
Kommunstyrelsen PROTOKOLL

_____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för
sammanträde

Måndagen den 4 december 2017 kl 9.00 - 12.10
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 11.10 - 11.15

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Hedberg, kommunchef, Maria Eneqvist, enhetschef VUA, Ann
Malmström, förvaltningschef vuxen- och omsorgsförvaltningen, Hans Haglund
IT-chef, Staffan Källström, kanslichef, Patrik Nissen, förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen, Tomas Enqvist, planeringschef, Alina Ruda,
samhällsplanerare, Bengt Klintbo, tf ekonomichef, Susanne Gustafsson,
ekonomichef, Sheila Gholipour, redovisningsekonom, Björn Gudmundsson,
VA-chef, Jenny Johansson kommunsekreterare.

Justerare Inga-Lill Fredriksson (ordinarie) och Kim Jarl (ersättare)

Tid och plats för
justering

Tisdagen den 5 december 2017, kl. 16.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 123 - 144

Ordförande Johan Rocklind

Justerare Inga-Lill Fredriksson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Kommunstyrelsen
Datum för anslagets uppsättande: 2017-12-06
Datum för anslagets nedtagande: 2017-12-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 123 - 144
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdet öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Inga-Lill Fredriksson (C) som ordinarie och Kim Jarl (M)
som ersättare att justera protokollet tisdagen den 5 december 2017, kl 16.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Det nya ärendet "Revidering förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland" läggs till som ny nummer 11 på dagordningen. Kommunstyrelsen
godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Bo Per Larsson från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) informerar om
Hot och våld mot förtroendevalda.
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.115

§ 123

Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen 2017

Beslut

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter
oktober 2017.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens avvikelse efter oktober månad är för den skattefinansierade
verksamheten + 210 tkr, och för avgiftskollektiven -1 645 tkr. För helår
prognostiseras ett överskott för den skattefinansierade verksamheten,
främst pga lägre kostnader för lönerörelsen. För avgiftskollektiven bedöms
att budgeten håller.

Prognos: +1 350 tkr

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-10-26

Tjänsteförslag

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter
oktober 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

4(34)



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.114

§ 124

Ekonomisk uppföljning kommungemensamma poster
2017

Beslut

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommungemensamma
poster efter oktober 2017

Sammanfattning av ärendet

Kommungemensamma poster uppvisar en positiv avvikelse med 6 892 tkr
efter oktober månad. För helår prognostiseras ett överskott med 6,6 mkr
pga högre skatteintäkter och lägre avskrivningar än budgeterat samtidigt
som pensionskostnaderna blivit högre än budgeterat.

Prognos: 6,6 mkr

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-09

Tjänsteförslag

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommungemensamma
poster efter oktober 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: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.317

§ 125

Framtidsplan kommunstyrelsen 2018-2020

Beslut

1. Godkänner Framtidplan 2018 - 2020 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har utarbetat Framtidsplan 2018 - 2020 med
mål, satsningar, uppdrag och organisation samt drift- och
investeringsbudget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-09

2. Framtidsplan 2018-2020 för kommunstyrelsen

Tjänsteförslag

1. Godkänner Framtidplan 2018 - 2020 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller det framskrivna förslaget.

Lena Staaf (V) lämnar tilläggsförslag till Framtidsplanen 2018-2020 för
kommunstyrelsen med lydelsen "Kommunen behöver också kraftfullt driva
frågan om prioriteringskriterierna samt fler turer på helgerna för
pendeltågen".

Johan Rocklind (S) föreslår avslag på Lena Staafs (V) tilläggsförslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Lena Staafs (V) tilläggsförslag
kan avslås och finner att så är fallet. Ordföranden frågar kommunstyrelsen
om de kan besluta enligt det framskrivna förslaget och finner att så är fallet.
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.318

§ 126

Tak för borgen 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Kommunkoncern
ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt att en borgensavgift om
0,34% av utnyttjat borgensåtagande debiteras Gnesta Kommunkoncern
AB. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som
gäller för befintliga lån.

2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnestahem ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 460 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift om 0,34
procent av utnyttjat borgensåtagande debiteras Gnestahem AB. Det totala
högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga
lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.

3. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Förvaltnings ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 540 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift om 0,34
procent av utnyttjat borgensåtagande debiteras Gnesta Förvaltnings AB.
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för
befintliga lån.

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommun har i dag ett borgenstak gentemot bolagen inom Gnesta
kommunkoncern AB om totalt 1 067 mkr.

