Kommunfullmäktige

KALLELSE – KUNGÖRELSE

Sammanträde i kommunfullmäktige
Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 18 december 2017, kl. 19.00 B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta
Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 17.00. Lokal, B-salen, Elektron.
Oppositionen (C, L, V); kl. 17.00. Lokal, Frösjön/Lockvattnet, Elektron.
Oppositionen (MP); kl. 17.00. Lokal, Misteln,Elektron.
Oppositionen (SD); kl. 17.00. Lokal, Björken, Elektron.
Förslag till justerare

Ordinarie: Sibylle Ekengren (M) och Kerstin Landin (MP)
Ersättare: Jesper Hammarlund (S) och Dan Glimne (M).
Tid och plats för justering

Onsdagen den 20 december 2017, kl. 16.00. Kommunledningskontoret, Västra
Storgatan 15, Gnesta
Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.
Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning
digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret.
Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.
Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop
Val av justerare och tid för justering
Godkännande av dagordning
Allmänhetens frågestund
Information: Uppvaktning av jubilarer samt utdelning av priset årets eldsjäl.
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Sekreterare
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ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2017-11-30
KS.2017.41
Kommunfullmäktige

Val av vice ordförande för sammanträdet
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Välja Sibylle Ekengren (M) till vice ordförande för sammanträdet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att välja Sibylle Ekengren (M) till vice
ordförande under sammanträdet.

Interpellation
Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Annika Eriksson:
Vad görs för att uppnå en giftfri miljö för våra barn och ungdomar?

Centerpartiet lämnade in en motion 2013-11-07: ”Giftfri vardag kräver
handling”.


Inventera förekomsten av produkter och material som innehåller
miljögifter.



Ersätta giftiga material med giftfritt material



Använda krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling

Under våren 2014 gjorde Cecilia Törnqvist Igelströn, som gick på
magisterprogrammet Miljö- och hälsoskydd på Stockholms universitet, en
kartläggning av potentiella kemiska hälsorisker på fyra förskolor i Gnesta
kommun. En omfattande kartläggning, som även innefattar åtgärder.

På Kommunfullmäktige 2015-04-20 beslöts:


Motionen bifalles då framtagen handlingsplan har beslutats i
Barn- och utbildningsnämnden.



Barn- och utbildningsnämnden ska, när handlingsplanen är
upprättad, presentera den för Barn- och utbildningsnämnden för
beslut om fortsatta åtgärder.

I delårsrapporten för Barn- och utbildningsnämnden uppmärksammades att
inget gjorts hittills under 2017. I Framtidsplanen som vi har på KF:s dagordning
finns även inlagt 100 000 kronor om året 2018 – 2020.
1. Hur kommer de 100 000 kronorna i Investeringsplanen till ”Nytt
material för giftfri förskola” användas 2017?
2. Hur planeras pengarna användas 2018 – 2020?

2017-10-29
Ingalill Fredriksson (C)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
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
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-11-08
KS.2017.318
Kommunstyrelsen

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
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%.
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Ärendebeskrivning
Gnesta kommun har tidigare ingått borgen för totalt 1 067 mkr för Gnesta
kommunkoncern AB, Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB. Genom att
varje år ta beslut om en ram för borgen behövs inga nya beslut så länge lånen
understiger det totala högsta beloppet enligt borgensbeslutet. Beslutet kan då
omfatta flera lån utan att ett nytt beslut behöver fattas vid omsättning av lånen.
Borgensmannen, i det här fallet Gnesta kommun, bör dock bekräfta på
lånehandlingen att lånet omfattas av det borgensåtagandet och att inte det högsta
beloppet enligt borgensbeslutet överskrids.
Vartannat år görs en extern marknadsvärdering av bolagen. Den senaste
marknadsvärderingen av bolagen gjordes under hösten 2017 och uppgår till totalt
1 106 mkr varav Gnestahem AB:s marknadsvärde uppgår till 668,5 mkr och
Gnesta förvaltnings AB:s marknadsvärde uppgår till 437,0 mkr.
Utnyttjat borgensåtagande per 31 oktober 2017 uppgick till följande:
· Gnesta Kommunkoncern AB: 45,4 mkr
· Gnestahem AB: 314,5 mkr
· Gnesta Förvaltnings AB: 371,0 mkr
Totalt 730,9 mkr

Förvaltningens synpunkter
Det är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning.
Kommunfullmäktige får dock enligt kommunallagen (6 kap. 33 paragrafen) inte
delegera beslutanderätten i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt som exempelvis frågor av större ekonomisk vikt. Det råder s.k.
Delegeringsförbud för dessa ärenden. Gnesta kommun debiterar ränta för de
kommunala bolagen på den del av borgensramen som utnyttjas.
Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om kommunfullmäktige fattar beslut
om årliga ramar för upplåning, eftersom kommunfullmäktige då angett gränserna
för de ekonomiska åtagandena, anses beslut om upplåning inom dessa ramar inte
längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet
kommunfullmäktige.
Borgensåttaganden preskriberas efter 10 år, det innebär att beslut om borgen inte
får vara äldre än tio år när lån beviljas. Genom att årligen besluta om ett tak för
totalt borgensåtagande aktualiseras dessa och åtagandena undgår att preskriberas.
Bolagen inom Gnesta kommunkoncern AB skulle kunna låna externt utan att
Gnesta kommun borgar för lånen. Bolagen skulle då få sämre lånevillkor och
behöva ta ut pantbrev, dvs. lånen blir dyrare och Gnesta kommun förlorar
borgensavgiften på 0,34%. Bolagen får sämre förutsättningar att göra ett bra
resultat, vilket i sin tur påverkar ägarens, dvs Gnesta kommunkoncern ABs
möjlighet att lämna avkastning till huvudägaren Gnesta kommun.

Kommunledningskontoret
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Senast känt antal invånare i Gnesta 31/8 2017 är 10 917 personer. Totalt borgen
enligt tak blir då ca 97 737 kr uttryckt i kronor per invånare, vilket är ett relativt
högt borgensåtagande. Det ska dock ställas mot det värde fastigheterna har och
hur vakansgraden ser ut.

Checklista för jämställdhet
Checklistan för jämställdhet får inga konsekvenser för ärendet.

Beslutet ska skickas till:
 Gnesta kommunkoncern ABs styrelse
 Gnestahem ABs styrelse
 Gnesta Förvaltnings ABs styrelse
 Sheila Gholipour, Redovisningsekonom/Controller

Christina Hedberg

Bengt Klintbo

Kommunchef

Tf. Ekonomichef
Sheila Gholipour
Redovisningsekonom/Controller
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
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 VAhuvudmannen 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.
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Upprättad:
2017-11-21
Diarienummer: KS.2017.337
Kommunstyrelsen

