskeras att det inte
går att upprätthålla likvärdighet för alla barn/elever i förskolor och skolor.
Om inte investeringarna sker kan det leda till att tillgången till en bra
inomhus- och utomhusmiljö saknas samt att tillgången på digital utrusning
och datorer/läsplattor inte blir likvärdiga för barn/elever och med det blir
inte undervisningen likvärdig.  

I investeringsbilagan redovisas tidplan samt beräkningsgrunder för
investeringarna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-03-07

2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll den 6 mars 2017, §
5

3. Tjänsteskrivelse 2017-02-07
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

4. Investeringsbilaga

Tjänsteförslag

1. Nyinvesteringar och reinvesteringar för barn- och
utbildningsförvaltningen 2017 får tas i anspråk i enlighet med
investeringsbilaga.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-04-24
Ärendenummer: MOB.2017.14

§ 43

Ianspråktagande av investeringsmedel för Gata/Park
2017

Beslut
1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel 2017
Gata/Park får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2017-2019 finns investeringar beslutade för
samhällsbyggnadsnämnden 2017. I tabell 1 nedan redovisas de investeringar
och reinvesteringar som i enlighet med kommunens riktlinjer för
investeringar ska skrivas fram till nämnden och sedan vidare till
kommunstyrelsen.

Gata/Park

Investeringar 2017 Belopp (Tkr)

Österkärvsvägen 3 000

GC-väg Bygdevägen 600

Cykelled Klämmingsbergsbadet 900

Fordonspark lastbil och grävmaskin 2400

Totalt nya investeringar 6 900

Reinvesteringar 2017

Västra Storgatan 8 000

Angöring Freja 1 300

Fordonspark övrigt 1 100

Barmarksunderhåll 1 500

Byte av belysningsstolpar 200

Beläggningsprogram 3 900

Renovering lekplatser 600

Uppsnyggning yttertätorter 300
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Totalt reinvesteringar 2017 16 900

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-03-08

2. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 170222, § 13

3. Tjänsteskrivelse 2017-02-06

4. Bilaga

Tjänsteförslag
1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel

2017 Gata/Park får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Ekonomienheten

~ Tekniska chefen
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-04-24
Ärendenummer: KS.2017.101

§ 44

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Beslut
1. Förslagen till tillägg och ändringar i kommunstyrelsens

delegationsordning fastställs att gälla i och med beslut och
dokumentet uppdateras i enlighet med detta.

2. Förslagen lyder enligt följande:
En ny punkt läggs till i stycke 3, Ekonomi, med texten: ”Etablering
och löpande hantering av koncernkonto” där ekonomichefen är delegat.
En ytterligare en ny punkt läggs till i stycke 3, Ekonomi, med texten
”Nyteckning, omskrivning och omsättning av lån inom ram ” där
ekonomichefen är delegat. Nyteckning, omskrivning och
omsättning av lån ska ske i enlighet med finanspolicy.
Slutligen ändras punkt 6.8 i stycket Arbetsgivarfrågor till att lyda
”Teckna avtal efter genomförda revisionsförhandlingar eller övriga förhandlingar
respektive teckna eller säga upp kollektivavtal” där HR-chefen är delegat.

Sammanfattning av ärendet

Förslagen till tillägg och ändringar vad avser lånehantering och uppsägning
av avtal har uppkommit genom att organisationen inte har kunnat hantera
löpande frågor avseende dessa ärendetyper på ett tillfredsställande sätt.
Dessa ärendetyper är av sådan art att det kan vara svårt att avvakta
nämndbeslut för att uppnå tillfredsställande resultat.

Ärendepunkten som avser koncernkonto har sin bakgrund i att frågan
torde aktualiseras under 2017.

Förslagen läggs till i kommunstyrelsens delegationsordning enligt följande:

Beslut Delegat Anmärkning

Ny punkt Etablering och
löpande hantering av
koncernkonto

Ekonomichef

Ny punkt Nyteckning,
omskrivning och
omsättning av lån
inom ram

Ekonomichef I enlighet med
finanspolicy

6.8 Teckna avtal efter
genomförda
revisionsförhandlingar
eller övriga
förhandlingar
respektive teckna eller

HR-chef eller
HR-samordnare
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säga upp kollektivavtal

(Tidigare lydelse:
Teckna avtal eller
genomförda
revisionsförhandlingar,
övriga förhandlingar
respektive
kollektivavtal.)

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 20 mars 2017

Tjänsteförslag
1. Förslagen till tillägg och ändringar i kommunstyrelsens

delegationsordning fastställs att gälla i och med beslut och
dokumentet uppdateras i enlighet med detta.