I föreliggande ärende föreslås ingen höjning av borgensramen för
Gnestahem AB, Gnesta förvaltnings AB eller Gnesta kommunkoncern och
därmed ingen förändring av totalt borgensåtagande gentemot bolagen inom
Gnesta kommunkoncern AB. Gnesta kommun debiterar det utnyttjade
borgensåtagandet med 0,34%.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-08

Tjänsteförslag
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Kommunkoncern ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt att en borgensavgift om
0,34% av utnyttjat borgensåtagande debiteras Gnesta Kommunkoncern
AB. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som
gäller för befintliga lån.

2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnestahem ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 460 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift om 0,34
procent av utnyttjat borgensåtagande debiteras Gnestahem AB. Det totala
högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga
lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.

3. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Förvaltnings ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 540 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift om 0,34
procent av utnyttjat borgensåtagande debiteras Gnesta Förvaltnings AB.
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för
befintliga lån.

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: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.339

§ 127

Budget för kommungemensamma poster 2018-2020

Beslut
1. Godkänner budget för 2016-2018 för kommungemensamma poster

Sammanfattning av ärendet

I november 2017 beslutade kommunfullmäktige om kommunens budgetramar
för 2018-2020. Nedanstående ärende redovisar verksamhetsområdena för de
kommungemensamma posterna. I de kommungemensamma posterna finns
budget för revision, överförmyndarverksamhet och övriga förtroendevalda.

Kommunens kostnader för pensioner, förändring av semesterlöneskuld,
avskrivningar, medlemsavgifter och försäkringar är de större
kostnadsposter som ingår i de kommungemensamma posterna.

Skatter, statsbidrag och utjämningar samt ränteintäkter och borgensavgifter
redovisas också bland de kommungemensamma posterna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-09

2. Budget på verksamhetsområdesnivå för kommungemensamma
poster 2018-2020

Tjänsteförslag
1. Godkänner budget för 2016-2018 för kommungemensamma poster

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: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.69

§ 128

Ianspråktagande av investeringar för kommunstyrelsen
2017

Beslut

1. Resterande investeringsmedel avseende upprustning av publika
lokaler 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.

Investeringsprojekt

Upprustning av publika lokaler

Tidsplan

2017

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp  
Avskrivningstid i år

Möbler mm. 59 tkr  5

Bruttoinvestering

Inköp av möbler, såsom bord och stolar till caféhyllan samt hyllor i köket i
B-salen. Inköp av portabla stolar till mingelhyllan i A-salen. Inköp av liten
städmaskin.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-02

Tjänsteförslag

1. Resterande investeringsmedel avseende upprustning av publika
lokaler får tas i anspråk
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

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

Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.337

§ 129

Revidering av VA-taxan 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Gnesta kommuns taxa för vatten- och avloppsverksamheten (VA)
höjs för brukningstaxa respektive anläggningstaxa med 9,5 % från
den 1 januari 2018.

2. Öresavrundning sker till helkrona i taxans olika delar.

3. Ökning av avgiften för ej tillgänglig vattenmätare från 414,80 kr
exklusive moms till 1000 kr exklusive moms.

4. Förtydligande av 20 § första stycket i VA-taxan.

(Med brukningstaxa avses avgifter för rörlig förbrukning av vatten och
avlopp och med anläggningstaxa avses engångsavgift vid anslutning till det
kommunala VA-nätet.)

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande VA-taxa i Gnesta kommun gäller sedan 2017-01-01.

Flera kommuner i Södermanlands län har gjort mer eller mindre kraftiga
höjningar den sista tiden och som exempel kan nämnas Trosa kommuns
höjning 2017 med ca 17% och Nyköpings kommuns höjning med 10%.
Detta är beräknat för en normal villa med en årsförbrukning om 150 kbm.
Skillnaden på höjningar är stor mellan landets kommuner. Höjningen
innebär att brukningsavgiften för en normalvilla i Gnesta som förbrukar
150 kbm vatten per år ökar med cirka 64 kr per månad.

Anledningen till att höjning av avgiften för ej tillgänglig vattenmätare är att
kommunen som huvudman har en skyldighet att byta vattenmätare var
tionde år. Fastighetsägaren är skyldiga att ge VA-huvudman tillgång till
vattenmätaren då detta begärs. Det finns ett flertal fall då VA-
huvudmannen inte får tillgång till att kunna genomföra vattenmätarbytet.
En kännbar avgift för ej tillgängliga vattenmätare kommer stävja den
problematiken.