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.)
Ärendebeskrivning
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.
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I Gnesta kommun finns behov av omfattande investeringar och reinvesteringar
som är planerade att utföras kommande år för att uppgradera kommunens VAsystem 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.
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."
Förvaltningens synpunkter
Hälsosamt och rent dricksvatten och system för rening av avloppsvatten hör till
de grundläggande välfärdstjänsterna. För att kunna genomföra omfattande
investeringar och reinvesteringar behövs en höjning av gällande VA-taxa från 1
januari 2018. Exempel på stora planerade investeringar är en ny eller ombyggd
dricksvattentäkt i Gnesta och överföringsledning för avlopp från Laxne till
Gnesta. Omfattande renoveringsbehov finns även på befintligt ledningsnät.
Behovet av upprustning och förnyelse inom VA-verksamheten är omfattande i
alla kommuner i landet. I Gnesta är behovet mycket omfattande pga bristande
underhåll och investeringar i förnyelse av anläggningar och ledningar sedan 20-30
år tillbaka. Investeringstakten blir därför betydande de kommande åren till följd
av att beslut om stora investeringar kommer att tas och har tagits. VA-taxan kan
därför behöva höjas ytterligare några år för att kunna finansiera uppbyggnad av
en modern och effektiv VA-verksamhet med skälig taxenivå.
Enligt Svenskt Vatten beror skillnader i avgift främst på olika förutsättningar
vilket påverkar kostnaderna, t ex läge, typ av bebyggelse, avstånd, topografi,
befolkningstäthet, antalet verksamhetsområden, råkälla för dricksvatten etc.
Ekonomiska konsekvenser
Höjningen av VA-avgifterna 2018 beräknas öka intäkterna med cirka 1700 tkr.
Dessa intäkter behövs för att täcka avskrivningskostnader för genomförda
investeringar 2017 samt ökade driftskostnader.
Det finns beslut om stora investeringar under kommande år. För att kunna möta
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Kommunledningskontoret

dessa ökande kostnader behöver VA-taxan höjas under de kommande åren.
Dessutom kommer verksamheten arbeta vidare med effektiviseringar.
Höjningen innebär att brukningsavgiften för en villa i Gnesta som förbrukar 150
kbm vatten per år ökar med cirka 64 kr per månad.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-11-21
2. https://www.gnesta.se/download/18.3c1da90f15920ed338f69888/148291489
1224/Vatten-+och+avloppstaxa+2017.pdf

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Förvaltningschef

Ghita Sjösteen

Björn Gudmundsson

Teknisk chef

VA-chef
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
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.

Ordförandes signatur

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.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-11-20
Diarienummer: MIL.2017.889
Kommunstyrelsen

Revidering av Taxa för ansökan och tillsyn av
serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning folköl,
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 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
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.
Ärendebeskrivning
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.
I taxan saknas specificerade olika ansökningsavgifter gällande alkohollagen. Nya
ansökningsavgifter har tagits fram och lagts till i taxan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Förvaltningens synpunkter
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
dagsläget saknas denna lag i taxan då den trädde i kraft under 2017.
Det saknas specificerade ansökningsavgifter gällande alkohollagen i nuvarande
taxa. För att tydliggöra för den sökande behöver specificerade ansökningsavgifter
läggas till. I dagsläget tas avgift ut för ett brett område där specifika ansökningar
faller under och avgiften regleras utifrån ansökningens omfattning.
Ekonomiska konsekvenser
Om inte lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare läggs till i taxan
kommer arbete med denna lag att bekostas av skatteintäkter.
Samhällsbyggnadsnämnden har målet "Ekonomiskt ansvarstagande och ett
effektivt resursutnyttjande ska genomsyra alla verksamheter". För att kunna följa
nämndens mål behöver lagen läggas till i taxan och för att minska
skattefinansieringsdelen samt för att kunna möta omkostnader för löner och
prisökning.
Juridiska konsekvenser
Gällande lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare finns inga bör
eller skallkrav på att tillsynen som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad.
Nämnden bör ha samma ställningstagande oavsett typ av taxa varför även denna
taxa bör omfatta anmälnings- och timavgift som till större del är avgiftsfinansierad
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Samhällsbyggnadsnämnden har som mål att ”Ekonomiskt ansvarstagande och ett
effektivt resursutnyttjande ska genomsyra alla verksamheter”. Kvarstår nuvarande
taxa riskeras målet att inte uppfylla.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-11-20
2. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-11-22, §
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
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 Kommunfullmäktige
 Miljöenheten

Christina Hedberg

Ellinor Lundin

Kommunchef

Miljöchef
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Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-11-22
Ärendenummer: MIL.2017.889

§ 67

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.

2.

Ärendet justeras omedelbart.

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. 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

2.

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

Tjänsteförslag

Ordförandes signatur

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.

2.

Ärendet justeras omedelbart.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~
~
~

Ordförandes signatur

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Miljöenheten

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-11-09
Diarienummer: MIL.2017.889
Samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av Taxa för ansökan och tillsyn av
serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning folköl,
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 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.
2. Ärendet justeras omedelbart
Sammanfattning
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.
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.
Ärendebeskrivning
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.
I taxan saknas specificerade olika ansökningsavgifter gällande alkohollagen. Nya
ansökningsavgifter har tagits fram och lagts till i taxan.
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Förvaltningens synpunkter
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
dagsläget saknas denna lag i taxan då den trädde i kraft under 2017. Därmed kan
inte avgifter för handläggning och tillsyn tas ut. Kostnader för nämndens arbete
går då på skatteintäkter istället för till en större andel av avgifter som för övriga
områden som nämnden ansvarar för.
Det saknas specificerade ansökningsavgifter gällande alkohollagen i nuvarande
taxa. För att tydliggöra för den sökande behöver specificerade ansökningsavgifter
läggas till. I dagsläget tas avgift ut för ett brett område där specifika ansökningar
faller under och avgiften regleras utifrån ansökningens omfattning.
Ansökningsavgifterna behöver 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.
Ekonomiska konsekvenser
Om inte lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare läggs till i taxan
kommer arbete med denna lag att bekostas av skatteintäkter.
Samhällsbyggnadsnämnden har målet "Ekonomiskt ansvarstagande och ett
effektivt resursutnyttjande ska genomsyra alla verksamheter" och att miljöenheten
ska uppnå 70 % debiteringsgrad för miljö- och hälsoskyddstillsynen. Tillsynen av
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare omfattas inte av debiteringsgraden.
Dock bör taxan omfatta en anmälnings- och timavgift som till större del är
avgiftsfinansierad som för tillsynsmyndighetens övriga arbetsområden. För att
kunna följa nämndens mål behöver lagen läggas till i taxan och för att minska
skattefinansieringsdelen samt för att kunna möta omkostnader för löner och
prisökning.
Juridiska konsekvenser
Gällande lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare finns inga bör
eller skallkrav på att tillsynen som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad.
Nämnden bör ha samma ställningstagande oavsett typ av taxa varför även denna
taxa bör omfatta anmälnings- och timavgift som till större del är
avgiftsfinansierad.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Samhällsbyggnadsnämnden har som mål att ”Ekonomiskt ansvarstagande och ett
effektivt resursutnyttjande ska genomsyra alla verksamheter”. Kvarstår nuvarande
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taxa riskeras målet att inte uppfyllas.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av
försäljning av folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
samt vissa receptfria läkemedel
Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige
 Kommunstyrelsen
 Miljöenheten

Patrik Nissen

Ellinor Lundin

Samhällsbyggnadschef

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

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad Beslutsinstans

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

Avgifter
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Innehållsförteckning
Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl, tobak,
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. ......................................................... 1
Innehåll ....................................................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Inledande bestämmelser ................................................................................................................................................. 3
Ansökningsavgifter för serveringstillstånd ...................................................................................................................... 4
Tillsynsavgifter ................................................................................................................................................................. 6
Tillsynsavgifter för folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel ....... 8

Dokumentnamn

Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Avgifter för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, folköl, tobak,
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt vissa receptfria
läkemedel

19 december 2016

Kommunfullmäktige
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Sid 3(8)

