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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Protokoll från sammanträde i kommunstyrelsen
Tid och plats för
sammanträde

Måndagen den 13 mars 2017, kl 9.00 - 11.10
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

9.45 – 9.55

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Justerare
Tid och plats för
justering

Christina Hedberg, kommunchef, Susanne Gustafsson, ekonomichef, Anna
Sandklef, Chef kommunikation och samverkan, Patrik Nissen, förvaltningschef,
Staffan Källström, kanslichef, Bengt Klintbo, kommunstrateg, Elin Franzon,
miljöansvarig, Ghita Sjösteen, teknisk chef, Björn Gudmundsson, VA-chef,
Jenny Johansson kommunsekreterare
Kim Jarl (ordinarie) och Gustav Edman (ersättare)
Onsdagen den 15 mars 2017, kl. 08.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Jenny Johansson

Ordförande

Johan Rocklind

Justerare

Paragrafer: 23 - 34

Kim Jarl

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Kommunstyrelsen
Datum för anslagets uppsättande: 2017-03-15
Datum för anslagets nedtagande: 2017-04-07
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret
Jenny Johansson, sekreterare

Paragrafer: 23 - 34
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-03-13

Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdet öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.
Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Kim Jarl (M) som ordinarie och Gustav Edman (MP) som
ersättare att justera protokollet onsdagen den 15 mars 2017, kl 8.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.
Godkännande av dagordningen
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.
Information
Staffan Källström, ny kanslichef, presenterar sig.
Regionförbundet Sörmland (Eva Andrén, Cristine Dahlbom Nygren och
Catharina Frändberg) informerar om Regionbildning i Sörmland.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-03-13
Ärendenummer: KS.2017.24

§ 23

Årsredovisning kommunstyrelsen 2016
Beslut
1. Godkänner årsredovisning 2016 för kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens årsredovisning redovisar uppföljning av verksamhet,
ekonomi, investeringar samt internkontrollplan för 2016.
Verksamhet
Redovisningen av verksamhetsuppföljningen baseras på kommunstyrelsens
mål och uppdrag. Den visar i korthet följande:
-

Arbetet med centrumförnyelse och bredbandsutveckling fortskrider
Bättre betyg för bemötande i årlig serviceundersökning
Fortsatt många samarbetsformer med företagare
Lite sämre betyg från företagare i undersökningar
Satsning på sysselsättning för ungdomar och nyanlända
Mycket hög aktiviteter för planering av bostäder som medfört god
planberedskap
En kraftig befolkningsökning som till stor del beror på
invandringsöverskott
Badhuset (Freja Bad&Gym) öppnade igen efter upprustning
Fortsatt upprustning av friluftsanläggningar
Förstärkning av upphandlingskompetensen
Fortsatta förbättringar i avloppsledningsverken
Förstärkning av integrationsverksamheten
Flera insatser för att minska sjukfrånvaron i förvaltningar
Satsning på chefsutveckling

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-02-22

2.

Årsredovisning 2016 kommunstyrelsen

Tjänsteförslag
1.

Godkänner årsredovisning 2016 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-03-13
Ärendenummer: PLAN.2015.3

§ 24

Detaljplan för del av Sigtuna 2:308 och 2:249
(Hagstumosse IP)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Detaljplan för del av Sigtuna 2:308 och 2:249 (Hagstumosse IP) antas.
Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för en ny idrottshall vid Hagstumosse har varit utsänd för
samråd och granskning. Synpunkter har framörts från närboende som
bland annat vill att det byggs en ny tillfartsväg till idrottsområdet.
Förvaltningen föreslår nu att detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-03-06
2. Tjänsteskrivelse SBN 2017-02-22
3. Protokollsutdrag SBN 2017-02-22 §18
4. Plankarta
5. Planbeskrivning
6. Illustrationsplan
7. Samrådsredogörelse
8. Granskningsutlåtande
Tjänsteförslag
1. Detaljplan för del av Sigtuna 2:308 och 2:249 (Hagstumosse IP) antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Reservation
Lena Staaf (V) anmäler särskillt yttrande.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-03-13
Ärendenummer: SN.2017.11