Branschorganisationen Svenskt Vatten bedömer att taxorna i kommunerna
kommer att behöva höjas i snabbare takt framöver beroende på
investeringsbehov och större krav på vatten- och avloppsverksamheten.

I Gnesta kommun finns behov av omfattande investeringar och
reinvesteringar som är planerade att utföras kommande år för att
uppgradera kommunens VA-system i syfte att kunna möta en starkare
befolkningstillväxt och för att säkra leveransen av dricksvatten och rening
av spillvatten.

Förtydligande av 20 § 1 stycket.

Nuvarande text.
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Avgift enligt 14.1 a), debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller
halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd,
uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16

Nytt förslag.

Avgift enligt 14.1 a), debiteras per månad, varannan månad, kvartal, tertial
eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras
per månad, varannan månad, kvartal, tertial eller halvår på grundval av
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan
grund som anges i §§ 14 och 16."

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-21

Tjänsteförslag

1. Gnesta kommuns taxa för vatten- och avloppsverksamheten (VA)
höjs för brukningstaxa respektive anläggningstaxa med 9,5 % från
den 1 januari 2018.

2. Öresavrundning sker till helkrona i taxans olika delar.

3. Ökning av avgiften för ej tillgänglig vattenmätare från 414,80 kr
exklusive moms till 1000 kr exklusive moms.

4. Förtydligande av 20 § första stycket i VA-taxan.

(Med brukningstaxa avses avgifter för rörlig förbrukning av vatten och
avlopp och med anläggningstaxa avses engångsavgift vid anslutning till det
kommunala VA-nätet.)

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: MIL.2017.889

§ 130

Revidering av Taxa för ansökan och tillsyn av
serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning
folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna revidering av taxa för ansökan och tillsyn av
serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning folköl, tobak,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria
läkemedel.

Sammanfattning av ärendet

En ny lag har trätt i kraft under 2017, Lag (2017.425) om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare. Tillsynsmyndighet av denna lag och
föreskrifter meddelade av lagen gällande den omedelbara tillsynen av
försäljning, anmälan och efterlevnad är kommunen. För att kunna ta ut
avgift för samhällsbyggnadsnämndens arbete med handläggning och tillsyn
av lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare behöver
nuvarande taxa revideras med tillägg av lagen

I den nuvarande taxan saknas specificerade olika ansökningsavgifter
gällande alkohollagen. Nya ansökningsavgifter har tagits fram och lagts till i
taxan. Nya ansökningsavgifter har tagits fram och lagts till i taxan.
Ansökningsavgifterna har specificeras för att ge den sökande tydlighet vad
den betalar för och för att säkerställa att tillsynsmyndigheten tar ut avgift på
samma sätt för samma ansökningar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-20

2. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-11-22, § 67

3. Tjänsteskrivelse 2017-11-09

4. Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan och
tillsyn av försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare samt vissa receptfria läkemedel

Tjänsteförslag

1. Godkänna revidering av taxa för ansökan och tillsyn av
serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning folköl, tobak,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria
läkemedel.
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: SN.2017.82

§ 131

Fastställande av maxtaxeavgift för 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Maxtaxa för år 2018 är 2044 kr per månad.

2. Maxtaxa för 2018 träder i kraft den 1 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet

Högkostnadsskyddet, i tjänsteskrivelsen och allmänt kallat "Maxtaxa", är
den högsta avgift som en enskild kan komma att betala till kommunen för
omsorg, hemtjänst, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård
och/eller hyra för en bostad som inte omfattas av hyreslagen.

Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar prisbasbeloppet enligt
socialförsäkringsbalken (2010: 110). För år 2018 är prisbasbeloppet
beräknat till 45 500 kr.

Maxtaxan räknas fram i en formel där högst en tolftedel av 0,5392gånger
prisbasbeloppet = Maxtaxa. (0,5392 x 45 500/12).