Inledande bestämmelser
1 § Tillsynsavgifter
Denna taxa gäller avgifter för Gnesta kommuns kostnader för prövning, handläggning och tillsyn enligt
alkohollagen, tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av alkohollagen, tobakslagen, lag om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
(alkohollagen 8 kap 10 §, tobakslagen 19b §, lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 46 §, lagen
om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel 23 §).
2 § Timtaxa
Vid tillämpning av taxan är timtaxan 1022 kronor per hel timme handläggningstid. Fasta årliga avgifter
beräknas efter gällande taxa i januari varje år.
3 § Tilläggstaxa för extra tillsyn
För tillsyn och andra kontroller som på grund av verksamheten art endast kan utföras vardagar mellan 19.00
– 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar tas en avgift ut motsvarande 1,5 gånger gällande timtaxa.
Restiden i samband med tillsynen består av en uppskattad schablontid på 1h/resa ToR.
4 § Avgiftens erläggande
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Gnesta kommun. Betalningen ska ske inom tid som anges i
beslut om avgift eller räkning.
5 § Nedsättning av taxa
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd
handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.
6 § Revidering av taxa
Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa. Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att justera i denna taxa med en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet
(PKV), som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
7 § Rutiner för ansökningsavgifter
Ansökningsavgiften för samtliga kategorier av serveringstillstånd skall vara betalda innan tillståndsärendet
prövas, ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås.
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Avgifter för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, folköl,
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt vissa
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8 § Avgift för extra kontroll och timtaxa
För inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad och som är utöver den
normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I den nedlagda kontrolltiden inräknas:


tid för förberedelser



tid för besök på plats



tid för efterarbete



tid för resor till och från försäljningsstället

Avgiften för extra tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök.
9 § Ingen avgift
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:



tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat
handläggning som föranleds av att beslut av nämnderna enligt tobakslagen, alkohollagen eller lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av dessa, överklagas

Ansökningsavgifter för serveringstillstånd
Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622). Kommunen har
enligt 8 kapitlet 10§ alkohollagen rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om serveringstillstånd.
Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen som
regleras närmare i kommunallagen (1991:900). Avgifterna ska motsvara de kostnader kommunen har för de
tjänster som tillhandahålls.
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Ansökningsavgifter
AVGIFT,
KR*

Nyansökning/ägarskifte stadigvarande tillstånd/ Ändrade ägandeförhållande/styrelse 100% Nytt
tillstånd p.g.a. bolags eller driftsform/Nytt tillstånd om gemensam stadigvarande serveringsyta/
Provsmakningstillstånd för partihandlare/utställare

9 000

Nytt tillstånd pga. ändrad drifts- eller bolagsform

3 000

Stadigvarande cateringtillstånd för tillståndshavaren med ett stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten
Ändring av befintlig tillstånd (dryckeslag, ändring av serveringsyta, serveringstid, villkor beträffande
ordningsvakter, Ändrade ägandeförhållande/styrelse (betydande)
Utvidgad tillstånd

3 500

Utökad serveringstid

3 500

Ändrade ägandeförhållande/styrelse 100 %

5 000

Ändrade ägandeförhållande/styrelse (betydande)

3 000

Tillfälligt tillstånd, allmänhet (6 tillfällen)

5 000

Provsmakningstillstånd för partihandlare/utställare

5 000

Tillfällig pausservering (6 antal tillfällen)???????

1 000

Tillfällig provsmakningstillstånd per tillfälle

1 000

Anmälan provsmakning

1 000

Tillfälligt tillstånd, slutet sällskap

1 000

Cateringtillstånd för slutna sällskap

1 000

Gemensam serveringsyta

5 000

Tillfälligt gemensam serveringsyta

3 500

Anmälan kryddad spritdryck

3 500
5 000

0

* I kostnaden ingår kunskapsprovskrivningen och två omprov.

Dokumentnamn

Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Avgifter för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, folköl, tobak,
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt vissa receptfria
läkemedel

19 december 2016

Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid 6(8)

Avgifter kunskapsprov
I alkohollagen finns krav på att tillståndshavare ska genomgå kunskapsprov enligt alkohollagen 8 kap. 12 §
och Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov (FoHMFS 2014:7) samt proposition 2009/10:125.
Folkhälsomyndigheten tillhandahåller och administrerar själva proven. Det är kommunen som ansvara för att
kunskapsproven genomförs i enlighet med föreskrifterna.
Det finns sju stycken olika prov:
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:1)
Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet (2:1)
Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap (3:1)
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (4:1)
Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap (5:1)
Tillstånd för pausservering (6:1)
Tillstånd för provsmakning (7:1)
PROVKATEGORI

ANTAL FRÅGOR

AVGIFT, KR*

1:1

60

1 000

2:1

60

1 000

3:1

44

800

4:1

44

800

5:1

28

600

6:1

28

600

7:1

28

600

* I kostnaden ingår möjligheten till två omprov.
Kunskapsproven får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som provet erbjuds
på, kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl.

Tillsynsavgifter
Tillsynsavgiften för servering av alkohol är uppbyggd av två delar. Den första delen är en generell fast
tillsynsavgift och den andra är en rörlig omsättningsbaserad avgift. Den rörliga avgiften baseras på det som
varje enskild tillståndsinnehavare rapporterar in genom restaurangrapporterna.
Dokumentnamn
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Sid 7(8)

Fast tillsynsavgift
AVGIFT, KR
Stadigvarande tillstånd – Allmänhet *

2 500

Stadigvarande tillstånd – Slutet sällskap *

2 500

Trafikservering *

2 500

Pausservering tillstånd *

0

Serveringstid mellan kl 01:00-02:00 *

3 000

Påminnelseavgift vid utebliven rest.rapport

2 000

Påminnelseavgift

500

* det tillkommer tillsynsavgift för rörlig omsättning enligt tabell för rörlig tillsynsavgift.
Rörlig tillsynsavgift baserad på alkoholomsättning i kronor

AVGIFTSKLASS

ALKOHOLOMSÄTTNING, KR

AVGIFT, KR

1

1-

1 500

2

50 001 -

2 000

3

100 001 -

3 000

4

250 001 -

5 000

5

500 001 - 1 000 000

6 000

6

1 000 001 - 2 000 000

7 000

7

2 000 001 - 3 000 000

8 000

8

3 000 001 - 4 000 000

9 000

9

4 000 001 - 5 000 000

10 000

10

5 000 001 - 6 000 000

11 000

Och så vidare med ökning om 1 000 kr per 1 000 000 kr i omsättning.
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Tillsynsavgifter för folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och
vissa receptfria läkemedel
Kommunen har enligt 8 kapitlet 10§ alkohollagen rätt att ta ut avgift för tillsyn av detaljhandel med folköl,
enligt 19 b§ tobakslagen för tillsyn försäljning av tobaksvaror, enligt 46 § lag om elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska
cigaretter eller påfyllningsbehållare och enligt 23§ lag om handel med vissa receptfria läkemedel för
kontroll av den som bedriver detaljhandel.
Avgift för anmälan om folköl och tobak och elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
För handläggning av anmälan om folköl och/eller tobak och/eller elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare tas en avgift ut motsvarande en timmes handläggningstid. Ingen årsavgift utgår för
anmälningsåret. Vid behov av tillsyn i samband med anmälan debiteras timtaxa.
Årsavgift
Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår.
ÅRSAVGIFT, KR
Öl klass II (Folköl)

1 000

Tobak

1 000

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

1 000

Receptfria läkemedel

1 000

Öl klass II och tobak

2 000

Öl klass II och receptfria läkemedel

2 000

Tobak och receptfria läkemedel

2 000

Öl klass II, tobak och receptfria läkemedel

3 000

ÅRSAVGIFT, KR
En produktkategori

1 000

Två produktkategorier

2 000

Tre produktkategori

3 000

Fyra produktkategori

4 000
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-11-23
Diarienummer: SN.2017.82
Kommunstyrelsen

Fastställande av maxtaxa för omsorgsavgift 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.
Ärendebeskrivning
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).
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Varje individ som får biståndsbedömda insatser kan få sin ekonomiska
betalningsförmåga prövad så att endast den som kan bära kostnaden debiteras.
Därför uppstår inte olikheter för män eller kvinnor på grund av den föreslagna
ändringen.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-11-23
2. Utdrag ur Vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2017-11-23, §
3. Tjänsteskrivelse 2017-11-06
Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningskontoret

Christina Hedberg
Kommunchef

Jenny Lundberg-Lydka
Utredare
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-11-23
Ärendenummer: SN.2017.82

§ 65

Fastställande av maxtaxeavgift för 2018
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Maxtaxeavgiften för år 2018 höjs till 2044 kronor i månaden.