§ 25

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv
utskrivning
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Godkänner förslag på överenskommelse mellan Landstinget
Sörmland och Gnesta kommun om samverkan för trygg och
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Sammanfattning av ärendet
Från och med 2018-01-01 avser kommunerna i Sörmland och Landstinget,
enligt överenskommelse införa "Trygg och effektiv utskrivning". Syftet är
att få en god vård på rätt nivå. Tiden på akutsjukhus vill kommunerna och
Landstinget korta ned till tre dagar i de fall det är möjligt för patienterna.
Förändringen möjliggörs av utvecklingen inom det medicinska och tekniska
området samt att kommunens hemtjänst har utvecklat sitt arbetssätt så att
man kommer att kunna bemöta den tidigare utskrivningen av patienter.
Kommunen kan komma att behöva utöka helgbemanningen med fler
personalkategorier än tidigare.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-02-15
2. Tjänsteskrivelse från Vuxen- och omsorgsnämnden
3. Avtalet "Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv
utskrivning"
4. Utdrag ur vuxen och omsorgsnämndens protokoll 2017-02-23, § 13
Tjänsteförslag
1.
Godkänner förslag på överenskommelse mellan Landstinget
Sörmland och Gnesta kommun om samverkan för trygg och
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
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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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-03-13
Ärendenummer: KS.2016.10

§ 26

Renhållningsordning för Gnesta kommun
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslaget till ny renhållningsordning antas och börjar gälla från och med
1 maj 2017.
Sammanfattning av ärendet
En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla och
följa upp kommunens avfallshantering. Renhållningsordningen består av
två dokument där avfallsplanen bland annat beskriver kommunens mål
och hur målen ska uppfyllas medan renhållningsföreskrifterna innehåller
bestämmelser om exempelvis sortering och hämtningsintervall.
Gnesta kommuns gällande renhållningsordning antogs år 2000 och sedan
dess har renhållningsföreskrifterna reviderats ett par gånger. En översyn av
renhållningsordningen ska göras vart fjärde år och revidering ska ske vid
behov. Efter den senaste översynen fattade dåvarande kultur- och
tekniknämnd 2014-04-23 beslut att påbörja arbetet med ny
renhållningsordning för Gnesta kommun.
Den 6 december 2016 beslutade kommunstyrelsen att förslaget till ny
renhållningsordning ställs ut för granskning samt skickas ut på remiss.
Utställning samt tid för remiss var mellan den 12 december 2016 till och
med 22 januari 2017. Synpunkterna som inkom har behandlas och finns
som en ny bilaga 8 till avfallsplanen.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-02-14
2. Avfallsplan
3. Renhållningsföreskrifter
Tjänsteförslag
1.
Förslaget till ny renhållningsordning antas och börjar gälla från
och med 1 maj 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag
Sändlista:

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-03-13
Ärendenummer: KS.2017.20

§ 27

Partistöd 2017
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Bevilja partistöd för 2017 för Centerpartiet, Liberalerna,
Moderata Samlingspartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna,
Miljöpartiet de Gröna och Socialdemokraterna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska varje år innan utgången av april månad fatta beslut
om utbetalning av partistöd. Underlag för besluten är ansökningarna från
respektive partier. Partistödet räknas ut efter det antal mandat som
respektive parti har i kommunfullmäktige och är uppdelat i grundstöd,
mandatstöd och utbildningsstöd. Grundstödet är det samma för samtliga
partier, mandat- och utbildningsstöd baserar sig på antal mandat i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-02-15

Tjänsteförslag
1.
Bevilja partistöd för 2017 för Centerpartiet, Liberalerna,
Moderata Samlingspartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna,
Miljöpartiet de Gröna och Socialdemokraterna.
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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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-03-13
Ärendenummer: KS.2016.313

§ 28

Motion - Solenergi
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Befintliga ägardirektiv till kommunens bolag samt skrivningen i
kommunens miljö- och hållbarhetsplan behandlar redan det
som motionen föreslår, motionen anses härmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Från Miljöpartiet de Gröna har lämnats en motion som föreslår
kommunen att ändra ägardirektiven för de kommunala bolagen så att de
blir ett verktyg för en faktisk utbyggnad av solceller på kommunens
fastigheter samt att kommunen i alla detaljplaner verkar för att hus placeras
så att installation av solceller möjliggörs och optimeras.
Efter kommunstyrelsens beredning har kommunfullmäktige 2016-11-14
beslutat att motionen anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-02-14

2.