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-23

2. Utdrag ur Vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2017-11-23, §
65

3. Tjänsteskrivelse 2017-11-06

Tjänsteförslag

1. Maxtaxa för år 2018 är 2044 kr per månad.

2. Maxtaxa för 2018 träder i kraft den 1 januari 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2014.194

§ 132

Samråd för översiktsplan för Gnesta kommun

Beslut

1. Översiktsplan - Gnesta kommun 2050 samrådshandling sänds ut på
samråd.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en ny
översiktsplan för Gnesta kommun och föreslår att den ska sändas ut på
samråd till berörda myndigheter och föreningar under januari - februari
2018. Kommunstyrelsen gav den 1 december 2014
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan.
Arbetet har utförts av en projektgrupp bestående av tjänstepersoner på
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Även tjänstepersoner från kommunens
övriga förvaltningar har deltagit i arbetet. Planeringsutskottet har fungerat
som styrgrupp i översiktsplanarbetet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-03

2. Översiktsplan - Gnesta kommun 2050 - Samrådshandling

Tjänsteförslag

1. Översiktsplan - Gnesta kommun 2050 samrådshandling sänds ut på
samråd.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Staaf (V) lämnar följande ändringsförslag till ny text i dokumentet
Översiktsplan - Gnesta kommun 2050 - Samrådshandling " Kulturell
hållbarhet innebär att respektera kulturarv, bevara och främja kulturell
mångfald samt vila på en solid grund av respekt för mänskliga rättigheter".

Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Håkan Ekstrand (C) föreslår avslag på Lena
Staafs (V) ändringsförslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt framskrivet
förslag med Lena Staafs (V) tilläggsförslag eller enligt det framskrivna
förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det senare.
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Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.300

§ 133

Revidering förbundsordning för Samordningsförbundet
RAR i Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Den reviderade förbundsordningen per den 2017-09-19 med
diarienummer RAR17-05 antas.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundets nya namn föreslås bli Finsam. Övriga förändringar
i förbundsordningen återfinns i paragraferna 7-10, 13,16 och 20. Paragraf 5
och 23 är borttagna. Paragraf 6 är flyttad.

Samordningsförbundet i Sörmland startade 2005. Den förbundsordning
som fungerat sedan dess är i behov av förnyelse och revidering. Förslag på
reviderad förbundsordning har varit på remiss hos samtliga medlemmar.
Medlemmarna i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Landstinget och alla kommunerna i Sörmlands län. Samordningsförbundets
uppgift är att svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
mellan medlemmarna. Allt i syfte att uppnå en effektiv resursanvändning
för att individer ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra
förvärvsarbete.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-03

2. Förbundsordning för samordningsförbund

3. Missiv

Tjänsteförslag

1. Den reviderade förbundsordningen per den 2017-09-19 med
diarienummer RAR17-05 antas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.255

§ 134

Intern kontroll

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Plan för intern kontroll 2018 fastställs

2. Policy för intern kontroll upphör att gälla.

3. En översyn genomförs under 2018 för att öka ändamålsenligheten
med intern kontroll.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande plan för intern kontroll innehåller en långsiktig plan för intern
kontroll och är fastställd 2013. Planen är av övergripande karaktär även om
den tidsmässigt var begränsad till 2013. För att kunna fullgöra lagens krav
på intern kontroll behöver en uppdatering av arbetet med internkontroll
ske.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-02

2. Plan för intern kontroll 2018

Tjänsteförslag

1. Plan för intern kontroll 2018 fastställs

2. Policy för intern kontroll upphör att gälla.

3. En översyn genomförs under 2018 för att öka ändamålsenligheten
med intern kontroll.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2016.357

§ 135

Motion om inrättande av kultur- och fritidsutskott

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås

Sammanfattning av ärendet

Lena Staaf och Anders Simme har inkommit med en motion om inrättande
av ett Kultur- och fritidsutskott.

Inför innevarande mandatperiod genomfördes en förändring av den
politiska organisationen, detta efter att en fullmäktigeberedning med
ledamöter från alla partier i kommunstyrelsen enat lagt fram ett förslag
kring detta.

Under denna mandatperioden har ett par verksamheter bytt organisatorisk
hemvist. Dels på grund av önskade förändringar i
förvaltningsorganisationen, men också för att säkerställa att
myndighetsutövning och kontroll sköts på ett sätt som inte utmanar
lagstiftningens intentioner.

Frågan om den politiska organiseringen är i slutändan ett resultat av vad en
majoritet i fullmäktige önskar, därav är den hela tiden möjlig att förändra.

När det gäller utskott så har fullmäktige, vid sidan av några få undantag då
särskilda utskott fastslagits (såsom sociala utskottet och personalutskottet),
gett nämnderna ansvaret att själva organisera sådant. Om en majoritet i
exempelvis kommunstyrelsen därav skulle önska så finns all möjlighet att
inrätta ett utskott för vissa specifika frågor.