2.

Avgiften 2044 kronor träder i kraft den 1 januari 2018.

3.

Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018
beräknats till 45 500 kronor av Statistiska centralbyrån (SCB). Det är en
höjning med 700 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2017.
Regeringen har uppdragit åt SCB att utifrån förändringen av
konsumentprisindex beräkna det årliga prisbasbeloppet.
Maxtaxeavgiften beräknas till högst en tolftedel av 0,5392 gånger
prisbasbeloppet. Maxtaxeavgiften för år 2018 föreslås därmed bli 2044
kronor (0,5392*45 500/12) per månad. Det är en höjning med 54 kronor
jämfört med maxtaxeavgiften för år 2017.
Maxtaxeavgift är den högsta avgift som den enskilde betalar till kommunen
för omsorg, hemtjänst, dagverksamhet, kommunal hälso-och sjukvård
och/eller hyra för en bostad som inte omfattas av hyreslagen
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-11-06

Tjänsteförslag
1.

Maxtaxeavgiften för år 2018 höjs till 2044 kronor i månaden.

2.

Avgiften 2044 kronor träder i kraft den 1 januari 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att ny beslutspunkt om omedelbar justering läggs till
samt att ärendet är ett förslag till beslut i kommunfullmäktige.
Ann-Sofie Lifvenhage (M) föreslår att rubriken ändras till att lyda:
Fastställande av maxtaxeavgift för 2018
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller
enligt framskrivet förslag med Ann-Sofie Lifvenhages (M) ändring av
rubriken samt ordförandens tillägg om omedelbar justering och att ärendet
är ett förslag till beslut i kommunfullmäktige och finner att nämnden
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

beslutar enligt framskrivet förslag med Ann-Sofie Lifvenhages (M) ändring
av rubriken samt ordförandens tillägg om omedelbar justering och att
ärendet är ett förslag till beslut i kommunfullmäktige

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

~

Verksamhetschef ÄFH

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-11-06
Diarienummer: SN.2017.82
Vuxen- och
omsorgsnämnden

Höjning av maxtaxeavgift för år 2018
Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden
1.

Maxtaxeavgiften för år 2018 höjs till 2044 kronor i månaden.

2.

Avgiften 2044 kronor träder i kraft den 1 januari 2018

Ärendebeskrivning
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2018
beräknats till 45 500 kronor av Statistiska centralbyrån (SCB). Det är en höjning
med 700 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2017. Regeringen har
uppdragit åt SCB att utifrån förändringen av konsumentprisindex beräkna det
årliga prisbasbeloppet.
Maxtaxeavgiften beräknas till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
Maxtaxeavgiften för år 2018 föreslås därmed bli 2044 kronor (0,5392*45 500/12)
per månad. Det är en höjning med 54 kronor jämfört med maxtaxeavgiften för år
2017.
Maxtaxeavgift är den högsta avgift som den enskilde betalar till kommunen för
omsorg, hemtjänst, dagverksamhet, kommunal hälso-och sjukvård och/eller hyra
för en bostad som inte omfattas av hyreslagen.
Förvaltningens synpunkter
Maxtaxeavgiften bör regleras årligen så att den enskilde inte drabbas av en plötslig
och stor höjning. Nuvarande maxtaxa i Gnesta är 1990 kronor per månad. Den
nya avgiften för 2018 föreslås bli 2044 kronor per månad.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Maxtaxeavgiften är relaterad till prisbasbeloppet som både kan sjunka och stiga.
Högkostnadsskyddet i maxtaxan är särskilt verkningsfullt för dem som har många
insatser och för dem med lägre inkomst. Den högsta maxtaxeavgiften kommer att
drabba den som har en högre pension med stort avgiftsutrymme. De som har en
högre pension är generellt män.

Vuxen- och omsorgsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-11-06
Beslutet ska skickas till:
 Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH

Ann Malmström

Linda Bergström

Förvaltningschef

Verksamhetschef
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-11-02
Diarienummer: KS.2017.255
Kommunstyrelsen

Plan för intern kontroll i Gnesta kommun 2018
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.
Ärendebeskrivning
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.
Förvaltningens synpunkter
Uppdateringen innebär att delar av Policy för intern kontroll arbetats in i förslaget
till plan. I och med detta föreslås att Policy för intern kontroll upphör att gälla.
Uppdateringen innebär också att varje nämnd gör en väsentlighets- och riskanalys
(VoR) i enlighet med den föreslagna planen för att fastställa nämndens
internkontrollplan. Till respektive nämnds plan föreslås att de övergripande
riskområden som fastställdes 2013 ingår.
1. Förhindra och förebygga mutor, bestickning och jäv
2. Tydlig och förankrad krishantering
3. Säkerställa en god kompetensförsörjning
Ùndantagen från denna plan för 2018 är vuxen- och omsorgsnämnden som
beslutat om en internkontrollplan för 2018 som till stor del baseras på
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS).
För att öka ändamålsenlighet och utveckla enhetlighet avseende intern kontroll
föreslås att en översyn av arbetet med intern kontroll genomförs under 2018 för
att gälla från 2019. Översynen omfattar bl a att förtydliga omfattning, ansvar och
rutiner för internkontroll och uppföljning av densamma.

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningskontoret

Juridiska konsekvenser
Genom beslutet uppfyller kommunen kommunallagens krav på uppföljning.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Då ärendet beskriver ett arbetssätt anses inte förslaget påverka jämställdheten.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-11-02
2. Plan för intern kontroll 2018
Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Staffan Källström

Kommunchef

Kanslichef

2(2)

Plan för internkontroll 2018

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Plan för intern kontroll

Plan

Dokumentansvarig

Diarienummer

Senast reviderad

Ekonomichef

KS.2017.255

-

Beslutsinstans

Kommunstyrelsen
Giltig till

Dokumentinformation

Dokumentet gäller för

Anvisningar till kommunens nämnder om hur
arbetet med intern kontroll ska bedrivas

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder

Kommunledningskontoret

Sid 2(4)

Bakgrund
Av kommunallagen framgår att varje nämnd inom sitt område ska se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bredrivs på ett tillfredställande sätt.

Definition
Den interna kontrollen handlar om att säkerställa:
-att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god ekonomisk
hushållning,
- att informationen om verksamheten och om den finamsiella rapporteringen är
ändamålsenligt, tillförlitlig och tillräcklig,
- att de kommunens styrdokument följs samt
-att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

Arbetsmodell (steg för steg)
Steg 1. Väsenlighets- och riskanalys (s.k. VoR-analys) genomförs av nämnd
I syfte att upprätta en kvalitativ intern kontrollplan genomförs en VoR-analys. Analysen
identifierar sannolikheter och konsekvenser för olika presumtiva felaktigheter i den
professionella yrkesutövningen. Väsentlighetsgraden kan uttryckas som ekonomiska,
politiska, mänskliga och verksamhetsmässiga konsekvenser för nämnden eller för enskilda
medborgare om förvaltningen har brister i hanteringen av ekonomi och/eller verksamhet
eller inte uppnår målen. Risken kan uttryckas som sannolikheten.
En arbetsgrupp bestående av ledamöter och ersättare i nämnden och förvaltningens
ledningsgrupp utför VoR-analysen gemensamt. Utifrån resultatet av analysen upprättas ett
förslag till internkontrollplan med ett antal kontrollmoment.
Externa risker kan vara utveckling av befolkning, arbetsmarknad, infrastruktur, näringsliv,
förmågan att attrahera arbetskraft eller beslut fattade av andra. Regering, riksdag, EU kan
t.ex. besluta om förändrad lagstiftning, förordningar eller föreskrifter som har en direkt eller
indirekt påverkan på verksamheten.
Interna risker kan vara att målen är okända i organisationen, verksamheten bedrivs inte
kostnadseffektivt, insatta resurser är för höga i förhållande till beslutad kvalitet eller vid
externa jämförelser, beslutade prestationer levereras inte, beslut verkställs inte och följs inte
upp i förhållande till den beslutade verksamhetsinriktningen och mål.
Interna risker är också dålig följsamhet till lagstiftning, förordningar och föreskrifter,
kommunens styrdokument, personalens kompetens, personalomsättning,
organisationsförändringar, förändringar av arbetsuppgifter, otydlig ansvarsfördelning, otydlig
Dokumentnamn