2. Förslagen lyder enligt följande:
En ny punkt läggs till i stycke 3, Ekonomi, med texten:
”Etablering och löpande hantering av koncernkonto” där
ekonomichefen är delegat.
En ytterligare en ny punkt läggs till i stycke 3, Ekonomi, med
texten ”Nyteckning, omskrivning och omsättning av lån inom ram ” där
ekonomichefen är delegat. Nyteckning, omskrivning och
omsättning av lån ska ske i enlighet med finanspolicy.
Slutligen ändras punkt 6.8 i stycket Arbetsgivarfrågor till att lyda
”Teckna avtal efter genomförda revisionsförhandlingar eller övriga
förhandlingar respektive teckna eller säga upp kollektivavtal” där HR-
chefen är delegat.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kanslichef
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Sammanträdesdatum: 2017-04-24
Ärendenummer: KS.2016.96

§ 45

Motion - Vald skola som basskola

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motionen inkom den 16 mars 2016. Motionärerna föreslår att vald skola
där eleven blivit antagen, är elevens basskola. Kommunfullmäktige
beslutade den 29 mars 2016 att motionen skickas vidare till barn- och
utbildningsnämnden för vidare beredning.

Motionärerna föreslår att den skola eleven blir placerad på, oavsett om
detta är en skola nära hemmet eller en skola längre bort, ska betecknas som
elevens basskola och också den skola utifrån vilken bedömningen av
skolskjuts ska göras.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-04-06

2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämnden protokoll 2017-03-29, §
11

3. Tjänsteskrivelse 2017-03-09 Svar på motion Vald skola som
basskola

4. Motion Vald skola som basskola

5. Checklista för jämställdhet

Tjänsteförslag

1. Motionen avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Fredriksson (C) lämnar tilläggsförslaget "Att alla elever ska
behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat".

Annika Eriksson (S) föreslår avslag på Inga-Lill Fredriksson (C)
ändringsförslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyren beslutar enligt det framskrivna
förslaget och finner att så är fallet.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Inga-Lill Fredrikssons
(C) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen inte bifallit detsamma.
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Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2017-04-24
Ärendenummer: KS.2016.232

§ 46

Medborgarförslag - Destruera dokument på
Återvinningsgården

Beslut

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till förvaltningens
synpunkter.

Sammanfattning av ärendet
Den 21 juli 2016 inkom ett medborgarförslag om att det ska finnas ett
säkert sätt att förvara och destruera dokument som innehåller personliga
och ekonomiska uppgifter för att minska riskerna med ID-kapning eller
andra angrepp på integritet. Förslaget är att det på återvinningsgården skall
finnas utrustning där man kan destruera eller förstöra privata känsliga
dokument med uppgifter som kan användas för kriminella handlingar som
ex journaler, bankdokument, deklarationer och personuppgifter.

Medborgarkontoret kan utöka sin service med befintliga resurser dvs både
personal och teknisk utrustning. Medborgarkontoret kan erbjuda
privatpersoner destruering av max 10 pappersark per person och gång. För
det tas samma avgift ut som kopiering dvs 2 kr/ark

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-03-29

2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till förvaltningens
synpunkter.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Sammanträdesdatum: 2017-04-24
Ärendenummer: KS.2017.1

§ 47

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2016-12-05). 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 2017-03-06 – 2017-04-06

~ Visstidsanställningar och tillsvidareanställningar 2017-01-01 - 2017-
02-28

~ Visstidsanställningar och tillsvidareanställningar 2017-03-01 - 2017-

03-31
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Sammanträdesdatum: 2017-04-24
Ärendenummer: KS.2017.2

§ 48

Anmälningsärenden

Beslut

1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning

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

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter AB 2017-02-21

~ Protokoll Gnesta Kommunkoncern AB 2017-02-21

~ Protokoll Gnesta Förvaltnings AB 2017-02-24

~ Protokoll Pensionärs- och omsorgsrådet 2017-02-16

~ Protokoll Gnestahem AB 2017-02-23

~ Protokoll Regionstyrelsen 2017-02-02,
http://region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2017/

~ Protokoll Landstinget, Sammanträde med nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård, 2017-02-17,
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meeting
s/Details/322218

~ Protokoll Landstingsstyrelsen 2017-01-17,
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meeting
s/Details/280103

~ Protokoll Landstingsfullmäktige 2017-03-07,
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meeting
s/Details/322168

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - februari 2017

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - mars 2017

~ Protokoll från Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet den 16 mars 2017,
http://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-fran-
direktionens-sammantrade-den-16-mars-2017-sid-1-25.pdf

http://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-fran-
direktionens-sammantrade-den-16-mars-2017-sid-26-54.pdf
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Sammanträdesdatum: 2017-04-24
Ärendenummer: KS.2017.3

§ 49

Förvaltningschefen informerar

Remiss kring bildande av Länsregion

Nya plattformar för chefer och medarbetare i Gnesta kommun.

Ny HR-chef börjar 1 september.

Ny VIA-chef rekrytering pågår.

Ny checklista för jämställdhet

25-års jubileum av Gnesta kommun.

Landshövdingen och Länsrådet på besök.
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