Vår bedömning inom majoriteten är att utskott definitivt kan spela en
viktig roll i att antingen förbereda frågor till kommunstyrelsen för att dessa
ska få en starkare politisk styrning i beredningsarbetet, alternativt hantera
och besluta i frågor som styrelsen eller fullmäktige bedömt vara av sådan
art att de bör behandlas av en mindre krets av förtroendevalda på grund av
sin känslighet eller för att bespara kommunstyrelsen tid för andra frågor.

Gällande kultur- och fritidsfrågor har vi inom majoriteten hittills inte sett
att ett sådant utskott skulle vara svaret på något av ovanstående. För det
första så finns det ett väldigt begränsat antal ärenden som är föremål för
politiska beslut, detta då kommunstyrelsen har reglerat former för
exempelvis föreningsbidrag och delegerat verkställandet av detta inom
givna ramar, i vissa fall först efter samråd med kommunstyrelsens
presidium. En förändring som till exempel skulle innebära en tillbakagång
till tidigare ordning, vilken innebar politisk handpåläggning av ansvarig
nämnd i de flesta bidragsfrågor, skulle vara olyckligt då en av
huvudanledningarna till att vi istället har ett reglemente är att, vid sidan av
en snabbare och smidigare hantering gentemot föreningslivet, skapa så stor
rättssäkerhet, förutsägbarhet och likabehandling som möjligt.
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Just nu pågår ett arbete mellan kommunen och föreningslivet med att
skapa ett idrottspolitiskt program, och snart påbörjas även ett liknande
arbete gentemot kulturlivet. Inom ramen för dessa arbeten beaktas bland
annat frågor såsom reglementen, ansvar och tydlighet. Skulle det inom
ramen för detta framkomma att ansvarsfördelningen på något sätt skulle
behöva förändras eller att reglementen behöver ses över så kommer detta
att beaktas och hanteras inom ramen för detta arbete innan förslag läggs
fram till beslut.

I nuläget ser vi dock inte att de ärenden som rör kultur- och fritidfrågor är
så betungande för kommunstyrelsen att dessa inte kan hanteras inom
ramen för de befintliga sammanträdena. Och frågorna som i dagsläget är
föremål för styrelsen är samtidigt så pass relevanta och/eller strategiskt
viktiga för kommunen att kommunstyrelsen som helhet därför känns som
en rimlig instans för att hantera detta vid sidan av de flera andra strategiska
och långsiktiga frågor som styrelsen ansvarar för.

Utifrån vad som anförts ovan föreslås att motionen avslås.

Beslutsunderlag

1. Ordförandeförslag 2017-11-24

2. Motionen

Ordförandeförslag

1. Motionen avslås

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Staaf (V) bifaller motionen.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandeförslaget eller enligt Lena Staafs (V) bifall till motionen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.186

§ 136

Motion - Inrätta en Kultur- och miljönämnd

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås

Sammanfattning av ärendet

Håkan Ekstrand mfl har inkommit med en motion om inrättande av en
Kultur- och miljönämnd.

Inför innevarande mandatperiod genomfördes en förändring av den
politiska organisationen, detta efter att en fullmäktigeberedning med
ledamöter från alla partier i kommunstyrelsen enat lagt fram ett förslag
kring detta.

Under denna mandatperioden har ett par verksamheter bytt organisatorisk
hemvist. Dels på grund av önskade förändringar i
förvaltningsorganisationen, men också för att säkerställa att
myndighetsutövning och kontroll sköts på ett sätt som inte utmanar
lagstiftningens intentioner.

Frågan om den politiska organiseringen är i slutändan ett resultat av vad en
majoritet i fullmäktige önskar, därav är den hela tiden möjlig att förändra.

Gällande kultur- och fritidsfrågor har vi inom majoriteten hittills inte sett
att ett sådant utskott skulle vara svaret på något av ovanstående. För det
första så finns det ett väldigt begränsat antal ärenden som är föremål för
politiska beslut, detta då kommunstyrelsen har reglerat former för
exempelvis föreningsbidrag och delegerat verkställandet av detta inom
givna ramar, i vissa fall först efter samråd med kommunstyrelsens
presidium. En förändring som till exempel skulle innebära en tillbakagång
till tidigare ordning, vilken innebar politisk handpåläggning av ansvarig
nämnd i de flesta bidragsfrågor, skulle vara olyckligt då en av
huvudanledningarna till att vi istället har ett reglemente är att, vid sidan av
en snabbare och smidigare hantering gentemot föreningslivet, skapa så stor
rättssäkerhet, förutsägbarhet och likabehandling som möjligt.