Plan för intern kontroll

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret

Sid 3(4)

delegationsordning, beslutade rutiner är okända i organisationen, rutiner tillämpas felaktigt,
beslutade kontrollåtgärder utförs inte, brister som upptäcks åtgärdas inte.
Nedanstående matris används för att utföra VoR-analysen:
VÄSENTLIGHET
(konsekvens)
Mycket allvarlig
Allvarlig
Kännbar
Lindrig
Försumbar

POÄNG

Osannolik Mindre Möjlig Sannolik Mycket
RISK
sannolik
sannolik (sannolikhet)
Begreppsförklaring
Väsentlighet
Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:
 Försumbar; är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
 Lindrig; uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun
 Kännbar; uppfattas som besvärande för intressenter och kommun
 Allvarlig; är så stor att fel helt enkelt inte bör inträffa
 Mycket allvarlig; är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.
Risk
Sannolikhetsnivåer för fel:
 Osannolik; risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå
 Mindre sannolik; risken är mycket liten att fel ska uppstå
 Möjlig; det finns risk för att fel ska uppstå
 Sannolik; det är mycket troligt att fel kan uppstå
 Mycket sannolik; det är mycket troligt att fel ska uppstå
Steg 2. Årlig internkontrollplan antas i nämnden
Förvaltningschefen tillsammans med nämndens presidium sammanställer därefter 1-3
prioriterade och nämndspecifika risker som framkommer utifrån VoR-analysen. Dessa risker
läggs samman med de i planen fastställda riskområdena (se punkt 3) och utgör därmed
förslag till internkontrollplan. Internkontrollplanen antas därefter av nämnden.
Steg 3. Löpande kontroll
Den löpande kontrollen, eller tillämpningen av den interna kontrollplanen, genomförs i
verksamheterna.
Steg 4. Utvärdering av internkontrollen redovisas till nämnden
Förvaltningen sammanställer en utvärdering av internkontrollen under året utifrån dessa
anvisningar samt den antagna interkontrollplanen. Utvärderingen redovisas på nämnden som
sedan fattar beslut om utväderingen kan godkännas.
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Steg 5 . Nämndens internkontroll redovisas på kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen sammanställer och behandlar nämndernas utvärdering utifrån respektive
internkontrollplanen och ser över om den övergripande VoR-analysen behöver uppdateras.

Tidplan
Övergripande riskområde
Tidplanen för de övergripande riskområdena används endast om kommunstyrelsens
presidium beslutar sig för att ändra de fastställda riskområdena. Annars används endast den
årliga analysen, se nedan.
- Kommunstyrelsens presidium beslutar om förändring av de fastställda riskområdena och
beslutar om att genomföra en övergripande VoR-analys – Februari år 1
- Kommunstyrelsens presidium genomför en övergripande VoR-analys – Mars år 1
- Kommunstyrelsen antar minst tre nya riskområden utifrån genomförd analys – Mars år 1
Årlig riskanalys
- Nämnderna genomför VoR-analys inom sitt verksamhetsområde. En till tre (1-3) stycken
egna kontrollpunkter ska tas fram. Nämndens VoR-analysen ska även beakta de fyra
övergripande punkterna. Detta kan gärna ske i anslutning till redan inplanerad nämnd.
– April-Maj år 1
- Nämnd antar ny internkontrollplan utifrån genomförd VoR-analys och
kommunövergripande fokusområden. Internkontrollplan görs utifrån den mall som finns
framtagen – April-Maj år 1
-Löpande kontroll i nämnderna – Juni-December år 1
-Utvärdering i samband med att nämnderna godkänner årsredovisning – Februari år 2
- Nämndernas utvärdering redovisas på kommunstyrelsen och beslut fattas –
Februari/mars år 2

Fastställda riskområden
Följande områden är fastställda riskområden, och kontrolleras årligen tillsammans med de i
nämnden beslutade kontrollområdena:
1. Förhindra och förebygga mutor, bestickning och jäv
2. Tydlig och förankrad krishantering
3. Säkerställa en god kompetensförsörjning
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§ 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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-11-03
Diarienummer: KS.2017.300
Kommunstyrelsen

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.
Ärendebeskrivning
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.
Bakgrund
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.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Ärendet är en ändring i stadgar och föreliggande stadgar påverkar inte
jämställdheten.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-11-03
2. Förbundsordning för samordningsförbund
3. Missiv

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningskontoret

Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige
 Samordningsförbundet RAR
Christina Hedberg

