
Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i kommunfullmäktige

Tid och plats för
sammanträde

Måndagen den 19 november 2018, kl 19.00 - 21.20
B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 20.10 - 20.30

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Hedberg, kommunchef, Marie Solter, nämndsekreterare, Jenny
Johansson, kommunsekreterare.

Justerare Elin Ekstrand (C) och Camilla Lissner (L), (ordinarie)
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KF § 102 Obesvarade motioner och medborgarförslag 37

KF § 103 Delårsrapport Gnesta kommun 2018 38

KF § 104 Motion - Porrfilter i skolan - Självklart! 39

KF § 105 Medborgarförslag - Kommunal upphandling av
livsmedel skall följa svensk djurskyddsstandard

40

KF § 106 Medborgarförslag - Marken där Powerbox fastighet
brunnit omvandlas till bostadsmark och att billiga
hyresrätter byggs där

41

KF § 107 Medborgarförslag - Egenföretagande som
sommarjobb för ungdomar

42

KF § 108 Medborgarförslag - Sätt upp en klocka i
Thuleparken

43

KF § 109 Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

44

KF § 110 Interpellation - Fler pendeltågsturer på helgerna 45
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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Elin Ekstrand (C) och Camilla Lissner (L) som
ordinarie justerare och Anders Simme (V) och Inger Johansson (S) som
ersättare att justera protokollet måndagen den 26 november 2018, kl 15.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Fullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att ett nytt ärende; "Interpellation - Fler pendeltågsturer
på helgerna" läggs till som ärende 27 på dagordningen.

Ärende 2 på utskickad dagordning flyttas till punkten 4 på dagordningen.

Ärende 4 på utskickad dagordning flyttas till punkten 2 på dagordningen.

Fullmäktige godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Val till SKL:s kongress genomförs.
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.301

§ 84

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2019-2022-
val av kommunstyrelse

Beslut

1. Följande väljs till ledamöter i kommunstyrelsen

Johan Rocklind (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Linda Lundin (S)

Ingrid Jerneborg Glimne (M)

Anna Ekström (M)

Anders Oscarsson (S)

Kim Jarl (M)

Håkan Ekstrand (C)

Andreas Andersson (C)

Tomas Ingberg (SD)

Göran Ehrenhorn (SD)

Lena Staaf (V)

Gustav Edman (MP)

2. Följande väljs till ersättare i kommunstyrelsen

Harke Steenbergen (S)

Sibylle Ekengren (M)

Petra Lindström (S)

Sven Anderson (M)

Inga-Lill Fredriksson (C)

Christian Tomtlund (SD)

Johan Wahlström (Fi)

3. Johan Rocklind (S) väljs till ordförande i kommunstyrelsen.

Ann-Sofie Lifvenhage (M) väljs till 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen.
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Håkan Ekstrand (C) väljs till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningens ordförande läser upp nomineringarna.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande
beslutsordning:

1. Välja ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen.

2. Välja ersättare i kommunstyrelsen.

3. Välja kommunstyrelsens presidium; ordförande, 1 vice ordförande och 2
vice ordförande.

Ordföranden i valberedningen Johan Rocklind (S) föreslår att Ann-Sofie
Lifvenhage (M), Johan Rocklind (S), Linda Lundin (S), Ingrid Jerneborg
Glimne (M), Anna Ekström (M), Anders Oscarsson (S), Kim Jarl (M), Håkan
Ekstrand (C), Andreas Andersson (C),Tomas Ingberg (SD), Göran
Ehrenhorn (SD), Lena Staaf (V), Gustav Edman (MP) väljs till ordinarie
ledamöter i kommunstyrelsen.

Ordföranden i valberedningen förslår att Harke Steenberger (S), Sibylle
Ekengren (M), Petra Lindström (S), Sven Anderson (M), Inga-Lill
Fredriksson (C), Christian Tomtlund (SD) och Johan Wahlström (Fi) väljs till
ersättare i kommunstyrelsen.

Ingrid Jerneborg Glimne (M) föreslår Johan Rocklind (S) till ordförande i
kommunstyrelsen och Ann-Sofie Lifvenhage (M) till 1: vice ordförande i
kommunstyrelsen.

Mari Klasson (C) föreslår Håkan Ekstrand (C) till andre vice ordförande i
kommunstyrelsen.

Eva Skyllberg (MP) föreslår Gustav Edman (MP) till andre vice ordförande i
kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Ann-Sofie Lifvenhage (M),
Johan Rocklind (S), Linda Lundin (S), Ingrid Jerneborg Glimne (M), Anna
Ekström (M), Anders Oscarsson (S), Kim Jarl (M), Håkan Ekstrand (C),
Andreas Andersson (C),Tomas Ingberg (SD), Göran Ehrenhorn (SD), Lena
Staaf (V), Gustav Edman (MP) till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen
och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Harke Steenberger (S),
Sibylle Ekengren (M), Petra Lindström (S), Sven Anderson (M), Inga-Lill
Fredriksson (C), Christian Tomtlund (SD) och Johan Wahlström (Fi) till
ersättare i kommunstyrelsen och finner så beslutat.