Just nu pågår ett arbete mellan kommunen och föreningslivet med att
skapa ett idrottpolitiskt program, och snart påbörjas även ett liknande
arbete gentemot kulturlivet. Inom ramen för dessa arbeten beaktas bland
annat frågor såsom reglementen, ansvar och tydlighet. Skulle det inom
ramen för detta framkomma att ansvarsfördelningen på något sätt skulle
behöva förändras eller att reglementen behöver ses över så kommer detta
att beaktas och hanteras inom ramen för detta arbete innan förslag läggs
fram till beslut.

I nuläget ser vi dock inte att de ärenden som rör kultur- och fritidfrågor är
så betungande för kommunstyrelsen att dessa inte kan hanteras inom
ramen för de befintliga sammanträdena. Och frågorna som är föremål för
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

behandling av styrelsen är samtidigt så pass relevanta och/eller strategiskt
viktiga för kommunen att kommunstyrelsen därför känns som en rimlig
instans för att hantera detta vid sidan av de flera andra strategiska och
långsiktiga frågor som styrelsen ansvarar för.

Gällande miljöfrågorna så lyfter motionärerna fram ett par olika spår. Dels
miljöfrågor utifrån ett övergripande, långsiktigt hållbarhetsperspektiv, och
dels kopplat till myndighetsutövning.

Sett till det förstnämnda, att planera för en övergripande och långsiktigt
hållbar utveckling, så har detta hela tiden hanterats av kommunstyrelsen.
Och den styrande majoriteten anser att detta även fortsatt ska ligga under
kommunstyrelsens ansvarsområde. Gällande andra typer av miljörelaterade
frågor, som inte är av samma kommunövergripande och långsiktigt
strategiska karaktär, har vi dock inga principiella invändningar emot att de,
precis som idag, kan hanteras av andra nämnder.

Sett till det andra spåret, att en annan organisationsstruktur kopplat till
ansvar för myndighetsutövning skulle vara önskvärd, så delar vi som
politisk majoritet delvis den bilden. Nuvarande ordning innebär en viss
asymmetri i hanteringen för att vi ska undvika jävsproblematik. Vi för gärna
fortsatta samtal för att belysa denna fråga och utesluter inte diskussioner
om något eller några ansvarsområden skulle kunna vara föremål för att få
byta nämndstillhörighet framgent.

Men att hasta fram ett inrättande av en helt ny nämnd just för detta
ändamål känns inte som det organisatoriskt och ekonomiskt mest rimliga
och ansvarsfulla sätt att agera just nu då nuvarande ordning ändå är, om än
inte optimal, fortsatt fullt gångbar.

Med hänvisning till vad som anförts ovan föreslås att motionen avslås.

Beslutsunderlag

1. Ordförandeförslag 2017-11-24

2. Motionen

Ordförandeförslag

1. Motionen avslås

Förslag till beslut på sammanträdet

Sibylle Ekengren (M) bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden föreslår att
kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.140

§ 137

Motion om införande av Huskurage

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter anses motionen
besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld
i nära relationer. Föreningen har utarbetat en metod framtagen av
föreningens grundare, kriminologen Nina Rung och Peter Svensson som
arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete. Metoden går ut på att ge
grannar verktyg för att kunna visa civilkurage och våga agera, för att få en
möjlighet att visa omtanke och omsorg om någon far illa.

Vuxen- och omsorgsförvaltningen och Gnestahem ser Huskurage som en
viktig aktör i det arbetet och uppskattar allt arbete som görs. Alla i
samhället behöver hjälpas åt i arbetet med att motverka våld och att fler
visar civilkurage.

Huskurage är välkommen till t.ex. Träffpunkten, Seniordagar,
Hyresgästträffar och andra möten eller träffar som Gnestahem eller Gnesta
kommun anordnar för att sprida sitt budskap.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-10-20

2. Motion till kommunfullmäktige i Gnesta 2017-04-05

3. Huskurage (vad grannar kan göra vid oro för våld)

Tjänsteförslag

1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter anses motionen
besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Fredriksson (C) föreslår att ärendet återremitteras med följande
motivering; "det saknas ekonomisk konsekvenser, jämställdhetsanalys
utifrån checklista och om svaret Överensstämmer med kommunens
styrdokument".