Jenny Lundberg-Lydka

Kommunchef

Handläggare
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Förbundsordning för samordningsförbund
Förbundsordning för Samordningsförbundet i Sörmland. Samordningsförbundet har inrättats
med stöd av Lag (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och
bildades den 9 juni 2005.
1§
Förbundets namn
Förbundets namn är Finsam Sörmland.
2§
Förbundets säte
Förbundets säte är Nyköping i Sörmlands län.
3§
Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Landstinget Sörmland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
samt kommunerna Vingåker, Gnesta, Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Nyköping,
Oxelösund och Trosa.
Medlemmarna utgör fyra parter tillsammans, vilka är landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling samt kommunerna gemensamt.
4§
Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom kommunerna Vingåker, Gnesta, Eskilstuna, Strängnäs,
Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Trosa geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling,
landsting och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.
Medlemmarna ska använda förbundets medel till gemensamma behovsbedömningar av samordnade insatser samt genomförande av dessa i syfte att individerna ska uppnå eller förbättra sin
förmåga att utföra förvärvsarbete.
5§
Styrelsen
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Varje medlem utser vardera 1 styrelseledamot och 1 personlig ersättare, totalt tolv ordinarie ledamöter och tolv ersättare. Ersättare
har närvoro- och yttranderätt.
Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt varje enskild kommun utgör vardera en medlem. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april
året efter det då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser
ordförande och vice ordförande.
6§
Uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.
Förbundet har till uppgift att:
➢ besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
➢ stödja samverkan mellan samverkansparterna på lokal och regional nivå,
➢ finansiera samordnade insatser för individer vilka syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
➢ besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall
användas,
➢ svara för uppföljning och utvärdering av insatserna samt
➢ upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
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För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna.
Lokala verksamhetsplaner ska upprättas som stöd för hur förbundets medel ska användas.
Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda
eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.
7§
Beslutanderätt i särskilda frågor
För beslut om:
➢ mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
➢ budget och årsredovisning för den finansiella samordningen,
krävs att mer än 50% av styrelsen ledamöter deltar samt kvalificerad majoritet med 5/6.
8§
Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen ska upprätta kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till
medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.
Förbundet får inte ingå borgen och heller inte sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga
krediter för verksamheten.
Förbundsstyrelsen kan initiera medlemsmöten.
9§
Personal
Förbundsstyrelsen ska utse en verkställande tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen kan delegera till verkställande tjänsteman att
på styrelsens vägnar besluta i viss grupp av ärenden.
Styrelsen har därutöver ansvar för kansliets omfattning vad gäller personal för administrativa
uppgifter.
10§
Initiativrätt
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive medlems beslutsordning.
11§
Samråd
Styrelsen ska se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas t.ex. rörande budget och
verksamhetsplan.
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få yttranden och upplysningar, som behövs
för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
12§
Tvister
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid svensk allmän domstol.
13§
Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
den andel medlemmen bidragit med i den finansiella samordningen.
Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat
sätt. Fördelningen av kostnaderna mellan medlemmarna ska därvid vara sådan att försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel samt de kommuner
som är medlemmar i förbundet med en fjärdedel tillsammans. Kommunernas fjärdedel fördelas procentuellt dem emellan enligt invånarantal den 1 november året före förbundets verksamhetsår.
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Förbundets ekonomiska resultat i årsbokslut kan balanseras över till nästkommande budgetår.
14§
Budget
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för
de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad
årsbudget. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. Förbundsstyrelsen
fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.
15§
Revisorer och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en
revisor utsedd av Försäkringskassan och av en revisor utsedd av Nyköpings kommun. Revisorer utses i övrigt enligt bestämmelserna i 25 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Revisorer utses för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige
i landsting och kommuner har ägt rum.
16§
Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är
därvid tre år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet
med vad som sägs i 17§.
17§
Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en part utträder.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 13§. Förbundsstyrelsen beslutar om och
svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet
med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.
18§
Ersättning till ledamöter, personliga ersättare och revisorer
Arvoden och ersättningar till ordförande, ledamöter och personliga ersättare bekostas av
samordningsförbundet och fastställs utifrån Försäkringsdelegationens principer vilka har statlig norm som grund (SFS1992:1299). Närvarande ersättare som inte tjänstgör arvoderas.
Revisorer som medlemmarna utser arvoderas av Samordningsförbundet utifrån samma princip som tillämpas i Regionförbundet Sörmland i den mån inte annat sägs i 25 § i lagen om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Statens revisorer arvoderas enligt särskild
ordning.
19§
Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska publiceras på samordningsförbundets hemsida samt tillkännages hos varje medlem enligt gängse regler och rutiner.
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20§
Arkivtillsyn
Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen
(1990:782) åvilar Nyköpings kommun.
21§
Förslag om stadgeändring
Förslag om stadgeändring är giltigt om förbundsstyrelsen är beslutsför enligt 6§ och samtliga
närvarande ledamöter är eniga.
Beslut om stadgar tas av samtliga medlemmar.
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Förbundsordning för samordningsförbund
Förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Samordningsförbundet har
inrättats med stöd av Lag (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och bildades den 9 juni 2005.
1§
Förbundets namn
Förbundets namn är Samordningsförbundet RAR i Finsam Sörmland.
2§
Förbundets säte
Förbundets säte är Nyköping i Sörmlands län.
3§
Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Landstinget Sörmland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
samt kommunerna Vingåker, Gnesta, Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Nyköping,
Oxelösund och Trosa.
Medlemmarna utgör fyra parter tillsammans, vilka är landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling samt kommunerna gemensamt.
4§
Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom kommunerna Vingåker, Gnesta, Eskilstuna, Strängnäs,
Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Trosa geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling,
landsting och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.
Medlemmarna ska använda förbundets medel till gemensamma behovsbedömningar av samordnade insatser samt genomförande av dessa i syfte att individerna ska uppnå eller förbättra sin
förmåga att utföra förvärvsarbete.
5§
Inträde
Kommun i Sörmlands län kan när de så önskar ansöka om att bli medlem i förbundet. Ansökan om medlemskap från en kommun ställs skriftligt till förbundets styrelse. Inträde ska ske
1 januari första kalenderåret efter inträdesansökan. Medlemskap beviljas endast för hela
kalenderår.
Förbundets styrelse beslutar om ansökande kommun skall antas som medlem. En förbundsmedlem är skyldig att anta pågående plan för förbundets verksamhet och ekonomi
som är fastställd enligt 16§.
6§
Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är
därvid tre år fr.o.m. nästkommande årsskifte. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska
mellanhavanden regleras i enlighet med vad som sägs i 18§.
7§
Styrelsen
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Varje medlem utser vardera 1 styrelseledamot och 1 personlig ersättare, totalt tolv ordinarie ledamöter och tolv ersättare. Ersättare
har närvoro- och yttranderätt.
Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt varje enskild kommun utgör vardera en medlem. Ledamöter och ersättare väljs första gången från och med den 1 maj 2005
till och med den 31 mars 2007. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från
och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt
rum. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande.
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8§
Uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. samtliga medlemmar är representerade i förbundsstyrelsen.
Förbundet har till uppgift att:
➢ besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
➢ stödja samverkan mellan samverkansparterna på lokal och regional nivå,
➢ finansiera samordnade insatser för individer vilka syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
➢ besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall
användas,
➢ svara för uppföljning och utvärdering av insatserna samt
➢ upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna.
Lokala verksamhetsplaner ska upprättas som stöd för hur förbundets medel ska användas.
Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda
eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.
9§
Beslutanderätt i särskilda frågor
För beslut om:
➢ mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
➢ budget och årsredovisning för den finansiella samordningen,
krävs att samtliga ledamöter tjänstgör i förbundsstyrelsen och är eniga mer än 50% av styrelsen ledamöter deltar samt kvalificerad majoritet med 5/6.
10§
Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen ska upprätta kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till
medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.
Förbundet får inte ingå borgen och heller inte sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga
krediter för verksamheten.
Förbundsstyrelsen kan initiera medlemsmöten.
11§
Personal
Förbundsstyrelsen ska utse en verkställande tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen kan delegera till verkställande tjänsteman att
på styrelsens vägnar besluta i viss grupp av ärenden.
Styrelsen har därutöver ansvar för kansliets omfattning vad gäller personal för administrativa
uppgifter.
12§
Initiativrätt
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive medlems beslutsordning.
13§
Samråd
Styrelsen ska se till att medlemmarna får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas t.ex. rörande budget och
verksamhetsplan.
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Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få yttranden och upplysningar, som behövs
för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
14§
Tvister
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid svensk allmän domstol.
15§
Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
den andel medlemmen bidragit med i den finansiella samordningen.
Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat
sätt. Fördelningen av kostnaderna mellan medlemmarna ska därvid vara sådan att försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel samt de kommuner
som är medlemmar i förbundet med en fjärdedel tillsammans. Kommunernas fjärdedel fördelas procentuellt dem emellan enligt invånarantal den 1 november året före förbundets verksamhetsår.
Förbundets ekonomiska överskott resultat i årsbokslut kan balanseras över till nästkommande budgetår.
16§
Budget
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för
de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad
årsbudget. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. Förbundsstyrelsen
fastställer budgeten. Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetåret (kalenderår). För ett nybildat samordningsförbund fastställs
budgeten av medlemmarna vid bildandet av förbundet. senast den 30 november budgeten
för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.
17§
Mandattid för revisorer Revisorer och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en
revisor utsedd av Försäkringskassan och av en revisor utsedd av Nyköpings kommun. Revisorer utses i övrigt enligt bestämmelserna i 25 § i lagen om finansiell samordning (SFS nr:
2004:793) av rehabiliteringsinsatser.
Revisorer utses för perioden från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 mars 2011.
Härefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av
fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.
18§
Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en part utträder.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 15§. Förbundsstyrelsen beslutar om och
svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet
med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.
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19§

Ersättning till ledamöter, personliga ersättare och revisorer och revisorsersättare
Arvoden och ersättningar till ordförande, ledamöter och personliga ersättare bekostas av
samordningsförbundet och fastställs utifrån Försäkringsdelegationens principer vilka har statlig norm som grund (SFS1992:1299). Närvarande ersättare som inte tjänstgör arvoderas.
Revisorer som medlemmarna utser arvoderas av Samordningsförbundet utifrån samma princip som tillämpas i Regionförbundet Sörmland i den mån inte annat sägs i 25 § i lagen om
finansiell samordning (SFS 2004:793) av rehabiliteringsinsatser. Statens revisorer arvoderas
enligt särskild ordning.
20§
Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella anslagstavla publiceras på samordningsförbundets hemsida samt tillkännages på anslagstavlan hos varje kommun. hos varje medlem enligt gängse regler och rutiner.
21§
Arkivtillsyn
Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen
(1990:782) åvilar Nyköpings kommun.
22§
Förslag om stadgeändring
Förslag om stadgeändring är giltigt om förbundsstyrelsen är beslutsför enligt 8§ och samtliga
närvarande ledamöter är eniga.
Beslut om stadgar tas av samtliga medlemmar.
23§
Förbundets bildande
Förbundet anses bildat den 1 maj 2005 under förutsättning att samtliga medlemmar då godkänt denna förbundsordning.

