
Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för
sammanträde

Måndagen den 2 december 2019, kl 15.00-16.10
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering -

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Anna Sandklef, tf kommunchef, Julia Zetterstrand, kanslichef, Patrik Nissen,
förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, Cecilia Wiestrand, VA-chef,
Susanne Gustafsson, ekonomichef, Charlotte Scherlin, HR-chef, Patrik Andersson
Gatuchef, Monica Tägtström Bergman, tf förvaltningschef barn- och
utbildningsförvaltningen, Shelia Gholipour, ekonom, Kristina Karlsson, enhetschef
servicecenter, Betina Kruusmägi, bibliotekarie, Jenny Johansson
kommunsekreterare

Justerare Ingrid Jerneborg Glimne (M) ordinarie och Gustav Edman (MP) ersättare

Tid och plats för
justering

I omedelbar anslutning till sammanträdet
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 111 - 113

Ordförande Johan Rocklind

Justerare Ingrid Jerneborg Glimne

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Kommunstyrelsen
Datum för anslagets uppsättande: 2019-12-02
Datum för anslagets nedtagande: 2019-12-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 111 - 113
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Sammanträdesdatum: 2019-12-02
Ärendenummer: KS.2019.228

§ 111

Framtidsplan Gnesta Kommun 2020-2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Fastställer Framtidsplan 2020-2022 för Gnesta kommun

2. Ärendet justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet

Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan för Gnesta kommun.
Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på övergripande nivå. I
planen återfinns kommunfullmäktiges inriktningsmål, finansiella mål,
styrmodell, tilldelade ramar samt investerings- och exploateringsbudget. Här
finns också viktiga planeringsförutsättningar med skattesats,
befolkningsprognos med mera. Dessutom innehåller Framtidsplanen en plan
för uppföljning av mål och ekonomi.

Utifrån Gnesta kommuns Framtidsplan beslutar nämnderna om sin egen
framtidsplan med verksamhetsbeskrivning och mål för nämnden med
tillhörande mått och indikatorer för uppföljning samt budget per
verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-11-25

2. Förslag till Framtidsplan 2020-2022 för Gnesta kommun

Tjänsteförslag

1. Fastställer Framtidsplan 2020-2022 för Gnesta kommun

2. Ärendet justeras omedelbart

Förslag till beslut på sammanträdet

Håkan Ekstrand (C) och Andreas Andersson (C) bifaller det framskrivna
förslaget.

Lena Staaf (V) lämnar ändringsförslag till "Framtidsplan Gnesta kommun
2020-2022" med lydelsen, "2 miljoner från kommunstyrelsen förs över till
socialnämnden. I samband med detta minskas antal kommunalråd med en
tjänst".

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna
förslaget eller enligt det framskrivna förslaget med Lena Staafs (V)
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ändringsförslag.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det framskrivna
förslaget.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-12-02
Ärendenummer: KS.2019.248

§ 112

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av styrning och
kontroll av projekt och investeringar

Beslut

1. Revisionsrapporten anses vara besvarad i och med denna tjänsteskrivelse.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av revisorerna i Gnesta kommun har PwC genomfört en
uppföljande granskning av styrning, kontroll och uppföljning av projekt och
investeringar, utifrån utförd granskning 2016.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-11-08

2. Revisionsskrivelse

3. Revisionsrapport

Tjänsteförslag

1. Revisionsrapporten anses vara besvarad i och med denna tjänsteskrivelse.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Revisionen
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Sammanträdesdatum: 2019-12-02
Ärendenummer: KS.2019.213

§ 113

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2020

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige sammanträder följande datum under 2020

24 februari

30 mars

27 april

15 juni

28 september

19 oktober

23 november

21 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset,
Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

3. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att lämna ett förslag till
sammanträdesdagar för kommunfullmäktiges sammanträden för år 2020.
Förslaget innebär en utökning med ett (1) kommunfullmäktigesammanträde
jmf med 2019.

Enligt 5 kap 9-10 §§ kommunallagen ska kommunfullmäktiges sammanträde
anslås på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kungörelsen ska inom samma tid på ett lämpligt sätt
också lämnas till varje ledamot och ersättare. Uppgift om tid och plats för ett
sammanträde ska minst en vecka före sammanträdesdagen på kommunens
hemsida.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-10-16

Tjänsteförslag

1. Kommunfullmäktige sammanträder följande datum under 2020

24 februari

30 mars
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27 april

15 juni

28 september

19 oktober

23 november

21 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset,
Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att ärendet justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna
förslaget eller enligt det framskrivna förslaget med ordförandens tilläggsförslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det senare.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse


Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965
Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se


Upprättad:
Diarienummer: KS.2019.248


Kommunstyrelsen


Revisionsrapport - Uppföljande granskning av
styrning och kontroll av projekt och
investeringar


Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Revisionsrapporten anses vara besvarad i och med denna tjänsteskrivelse.


