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Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i kommunfullmäktige

Tid och plats för
sammanträde

Måndagen den 12 februari 2018, kl 19.00 - 20.15
B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering TT.MM – TT.MM

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Hedberg, kommunchef, Patrik Nissen, förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen, Alina Ruda, samhällsplanerare, Jenny Johansson,
kommunsekreterare

Justerare Johan Rocklind (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) (ordinarie)

Håkan Ekstrand (C) och Sarah Kinberg (L) (ersättare)

Tid och plats för
justering

Tisdagen den 13 februari 2018, kl. 08.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 1 - 9

Ordförande Sven Anderson

Justerare Johan Rocklind Ann-Sofie Lifvenhage

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Kommunfullmäktige
Datum för anslagets uppsättande: 2018-02-13
Datum för anslagets nedtagande: 2018-03-07
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 1 - 9
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum:2018-02-12

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Johan Rocklind (S)och Ann-Sofie Lifvenhage (M)
som ordinarie och Håkan Ekstrand (C) och Sarah Kinberg (L) som
ersättare att justera protokollet tisdagen den 13 februari 2018, kl 8.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Fullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Föreningen Gnestapendeln ställer frågan hur de aktiva politikerna ställer sig
till att aktivt driva frågan fler få fler turer på helgerna? Johan Rocklind (S)
svarar på frågan.

Stina Berge ställer frågan: Hur tänker Gnesta att så många andra
kommuner hittat lösningar för fortsatt boende i hemkommunen för
asylsökande ungdomar som fyllt 18 med hjälp av det extra statsbidraget
som är avsett för just detta? Ann-Sofie Lifvenhage (M) svarar.

Lotta Blomgren ställer frågan, Det extra statsbidrag som betalas ut till
kommunerna för att möjliggöra fortsatt boende i anvisningskommunen för
asylsökande som inte hunnit få sitt besked innan 18-årsdagen behöver inte
redovisas. Detta är för att minimera administration och möjliggöra effektiva
lokala lösningar- viljeinriktningen är tydlig från staten. Hur avser Gnesta
kommun att ta sitt ansvar och använda detta års extra statsbidrag på ca 1
mkr? Johan Rocklind (S) svarar.

Micke Sandin, diakon Frustuna församling ställer följande frågor: Har det
gjorts någon utredning/omvärldsanalys i Gnesta kommun för att komma
fram till hur bidraget kan användas på bästa sätt för att gynna så många
drabbade ungdomar som möjligt? På vilket sätt skulle kommunen kunna
samarbeta med organisationer/kyrkan/ ideell sektor för att hitta bra
lösningar för de här ungdomarna? Ann-Sofe Lifvenhage (M) svarar.

Bodil Appelqvist ställer frågorna; Hur förhåller Gnesta kommun sig till
åldersbestämningen av ungdomar samt om stadsbidraget som kommunen
fått kan omfördelas? Ann-Sofie Lifvenhage (M) svarar.
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Information

Alina Ruda, samhällsplanerare vid samhällsbyggnadsförvaltningen,
informerar om arbetet med kommunens Översiktsplan som är ute på
samråd.
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Sammanträdesdatum: 2018-02-12
Ärendenummer: KS.2017.367

§ 1

Justering av priser i Movingo

Beslut

1. Att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan
(Movingo) godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett
i Mälardalstaxan är lägre än priset på biljett i ägarnas trafik med
motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra priset för
biljetten i Mälardalstaxan upp till priser för motsvarande biljett i
ägarnas trafik plus 300 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen vid Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har den 6 oktober
2017 beslutat i enlighet med ovanstående förslag till beslut. En begäran från
myndigheten om att fatta likadana beslut har gått ut till länets alla
fullmäktigeförsamlingar. Sakfrågan berör främst prisrelationer för
kollektivtrafiken mellan Uppsala och Stockholm län.

Förvaltningen föreslår att MÄLAB ska ha rätt ändra priset för biljetten i
Mälardalstaxan i enlighet med förslaget från Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29. § 6

2. Tjänsteskrivelse 2017-12-15

3. Protokoll

4. Beslutsförslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan
(Movingo) godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett
i Mälardalstaxan är lägre än priset på biljett i ägarnas trafik med
motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra priset för
biljetten i Mälardalstaxan upp till priser för motsvarande biljett i
ägarnas trafik plus 300 kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
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Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Sörmlands kollektivtrafikmyndighet,
helena.fransson@sormlandstrafiken.se

mailto:helena.fransson@sormlandstrafiken


Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-12
Ärendenummer: KS.2017.379

§ 2

Låneram 2018

Beslut
1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2018

till 50 mkr.