Motion

Tjänsteförslag
1.

Befintliga ägardirektiv till kommunens bolag samt skrivningen i
kommunens miljö- och hållbarhetsplan behandlar redan det
som motionen föreslår, motionen anses härmed besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) bifaller det framskrivna förslaget.
Lena Staaf (V) bifaller motionen.
Beslutsgång
Odrföranden frågar om kommunstyrelsen kan beslut enligt det framskrivna
förslaget eller enligt Lena Staafs (V) ändringsförslag om att bifalla
motinonen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen belutar enligt det
framskrivna förslaget.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-03-13
Ärendenummer: KS.2017.27

§ 29

Obesvarade motioner och medborgarförslag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag
Sammanfattning av ärendet
En motion kommer att besvaras på kommunstyrelsesammanträdet 13 mars
2017.
4 motioner ligger för beredning med kortare handläggningstid än 1 år. En
motion har en längre handläggningstid än ett år och föreslås få en förlängd
handläggningstid.
För närvarande ligger 9 stycken medborgarförslag för beredning. Två av
dessa medborgarförslag har en längre handläggningstid än ett år och
föreslås få förlängd handläggningstid.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-02-09

Tjänsteförslag
1.
Godkänna redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag
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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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-03-13
Ärendenummer: KS.2017.28

§ 30

Förlängd handläggningstid för motioner och
medborgarförslag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Handläggningstiden för Motionen - Vald skola som basskola
förlängs till september 2017.
2.
Handläggningstiden för Medborgarförslaget - Samordna
fibernät på landsbygden och Medborgarförslaget – Fiber till alla
kommuninnevånare förlängs till september 2017.
Sammanfattning av ärendet
Av kommunallagen framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att fullmäktige fattat beslut inom ett år från det att motionen
eller medborgarförslaget väcktes. En motion har handlagts mer en ett år
och behöver få förlängd handläggningstid. Två medborgarförslag har
handlagts mer en ett år och behöver få förlängd handläggningstid.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-01-24

Tjänsteförslag
1.
Handläggningstiden för Motionen - Vald skola som basskola
förlängs till september 2017.
2.
Handläggningstiden för Medborgarförslaget - Samordna
fibernät på landsbygden och Medborgarförslaget – Fiber till alla
kommuninnevånare förlängs till september 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

15(18)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-03-13
Ärendenummer: SN.2016.34

§ 31

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS
Förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre
månader. Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och
ej verkställts på nytt inom tre månader.
Vuxen- och omsorgsnämnden har för fjärde kvartalet , oktober - december
2016, lämnat in följande redovisning till IVO.
Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för
äldreomsorgen samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.
Två beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS) 9 § 9 om bostad för vuxna personer med funktionsnedsättning är ej
verkställda på grund av att det saknas lediga bostäder inom befintliga LSSboenden.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-02-01
2. Utdrag ur vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2017-01-26, § 7
3. Tjänsteskrivelse VON 2017-01-16
Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.
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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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-03-13
Ärendenummer: KS.2017.1

§ 32

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
1. Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2016-12-05). Dessa
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos
kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats
med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att kommunstyrelsens
protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla.
Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det
datum då sökanden fått del av besluten.
Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom
uppgift om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa
ärenden och då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa
uppgifter tagits bort.
~

Ordförandes signatur

Förteckning över delegationsbeslut 2017-01-19 – 2017-03-05

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-03-13
Ärendenummer: KS.2017.2

§ 33

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

Ordförandes signatur

~

Månadsrapport för pensionsportföljen - november 2016

~

Månadsrapport för pensionsportföljen - december 2016

~

Månadsrapport för pensionsportföljen - januari 2017

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-03-13
Ärendenummer: KS.2017.3

§ 34

Förvaltningschefen informerar

Ledarforum, fyra st tillfällen under 2017
Revidering av personalpolitiskt program pågår
Rekrytering av HR-Chef och Chef för Vuxenutbildning och arbetsmarknad
pågår
IFO - rekrytering av ny personal pågår
Utbildning för krisledningsnämnden
Utbildning av SKL angående Hot och Våld - för förtroendevalda i
samband med ett kommunstyrelsesammanträde
Aurora- Militärövning i september
Revision avseende kompetensförsörjning

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