2. Ärendet justeras omedelbart.


Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisorerna i Gnesta kommun har PwC genomfört en uppföljande
granskning av styrning, kontroll och uppföljning av projekt och investeringar, utifrån
utförd granskning 2016. Utgångspunkten för granskningen har varit följande
frågeställningar:


 Har revisorernas synpunkter till följd av genomförd revision hanterats av berörda
nämnder?


 Har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterats i
tidigare granskning?


Efter genomförd granskning är PwCs (sakkunniga revisorers) bedömning att revisorernas
synpunkter inte har hanterats av berörda nämnder, samt att åtgärder ej vidtagits för att
komma tillrätta med de brister som konstaterades i den tidigare granskningen.
Bedömningen bygger på att inga nya riktlinjer eller tillvägagångssätt avseende styrning och
kontroll över investeringar och projekt har förändrats sedan föregående granskning.
Revisorerna har dock noterat att förvaltningen arbetar med att implementera ett nytt
ekonomisystem och att nya riktlinjer ska tas fram.


Revisionen lämnar följande rekommendationer:


 Att systemmässiga och manuella kontroller av investeringar införs för att säkerställa
efterlevnad av rutiner och riktlinjer. Dessa kan exempelvis kopplas till
kommunstyrelsens internkontrollplan.


 Att revidera investeringsriktlinjerna och upprätta en särskild riktlinje för
exploateringsprojekt. Båda bör därefter fastställas av kommunfullmäktige.
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 Att ÄTA-hanteringen antingen behandlas i en särskild ÄTA-rutin där
beslutsgången förtydligas, alternativt integreras i en reviderad investeringsriktlinje.


 Att investeringsprojekt omfattas av attestförteckning för att säkerställa spårbarhet i
godkännande av fakturerade kostnader.


 Att i investeringsriktlinjerna inkludera vilken utformning kalkyler bör ha för att
godtas som beslutsunderlag samt vid vilka beslutstillfällen kalkylerna ska
uppdateras. Detta skulle även kunna kompletteras med en tillhörande mall.


 Att investeringsriktlinjerna behandlar hur återrapportering bör ske samt hur större
avvikelser ska hanteras.


 Att en rutinbeskrivning specifikt för slutredovisning upprättas som beskriver vem
som ansvarar för att slutredovisning sker samt vad slutredovisningen ska innehålla.
Detta skulle även med fördel kunna kompletteras med en tillhörande mall för
slutredovisning.


Förvaltningens synpunkter
Allmänna synpunkter


Arbetet med förbättring av styrning och kontroll av projekt och investeringar har pågått
sedan 2016. Förseningar har uppstått vid implementeringen av det nya ekonomisystemet
(där förarbete till upphandling påbörjades 2016, upphandling och tester gjordes 2017-2018
och det nya systemet började användas den 1 januari 2019), dels genom teknikens
komplexitet men även på grund av vakanser avseende systemförvaltning. Nedan beskrivs
nuvarande rutiner samt det arbete som pågår avseende förbättringar.


Nuvarande rutiner


Inför ett årligt beslut om Framtidsplan tas investeringsplaner (nyinvesteringar och
reinvesteringar) fram i samtliga förvaltningar och lämnas som förslag till beslut. Beslutet
om investeringsbelopp är att betrakta som ett markeringsbelopp utifrån kända uppgifter
vid detta tillfälle.


Inför ianspråktagande tas ett beslut (i enlighet med riktlinjerna) i ansvarig nämnd och
investeringar överstigande 500 tkr även vidare till kommunstyrelsen. För reinvesteringar
som beslutats i Framtidsplanen gäller att endast reinvesteringar överstigande 500 tkr ska
skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.


I ärenden om ianspråktagande finns en särskild bilaga där följande perspektiv belyses:
Tidplan, komponenter i investeringen (inför avskrivning), bruttoinvestering, underlag till
investeringsbelopp, bidrag till investeringen (eventuellt), utbetalningsplan, nyttoeffekter av
investeringen samt risker vid utebliven investering.


Till detta kan flera beslut komma, t ex vid upphandling och efter projektering.