Sammanfattning av ärendet

Finanspolicyn anger att kommunfullmäktige varje år ska fastställa en ram
för kommunens totala externa upplåning för nästkommande år. I ärendet
föreslås en låneram om 50 mkr för 2018, oförändrat jämfört med 2017.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 3
2. Tjänsteskrivelse 2018-01-12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2018

till 50 mkr.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Sheila Gholipour, Redovisningsekonom/Controller
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-12
Ärendenummer: KS.2017.336

§ 3

Revidering av renhållningstaxa 2018

Beslut

1. Förslaget till ny renhållningstaxa antas och börjar gälla från och
med 1 april 2018.

2. Renhållningstaxa 2014, antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31,
upphör att gälla i och med att förslaget till ny renhållningstaxa antas
och börjar gälla.

Sammanfattning av ärendet

Under 2017 har det genomförts nya upphandlingar gällande både
hushållsavfall, tömning av slam och behandling av insamlat avfall. De nya
upphandlingarna innebär andra kostnader för verksamheten vilket innebär
att renhållningstaxan behöver justeras som helhet. Avgifterna i taxan ska
återspegla verksamhetens verkliga kostnader.

Kostnaderna för ett en- och tvåfamiljshus med ett kärl på 80 liter som
hämtas varannan vecka ökar med 44 kr per år. För flerfamiljshus med 20
stycken lägenheter och 4 kärl på 660 l som hämtas en gång varannan vecka
minskar den årliga kostnaden med 6104 kr, vilket motsvarar en sänkning på
25 kr per lägenhet och månad. För en verksamhet som har ett kärl på 660
liter som hämtas en gång varannan vecka minskar den årliga kostnaden med
863 kr.

Gällande slamtömning av enskilda avloppsanläggningar innebär förslaget en
generell höjning av avgifterna med 8 %. Detta innebär att för den vanligaste
tömningstypen, som är en schemalagd tömning av en slamavskiljare på upp
till 3 m3, ökar med 82 kr per tömning. I normalfallet töms en slamavskiljare
en gång per år.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 2

2. Tjänsteskrivelse

3. Renhållningstaxa 2018

4. Jämförelse renhållningstaxa 2017-2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Förslaget till ny renhållningstaxa antas och börjar gälla från och
med 1 april 2018.

2. Renhållningstaxa 2014, antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31,
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upphör att gälla i och med att förslaget till ny renhållningstaxa
antas och börjar gälla.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
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Sammanträdesdatum: 2018-02-12
Ärendenummer: SN.2017.38

§ 4

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS - kvartal 3

Beslut

1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden har för tredje kvartalet, juli - september
2017, lämnat in följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för
äldreomsorgen samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionsstödsområdet finns två icke verkställda beslut från andra
kvartalet 2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). En av dessa har tackat nej till erbjuden
kontaktperson. Den andra sökande gällande kontaktperson har erbjudits ett
boende i vilket insatsen gällande kontaktperson utgår.

En ansökan om bostad med särskild service är inte verkställd sedan första
kvartalet men ansökan är återtagen 2017-08-21.

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre
månader. Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och
ej verkställts på nytt inom tre månader.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protkoll 2018-01-29, § 8
2. Tjänsteskrivelse KS 2018-01-19
3. Utdrag från vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-01-18, §

4
4. Tjänsteskrivelse VON 2018-01-02

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Rapporteringen godkänns

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-02-12
Ärendenummer: SN.2017.38

§ 5

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS- kvartal 4

Beslut
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden har för fjärde kvartalet, oktober - december
2017, lämnat in följande redovisning till IVO. Samtliga gynnande
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorgen samt för
individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionsstödsområdet finns ett icke verkställt beslut från andra
kvartalet 2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). Svårigheten består i att hitta en kontaktperson
som matchar den sökandes önskemål/behov.

För funktionsstödsområdet finns från tredje kvartalet två ej verkställda
gynnande beslut. Det ena avser korttidsvistelse utanför det egna hemmet
med önskan om familjehem. Inget lämpligt familjehem har kunnat
erbjudas. Det andra beslutet avser avlösarservice i hemmet. Ingen lämplig
person har ännu kunnat erbjudas.

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre
månader. Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och
ej verkställts på nytt inom tre månader.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protkoll 2018-01-29, § 9
2. Tjänsteskrivelse KS 2018-01-19
3. Utdrag från vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-01-18, §

5
4. Tjänsteskrivelse VON 2018-01-03

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång
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Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-02-12
Ärendenummer: KS.2017.389

§ 6

Medborgarförslag angående ensamkommande barn

Beslut

1. Medborgarförslaget medges, anmäls och skickas till vuxen- och
omsorgsnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår att Gnesta kommun beslutar att alla
ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven av
Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens försorg med rätt till
boende i kommunen till dess att beslut i asylprocessen vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslaget, inklusive kompletteringar

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Medborgarförslaget medges, anmäls och skickas till vuxen- och
omsorgsnämnden för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet

Carl Werner (MP) föreslår att ärendet beslutas på kommande
kommunfullmäktigesammanträde.