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna
förslaget.
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Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.217

§ 138

Motion - Solceller på nya sporthallen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Med hänvisning till gällande ägardirektiv anses motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Vänsterpartiet har den 30 maj 2017 lämnat in en motion om att vid
upphandling och projektering av den nya sporthallen ge GFAB (Gnesta
Förvaltnings AB) direktiv att solceller ska monteras på taket.

Motionen anses vara besvarad då det redan är inskrivet i GFAB:s
ägardirektiv att de ska använda förnybara energikällor som solpaneler och
bergvärme. Efter dialog med GFAB har det framkommit att de både
undersöker möjligheten solcellsanläggning på taket och möjligheten att
använda överskottsenergi från den närbelägna ishallens kylanläggning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-07

2. Motionen

Tjänsteförslag

1. Med hänvisning till gällande ägardirektiv anses motionen besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2016.365

§ 139

Medborgarförslag - Bättre belysning vid returkärlen vid
Stopp

Beslut

1. Medborgarförslaget bifalles.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit avseende bättre belysning vid
returkärlen vid STOPP. Platsen är mörk under vinterhalvåret.
Förvaltningen föreslår att man bör förstärka belysningen och att detta sker
från kommunal mark kopplat till kommunens elabonnemang. Förslaget är
ur ett trygghetsperspektiv i linje med samhällsbyggnadsnämndens mål.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-09

2. Medborgarförslaget

Tjänsteförslag

1. Medborgarförslaget bifalles.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren

~ Tekniska verksamheten
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Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.34

§ 140

Medborgarförslag - Anlägga en grustennisplan utomhus

Beslut

1. Medborgarförslaget anses härmed besvarat i enlighet med
förvaltningens synpunkter nedan.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag om att anlägga en utomhusbana för tennis i
anslutning till Gnestahallen inkom 1 februari 2017. Syftet är att flera ska
kunna ges möjlighet till fritidsaktiviteter kostnadsfritt under
sommarhalvåret och där barn och unga kan umgås och träna utan ledares
deltagande.

Förvaltningen är positivt inställd till förslaget om flera fritidsaktiviteter i
Gnesta kommun. Flera fritidsaktiviteter är ett led i att få flera
kommuninvånare och besökare aktiva och vilket skulle bidra till ökad
folkhälsa.
Placeringen av utomhusbana för tennis vid Gnestahallen är idag inte
genomförbar då marken runt Gnestahallen är planlagd som industrimark.
Gnesta kommun säljer industrimark i området och har inga planer på att
ändra detaljplanen för att kunna anlägga en utomhusbana för tennis.

När Gnesta kommun planerar för nya anläggningar inom idrott/fritid kan
detta förslag finnas med i planeringen för kommande projekt och
investeringar.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslag

2. Tjänsteskrivelse 2017-10-18

Tjänsteförslag

1. Medborgarförslaget anses härmed besvarat i enlighet med
förvaltningens synpunkter nedan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.157

§ 141

Medborgarförslag - Bättre stöd till friskvård för äldre

Beslut

1. Medborgarförslaget anses härmed besvarat i enlighet med
förvaltningens synpunkter nedan.

Sammanfattning av ärende

Förslagsställaren har lämnat in ett medborgarförslag om bättre stöd till
friskvård för äldre.

Förslagsställaren föreslår fyra åtgärder för att skapa en större grupp
motionerande äldre/pensionärer i Gnesta kommun. Åtgärderna bör, enligt
förslagsställaren ge en förlängd och förbättrad livskvalitet vilket också då
bidrar till minskade kostnader för kommun och samhälle.

Sammanfattningsvis svarar vuxen- och omsorgsförvaltningen vilka
aktiviteter som görs idag och vilka som planeras för framöver. På Freja Bad
och Gym erbjuds redan idag rabatter till seniorer. En översyn av
snöröjningen pågår och som ett led i detta kommer i första hand extra
insatser ske i huvudsak vid övergångsställen.

Gnesta kommun har idag inga planer på att starta något hälsoprojekt men
vill beskriva det som pågår och som ska utvecklas ännu mer.

Vuxen- och omsorgsförvaltningen i Gnesta kommun har ansvar för alla
medborgare som har någon form av biståndsbedömd insats. På våra två
äldreboenden finns det aktivitetsledare som ser till att det alltid finns
individanpassade aktiviteter, men även gruppaktiviteter. En del av dessa är
just gymnastik/träning. På våra boenden har också sjukgymnaster
träningsgrupper.