4(4)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
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.
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret

Ordförandeförslag

Upprättad:
2017-11-24
Diarienummer: KS.2016.357
Kommunstyrelsen

Motion om inrättande av kultur- och fritidsutskott
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås
Ärendebeskrivning
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

Kommunledningskontoret

Ordförandeförslag

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
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
Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige

Johan Rocklind
Kommunstyrelsens ordförande
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Gnesta kommun
2016 -12- 05
Dnr.
För handläggning.

Motion om inrättande av kultur- och fritidsutskott

Tidigare fanns i Gnesta kommun en kultur-och tekniknämnd som också hanterade fritidsfrågorna.
Sedan två år tillbaka är denna nämnd nedlagd och frågorna sköts nu av KS eller rättare sagt KS
presidium eftersom det endast är ekonomiska ärenden över 50 000 kr som redovisas och beslutas av
KS.
Gnesta har en omfattande kultur- och fritidsverksamhet och det finns all anledning att noggrant
belysa dessa frågor. Att KS presidium har haft svårt att hinna med detta tillsammans med alla andra
viktiga frågor visar bland annat det faktum att man inte hunnit se över och komplettera
bidragsreglementet vilket i sin tur fått till följd att kulturpris inte kunnat delas ut i år.
Ett utskott för kultur- och fritidsfrågor skulle innebära att frågorna kan hanteras och diskuteras av
fler och därmed ges ett bredare underlag.

Förslag

Att ett kultur- och fritidsutskott inrättas med uppgift att fortlöpande utreda, följa och föreslå
ändringar beträffande kultur- och fritidsfrågorna i kommunen.
Att kultur- och fritidsutskottet ska bestå av fem ledamöter, tre från majoriteten och två från
oppositionen
Att kultur- och fritidsutskottet ska sammanträda varannan månad, totalt sex gånger per år

161127
För Vänsterpartiet Gnesta
Lena Staaf
Anders Simme

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
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
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Upprättad:
2017-11-24
Diarienummer: KS.2017.186
Kommunstyrelsen

Motion - Inrätta en Kultur- och miljönämnd
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås
Ärendebeskrivning
Håkan Ekstrand mfl har inkommit med en motion om inrättande av en Kulturoch 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

Kommunledningskontoret

Ordförandeförslag

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 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
Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige
Johan Rocklind
Kommunstyrelsens ordförande

2(3)

Kommunledningskontoret

Ordförandeförslag

3(3)

cp

CENTERPARTIET

Motion

Låt oss införa en Kultur- och miljönämnd
Vii Centerpartiet kan konstatera att Gnesta kommun numera har en otydlig organisation när det gäller
kulturen. Den tidigare kultur- och tekniknämnden behandlade kulturfrågor före omorganisationen,
även om tekniken ofta tog överhanden. Inom kommunen sjuder det av kultur — mycket på privat
initiativ — vilket gläder oss. Men enligt aktörerna själva saknar de en tydlig medpart på kommunen
som hanterar de kulturella frågorna. Även för våra övriga medborgare krävs en sammanhållande kraft
inom området. Dessutom har kommunen egna verksamheter som faller inom kultur, bland andra
bibliotek, fritidsgård och kulturskola.
På samma sätt krävs åter en kraft inom kommunens förvaltning som kan hantera miljöfrågorna i
kommunens egna verksamhetsområden bland annat tillsyn enligt milj öbalken (miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, kemiska produkter, avfall, avlopp) samt dricksvatten.
Eftersom den nya organisationen visat sig ha problem med jävsfrågorna vid ett flertal tillfällen, anser
vi att miljöfrågorna bör ligga under en annan förvaltning än dagens upplägg.
Men här krävs också en framåtsyftande verksamhet som planerar för en hållbar framtid i vår kommun.
Dessa båda områden går i högsta grad hand i hand — kulturen befruktar miljön och vice versa.
Centerpartiet föreslår
- att Gnesta kommun åter lyfter våra kultur- och milj öfrågor till den nivå där de hör hemma
genom att inrätta en Kultur- och miljönämnd.
Gnesta den 12 juni 2017
För Centerpartiet:
Håkan Ekstrand
Lill Björk
Ingalill Fredriksson
Erik Granqvist

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
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.
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-10-20
Diarienummer: SN.2017.140
Kommunstyrelsen

Svar på motion om införande av Huskurage
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter anses motionen besvarad.
Ärendebeskrivning
Centerpartiet i Gnesta kommun har lämnat in en motion 2017-04-05 gällande
Huskurage. Partiet yrkar att kommunen tar initiativ så att Huskurage får spridning
inom bostadsbolagen i kommunen i syfte att minska våldet och öka tryggheten i
hemmen.
Förvaltningens synpunkter
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)

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningskontoret

Beslutet ska skickas till:
~

Kommunfullmäktige

~

Förvaltningschef för Vuxen - och omsorgsnämnden

~

VD för Gnestahem, Hans Persson

Christina Hedberg

Ann Malmström

Kommunchef

Förvaltningschef

2(2)

Motion till kommunfullmäktige i Gnesta

Om införande av Huskurage
Varje år dör 20 personer till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 kvinnor
som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. Oftast har våldet pågått under en längre tid och i
hemmet. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av våra fyra jämställdhetspolitiska mål. Det
handlar dock inte enbart om mål, det handlar också om att rädda liv och förhindra skador.
Förutom det våld som vuxna utövar mot andra vuxna beräknar Rädda Barnen att vart tionde barn lever
i en miljö där det förekommer våld. Våldet sker ofta i hemmet och bakom stängda dörrar, men det är
inte en ursäkt för att låta bli att agera. Det behövs att vi alla sätter gränser och visar kurage.
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 och våga agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg om någon
far illa. Det hela är alltså att visa civilkurage, i husen där vi bor. En viktig form av grannsamverkan.
Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om att anta
en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. Policyn består av en sammanställning
av aktiva handlingar, som att knacka på hos grannen, vid behov hämta hjälp av andra grannar och att
ringa polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. Med Huskurage
är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom Huskurage vet utsatta även att det finns hjälp
att få och de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder till att vi
tillsammans skapar en norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn till ett liv fritt från våld.
En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage.
Centerpartiet i Gnesta kommun vill att Huskurage införs som norm i kommunens bostadsbolag, samt
att vi verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans ansvarar för
utbildningsinsatser och införandet av policyn. Därmed kan vi förebygga våld och rädda liv.
Vi yrkar:
Att Gnesta tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens bostadsbolag och bland andra
fastighetsägare i syftet att minska våldet och öka tryggheten i hemmen.
Gnesta 5 april 2017
Ingalill Fredriksson (C)

VID ORO FÖR VÅLD
OCH AV OMTANKE BER VI DIG:
1. Knacka på hos grannen.
2. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan
bidra till att skapa mer trygghet.
3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid
situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat
sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och
gör en orosanmälan.

DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT KNACKA PÅ!
Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan
räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2017-11-07
Diarienummer: KS.2017.217
Kommunstyrelsen

Motion - Solceller på nya sporthallen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till gällande ägardirektiv anses motionen besvarad.
Sammanfattning
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.
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har den 30 maj 2017 lämnat in en motion om att vid upphandling
och projektering av den nya sporthallen ge GFAB direktiv att solceller ska
monteras på taket.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 att motionen skickas vidare till
kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet har behandlats av Lokalplanerare och Projektledare från GFAB.
Förvaltningens synpunkter
Motionen föreslår att vid upphandling och projektering av den nya sporthallen ge
GFAB direktiv att solceller ska monteras på taket.
GFAB har sedan tidigare beaktat frågan då bolaget redan har med detta i sina
ägardirektiv och har den med i projekteringen av den nya sporthallen.
Förvaltningen anser i samråd med GFAB att det behöver utredas mer noggrant
hur effektiv en installation av solceller blir beroende av husets placering. Vidare

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

undersöks möjligheten att använda överskottsvärme från ishallens kylanläggning.
Utgångspunkten är att solceller ska monteras på taket om inte utredningarna ovan
visar att det är klart olönsamt, dvs att andra förnybara uppvärmningskällor blir
mer kostnadseffektiva.
Ekonomiska konsekvenser
Vänsterpartiet har i sin motion uttryckt:
"Förutom den energibesparing som solcellerna innebär så skulle kommunen
dessutom med denna investering göra en rejäl ekonomisk vinst. Investeringen av
solceller är betald på sju år. Återstår gratis el de kommande 23 åren med
utgångspunkt från solcellernas planerade livslängd."
I utredningen fastställs om ovanstående är en rimlig bedömning.
I motionen nämns också att det eventuellt finns bidrag som kan finansiera en
installation av solceller. GFAB undersöker möjligheten till bidrag vid installation
av energianläggningar.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Ej tillämpligt i detta ärende då effektiv och miljövänlig energianvändning gynnar
båda könen lika mycket.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Plan för Gnesta kommuns miljö- och hållbarhetsarbete från 2013-06-17:
- Mål 3 Gnesta kommun ska minska energiberoendet i sin egen verksamhet
Framtidsplan för 2017-19 för kommunstyrelsen:
- Långsiktigt minskad klimatpåverkan genom hushållning av energi
Ägardirektiv till Gnesta Förvaltnings AB, KF 2014-05-12

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-11-07
2. Motionen

2(3)

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningskontoret

Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige
 Gnesta Förvaltnings AB

Christina Hedberg

Göran Johansson

Kommunchef

Lokalplanerare

3(3)

Vänsterpartiet Gnesta

Motion om solceller på nya sporthallen
Gnesta kommun har en ambition att ligga i framkant när det gäller frågor som handlar om klimat och
miljö. Tyvärr har kommunen inte hängt med när det gäller att se till att installera solceller på nya
byggnader. Detta trots att solceller numera är ett ekonomiskt bra alternativ. Näraliggande kommuner
som Flen och Eskilstuna har mångdubbelt fler hus med solceller. Eskilstuna fick dessutom 10 miljoner
i statligt stöd för sina solcellsinvesteringar. I Linköping ska alla nya hus ha solceller.
Den nya sporthallen som ska byggas på Hagstumosse kommer att ha ett tak som är lämpligt för
solceller. Förutom den energibesparing som solcellerna innebär så skulle kommunen dessutom med
denna investering göra en rejäl ekonomisk vinst. Investeringen av solceller är betald på sju år. Återstår
gratis el de kommande 23 åren med utgångspunkt från solcellernas planerade livslängd.
Förslag:
Att vid upphandling och projektering av den nya sporthallen ge GFAB direktiv att solceller ska
monteras på taket.

För Vänsterpartiet Gnesta den 30 majl 2017

Lena Staaf

Anders Simme

Kommunledningskontoret

ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2017-12-06
KS.2017.352
Kommunfullmäktige

Motion - Ställplatser för husbilar
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Motionen medges, anmäls och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Ärendebeskrivning
Centerpartiet har lämnat in en motion angående att ställplatser för husbilar
anordnas vid pendlarparkeringen vid Frösjöstrand (fd Rekalområdet).
Beslutsunderlag
~

Motionen

Gnesta kommun

Motion ang ställplatser.

23..,

Ink:

■OP

.

kl

Dnr:

För

Att campa/semestra med husbil har blivit allt vanligare.
Det är många som väljer att resa runt i landet med en husbil, de
färdas med husbilen till olika orter för att sedan utforska
omgivningen medelst cykel. Dessa besökare/turister vill då ha
någon form av ställplats för husbilen under 1-2 dygn.
Där vill man då kunna fylla på vatten, ev duscha/bada, tömma
latrin, kanske diska. De vill gärna ha fin utsikt samt nära till
affärer och annat utbud på orten. Allt detta kan uppfyllas vid
Frösjöstrand och den nya badplatsen med omklädningshytt
mm.
Vi anser det vara lämpligt att iordningställa ett antal ställplatser
för att underlätta deras vistelse i Gnesta.
I samband med den planerade utbyggnaden av parkering på
gamla Rekalområdet föreslår vi att:
Ställplatser för husbilar iordningsställs vid pendlarparkeringen
Frösjöstrand (fd Rekalområdet)
Centerpartiet i Gnesta
2017-11-21
Håkan Ekstrand Lill Björk Erik Granqvist Ingalill Fredriksson

RIÄRODLAD
POLITIK

CenterpartAt

Kommunledningskontoret

ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2017-12-06
KS.2017.360
Kommunfullmäktige

Motion - Inrätta en väntsal vid Gnesta station
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Motionen anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsens för
beredning.

Ärendebeskrivning
Centerpartiet har lämnat in en motion där de föreslår att en väntsal inrättas i
anslutning till Gnesta station.
Beslutsunderlag
~

Motion

Gnesta kommun
Ink:

2017 -11- 29
'

Dnr
För handläggning'

Motion
Inrätta en väntsal vid Gnesta station

I tider då såväl tågkommunikationer som färdtjänst spårar ur alltmer, när det gäller
tidspassning, blir det uppenbart att resenärer behöver någonstans att gå in och sitta i väntan på
aktuell transport.
I stationshuset finns det möjlighet till detta under Pressbyråns öppettider, men de är begränsade
kvällstid - vardagar till kl. 20.00 och lördag och söndag till k1.17.00.
Även våra medborgare som anlitar färdtjänst har behov av att röra sig fritt under kvällstid,
besöka vänner och bekanta, bevista kulturarrangemang m.m. Det är en fråga om tillgänglighet
och jämlikhet.
När man då återvänder till Gnesta efter pressbyråns stängning får man ofta finna sig i att stå ute
i både kyla och regn, i lång väntan på skjutsen.
Även resenärer på väg från Gnesta behöver någonstans att krypa in ii väntan på tåg eller buss.
En väntsal tillgänglig även senare kvällstid är en vanlig serviceinrättning på andra stationsorter i
vårt land.

Vii Centerpartiet föreslår därför
att en väntsal inrättas i anslutning till Gnesta station.

Gnesta den 27 november 2017
Håkan Ekstrand
Lill Björk
Ingalill Fredriksson
Erik Granqvist

NÄRODLAD
POLITIK

Centerpartiet
GNESTA

Kommunledningskontoret

ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2017-12-06
KS.2014.164
Kommunfullmäktige

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2014-2018
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.
Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar fyllnadsval till vakanta platser i barn- och
utbildningsnämnden, Gnestahems styrelse samt val av ersättande
överförmyndare.

Kommunledningskontoret

ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2017-12-06
KS.2017.31
Kommunfullmäktige

Anmälningsärenden kommunfullmäktige
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.
~

Beslut från Länsstyrelsen 2017-11-29: Beslut om valdistriktsindelning
samt fastställelse av valkretsindelning i Gnesta kommun

~

Medborgarförslag - Bättre belysning vid returkärl vid STOPP, § 139
kommunstyrelsen 20171204

~

Medborgarförslag - Anlägga en grustennisplan utomhus, § 140
kommunstyrelsen 20171204

~

Medborgarförslag - Bättre stöd till friskvård för äldre, § 141
kommunstyrelsen 20171204