Lena Staaf (V), Johan Rocklind (S) och Håkan Ekstrand (C) bifaller Carl
Werner (MP) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt det
framskrivna förslaget eller enligt Carl Werners (MP) ändringsförslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Carl Werners (MP) förslag.

Sändlista:

~ Vuxen- och omsorgsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2018-02-12
Ärendenummer: KS.2018.22

§ 7

Medborgarförslag - Strategi och genomförande av
skyltning i Gnesta kommun

Beslut

1. Medborgarförslaget medges, anmäls och skickas till
kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår att Gnesta kommun tar fram en strategi för
skyltning av promenadstigar och cykelbanor inför kommande år och
genomför skyltnings och informationsinsatsen med hänsyn tagen till den
rika natur- och kulturmiljön som finns i Gnesta kommun.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslaget

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Medborgarförslaget medges, anmäls och skickas till
kommunstyrelsen för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Kommunstyrelseförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2018-02-12
Ärendenummer: KS.2014.164

§ 8

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2014-
2018

Beslut

1. Platsen till som ersättande överförmyndare från 2018-01-01 tom 2018-
12-31 är vakant.

2. Platsen till ersättare från socialdemokraterna i barn- och
utbildningsnämnden är vakant.

3. Platsen till ersättare från socialdemokraterna i Gnestahems styrelse är
vakant.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet behandlar fyllnadsval till vakanta platser i barn- och
utbildningsnämnden, Gnestahems styrelse samt val av ersättande
överförmyndare.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Välja xx till ersättande överförmyndare från 2018-01-01 tom 2018-12-31

2. Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

3. Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i Gnestahems styrelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ De valda

~ Troman
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Sammanträdesdatum: 2018-02-12
Ärendenummer: KS.2018.21

§ 9

Anmälningsärenden kommunfullmäktige

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

~ Protokoll 2018-01-08, Ny ersättare i kommunfullmäktige

~ Medborgarförslag - Hjärtstartare och lyftsele till Dagverksamheten,
Träffpunkten Gnesta och Ekhagen Björnlunda - § 3 Vuxen och
omsorgsnämndens protokoll 20180118.
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NÄRVARANDE 


 


 


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 
JA NEJ 


 


Anderson Sven, Ordf M X         
Björk Lill, V ordf C X         
Lifvenhage Ann-Sofie, Led M X         
Jerneborg Glimne Ingrid, Led M  x Bo Eklund       
Jarl Kim, Led M X         
Norström Anders, Led M  X Kurt Cedergren       
Ekengren Sibylle, Led M X         
Braathen Gustavsson Karin, Led M  X Per Beskow       
Eldros Mattias, Led M X         
Glimne Dan, Led M X         
Rocklind Johan, Led S X         
Lundin Linda, Led S X         
Gustafsson Michael, Led S X         
Norling Yvonne, Led S  X Berndt Ullström       
Hammarlund Jesper, Led S X         
Eriksson Annika, Led S  X Annette Furå       
Nilsson Maria, Led  S  X  ---------------       
Sandqvist Roger, Led S  X  ---------------       
Johansson Inger, Led S X         
Werner Carl, Led MP X         
Landin Kerstin, Led MP X         
Skyllberg Eva, Led MP X         
Kiander Marja, Led MP  X Gunilla Louwerens       
Ekstrand Håkan, Led C X         
Fredriksson Inga-Lill, Led C X         
Erik Granqvist, Led C X         
Staaf Lena, Led V X         
Simme Anders, Led V X         
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Kinberg Sarah, Led L X         
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NÄRVARANDE 


 


 


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 
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Ehrenhorn Göran, Led SD X         
Lars Allstadius, Led SD X         
Eklund Bo, Ers Ersättare    M X         
Cedergren Kurt, Ers Ersättare    M X         
Beskow Per, Ers Ersättare    M X         
Gustavsson Thomas, Ers Ersättare    M  X        
Nilsson, Åke, Ers                                              Ersättare     M  X        
Ullström Berndt, Ers Ersättare    S X         
Alwert Therese, Ers Ersättare    S  X        
Welvestam Joakim, Ers Ersättare    S  X        
Schirén Mikael, Ers                                             Ersättare    S  X        
Furå, Anette, Ers                                               Ersättare S X         
Louwerens Gunilla, Ers                                      Ersättare    MP X         
Kammargården Sofi, Ers Ersättare    MP  X        
Klasson Mats, Ers Ersättare    C X         
Klasson Mari, Ers Ersättare    C  X        
Åberg Benny, Ers Ersättare    V X         
Vestblom Sven, Ers Ersättare    V  X        
Grenthe Kerstin, Ers Ersättare    L X         
Agnsjö Elin, Ers Ersättare    L  X        
Tomtlund Christian, Ers Ersättare    SD x         
Vakant, Ers Ersättare    SD  --- -------------------------------       


 