Enheten för Administration och Bistånd inom Vuxen- och
omsorgsförvaltningen har också ett uppdrag att utveckla anhörigstöd och
arbetet med ideella organisationer och andra aktörer. I det uppdraget ingår
att utveckla Träffpunkten som är en öppen verksamhet för Gnestas
medborgare. Uppdraget ska vara slutfört till årsskiftet 2017/2018 och då
ska en plan för aktiviteter ha presenterats. Även här kommer det att handla
om träning/motion men även aktiviteter av mer social karaktär.

From 2018 kommer Vuxen- och omsorgsförvaltningen arbeta med
Folkhälsa på ett mer strukturerat sätt. Redan nu görs mycket som räknas till
folkhälsoarbete och som kan och ska utvecklas.

När det gäller hälsokontroller och kostråd av dietist så finns många
aktiviteter på vårdcentralen där också ansvaret för detta ligger.

Freja Bad & Gym erbjuder redan idag seniorer rabatterade entréavgifter
med ca 25 % på både bad och gym. Vattengymnastiken erbjuds tre dagar i
veckan på dagtid och ingår i badentrén. Utbudet av maskiner på gymmet är
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anpassat för alla åldersgrupper över 15 år och vi erbjuder även instruktioner
för nybörjare.

Vi erbjuder fysisk aktivitet på recept, FAR och det är seniorpris på detta
och detta är riktat mest till personer som är helt eller delvis sjukskrivna.

En översyn av snöröjningen pågår och som ett led i detta kommer i första
hand extra insatser ske i huvudsak vid övergångsställen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-03

2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag

1. Medborgarförslaget anses härmed besvarat i enlighet med
förvaltningens synpunkter nedan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.1

§ 142

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2017-01-01). 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 2017-10-14 – 2017-11-22

~ Anställningar 2017-09-01 - 2017-10-31
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Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.2

§ 143

Anmälningsärenden

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 pensionärs- och omsorgsrådet 2017-09-20

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - oktober 2017

~ Protokoll från styrelsemöte Gnesta Förvaltnings AB 2017-09-21

~ Meddelande från SKL 2017-10-13 angående rekommendationer om
att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga
återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt.

~ Protokoll från Kommunalförbundets Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet 2017-10-06 :
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-
direktionen/2017/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-6-
oktober-2017.pdf

~ Protokoll från Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 2017-09-19:
http://rarsormland.se/media/146523/Styrelsen_2017-09-19.pdf ,
http://rarsormland.se/media/147708/Beslut37-2017_Forlangning-
TUNA-Nkp-Oxd_2017-09-19pdf_skannat.pdf

~ Protokoll Regionstyrelsen 2017-10-27:
http://www.region.sormland.se/media/7422/rs-prot-171027-
just.pdf

~ Protokoll från Gemensamma växelnämnden 2017-10-10

~ Beslut från Boverket 2017-11-15 angående stadsbidrag

~ Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
2017-11-03;
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meeting
s/Details/322222
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Sammanträdesdatum: 2017-12-04
Ärendenummer: KS.2017.3

§ 144

Förvaltningschefen informerar

Ny kommunallag börjar gälla from 1 januari 2018

Arbete mot kränkningar 

Medarbetarenkät

Lönekartläggning

Ny näringslivssamordnare 

Invigning av gratis WiFi i kommunen 
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Rocklind Johan, Ordf S X         
Lifvenhage Ann-Sofie, 1:e v ordf M X         
Ekstrand Håkan, 2:e v ordf C X         
Eriksson Annika, Led S  X Therese Alwert       
Lundin Linda, Led S  X Sami Smedberg       
Gustafsson Michael, Led S X         
Jerneborg Glimne Ingrid, Led M X         
Jarl Kim, Led M X         
Anderson Sven, Led M  X Sibylle Ekengren       
Ekström Anna, Led M  X Sarah Kinberg       
Fredriksson Inga-Lill, Led C X         
Staaf Lena, Led V X         
Edman Gustav, Led MP X         
Hammarlund Jesper, Ers Ersättare    S  X        
Alwert Therese, Ers Ersättare    S X         
Smedberg Sami, Ers Ersättare    S X         
Ekengren Sibylle, Ers Ersättare    M X         
Eklund Bo, Ers                                                 Ersättare    M  X        
Kinberg Sarah, Ers Ersättare    L X         
Skyllberg Eva, Ers Ersättare    MP  X        
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