För större (infrastrukturella) investeringar sker en kontinuerlig dialog med förtroendevalda
i planeringsutskottet om inriktning och genomförande.


Investeringsuppföljning sker i tjänsteskrivelse till nämnd, KS och KF efter april, augusti
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och december månad. Varje månad kan dock respektive projektledare och/eller enhetschef
se den ekonomiska progressen för varje projekt i ekonomisystemets rapporteringsverktyg
(Reporting eXperience).


Kommunen arbetar för att genomföra projekt mer strukturerat.


Om behov finns av omdisponering så sker detta innan ianspråktagande i enlighet med
fastställda riktlinjer.


 Omdisponeringar av investeringsanslag upp till 500 tkr beslutas av nämnden.


 Omdisponeringar av investeringsanslag över 500 tkr och upp till 2,0 mkr beslutas
av kommunstyrelsen.


 Omdisponeringar av belopp över 2,0 mkr beslutas av kommunfullmäktige.


Pågående arbete


En översyn pågår avseende hela processen för beslut och uppföljning av investeringar och
projekt. Arbetet med systemverktyg fortlöper och beräknas tas i bruk fullt ut under 2020.
Nya riktlinjer för hela processen har planerats till politiskt beslut första halvåret 2020.


Svar på revisionens rekommendationer


Systemmässiga och manuella kontroller är till viss del redan införda (se notering ovan om
tillgång till månatliga ekonomiska utfall). I takt med att den nya projektmodulen i
ekonomisystemet används allt mer kommer kontrollerna att utökas ytterligare.


Investeringsriktlinjerna är under översyn och anpassas till nya processer och
kontrollmöjligheter. Även riktlinjer för exploateringsprojekt kommer att uppdateras.
Ekonomienheten räknar med att färdigställa dessa till politiskt beslut under första halvåret
2020.


ÄTA-hanteringen kommer att inkluderas i omarbetade riktlinjer.


Investeringsprojekt redovisas separat i ekonomisystemet och samtliga fakturor granskas
samt attesteras av behörig personal. Spårbarheten är säkerställd i det nya ekonomisystemet.
Eventuellt behov av förtydligande av detta i attestförteckningen ses över i samband med
uppdatering av riktlinjerna.


Uppdaterade investeringsriktlinjer kommer också att innehålla instruktioner för
upprättande av- uppdatering av- samt beslut för kalkyler.


Återrapportering av projekt och investeringar samt hantering av avvikelser kommer att
omfattas av uppdaterade investeringsriktlinjer.


Rutiner för slutredovisning med ansvar och innehåll kommer att ingå i nya
investeringsriktlinjer.
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Checklista för jämställdhet
Ärendet bedöms inte vara av den arten att en checklista för jämställdhet är tillämplig.


Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-11-08


2. Revisionsskrivelse


3. Revisionsrapport


Beslutet ska skickas till:
-Revisionen


Anna Sandklef Susanne Gustafsson


Tf kommunchef Ekonomichef
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Datum:  20191202 
Sida 1 


 
 


 
NÄRVARANDE 


JA NEJ 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ÄRENDE 


NR 


ÄRENDE 
NR 


 


Johan Rocklind, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M X         
Håkan Ekstrand, 2:e v ordf C X         
Linda Lundin, Led S  X Harke Steenbergen       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X         
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X         
Anders Oscarsson, Led S X         
Kim Jarl, Led M  X Sibylle Ekengren       
Andreas Andersson, Led C X         
Tomas Ingberg, Led SD X         
Göran Ehrenhorn, Led SD X         
Lena Staaf, Led V X         
Gustav Edman, Led MP X         
Harke Steenbergen, Ers Ersättare    S X         
Sibylle Ekengren, Ers Ersättare    M X         
Petra Lindström, Ers Ersättare    S X         
Sven Anderson, Ers Ersättare    M X         
Inga-Lill Fredriksson, Ers                                 Ersättare    C X         
Christian Tomtlund, Ers Ersättare    SD x         
Johan Wahlström, Ers Ersättare    Fi x         


  S = S-M-C-MP-L-Fi-V-SD 


   M = M-S-C-L-SD-MP-V-Fi 


   C = C-L-M-S-MP-V-Fi 


   SD = SD-M-C-L-S-V-MP-Fi 


   V = V-Fi-MP-C-L-S-M-SD 


   MP = MP-Fi-V-S-L-C-M-SD 


   L = L-C-M-S-MP-V-Fi 


   Fi = Fi-V-MP-S-L-C-M-SD 


 







 


 