Sluten omröstning angående 2:e vice ordförandeposten/
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oppositionsrådsplatsen sker mellan Håkan Ekstrand (C) och Gustav Edman
(MP).

Omröstning

Omröstningen utföll med 14 röster för Håkan Ekstrand (C), 5 röster för
Gustav Edman (MP) och 12 blankröster.

Håkan Ekstrand (C) väljs till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Sändlista:

~ De valda

~ Förtroendemannaregistret Troman
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.301

§ 85

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2019-2022 -
Val av vuxen- och omsorgsnämnd

Beslut

1. Följande väljs som ledamöter i vuxen- och omsorgsnämnden

Ingrid Jerneborg Glimne (M)

Harke Steenbergen (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Sami Smedberg (S)

Rebecka Sahlman (M)

Mari Klasson (C)

Camilla Lissner (L)

Pernilla Rydberg (SD)

Kim Silow Kallenberg (Fi)

2. Följande väljs som ersättare i vuxen- och omsorgsnämnden

Anita Bell (M)

Therese Alwert (S)

Åsa Tallberg (-) 1 januari 2019- 30 april 2019

Vasili Pema (M) 1 maj 2019 - resterande mandatperiod

Anette Furå (S)

Elin Ekstrand (C)

3. Ingrid Jerneborg Glimne (M) väljs till ordförande i vuxen och
omsorgsnämnden.

Harke Steenbergen (S) väljs till 1:e vice ordförande i vuxen- och
omsorgsnämnden.

Mari Klasson (C) väljs till 2:e vice ordförande i vuxen- och
omsorgsnämnden.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen läser upp nomineringarna.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande
beslutsordning:

1. Välja ordinarie ledamöter vuxen- och omsorgsnämnden.

2. Välja ersättare i vuxen- och omsorgsnämnden.

3. Välja vuxen- och omsorgsnämndens presidium; ordförande, 1 vice
ordförande och 2 vice ordförande.

Ordföranden i valberedningen föreslår att följande personer; Ingrid Jerneborg
Glimne (M), Harke Steenbergen (S), Ann-Sofie Lifvenhage (M), Sami
Smedberg (S), Rebecka Sahlman (M), Mari Klasson (C), Camilla Lissner (L),
Pernilla Rydberg (SD) och Kim Silow Kallenberg (Fi) till ledamöter i vuxen-
och omsorgsnämnden.

Valberedningen föreslår att följande personer; Anita Bell (M), Therese Alwert
(S), Åsa Tallberg (-) under perioden 1 januari 2019- 30 april 2019, Vasili Pema
(M) from 1 maj 2019 och resterande mandatperiod, Anette Furå (S) och Elin
Ekstrand (C) väljs till ersättare i vuxen- och omsorgsnämnden.

Johan Rocklind (S) föreslår Ingrid Jerneborg Glimne (M) till ordförande och
Harke Steenbergen (S) till 1:e vice ordförande i vuxen- och omsorgsnämnden.

Håkan Ekstrand (C) föreslår Mari Klasson till 2:e vice ordförande i vuxen-
och omsorgsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Ingrid Jerneborg Glimne
(M), Harke Steenbergen (S), Ann-Sofie Lifvenhage (M), Sami Smedberg (S),
Rebecka Sahlman (M), Mari Klasson (C), Camilla Lissner (L), Pernilla Rydberg
(SD) och Kim Silow Kallenberg (Fi) till ordinarie ledamöter i vuxen- och
omsorgsnämnden och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Anita Bell (M), Therese
Alwert (S), Åsa Tallberg (-) under perioden 1 januari 2019- 30 april 2019,
Vasili Pema (M) from 1 maj 2019 och resterande mandatperiod, Anette Furå
(S) och Elin Ekstrand (C) till ersättare i vuxen- och omsorgsnämnden och
finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Ingrid Jerneborg Glimne
(M) till ordförande, Harke Steenbergen (S) till 1:e vice ordförande och Mari
Klasson (C) till 2:e vice ordförande i vuxen- och omsorgsnämnden och finner
så beslutat.

Sändlista:

~ De Valda

~ Förtroendemannaregistret Troman
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.301

§ 86

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2019-2022-
val av barn- och utbildningsnämnd

Beslut

1. Följande väljs till ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

Linda Lundin (S)

Anna Ekström (M)

Leif Figaro (S)

Karin Braathen Gustavsson (M)

Inger Johansson (S)

Inga-Lill Fredriksson (C)

Axel Bodin (C)

Krister Ekberg (SD)

Oskar Sulin (V)

2. Följande väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Pernilla Lövström (M)

Johan Rocklind (S)

Sven Anderson (M)

Christer Lagergren (L)

Gustav Edman (MP)

3. Linda Lundin (S) väljs till ordförande i barn- och
utbildningsnämnden.

Anna Ekström (M) väljs till 1:e vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden

Inga-Lill Fredriksson (C) väljs till 2:e vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningens ordförande läser upp nomineringarna.

Förslag till beslut på sammanträdet
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Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande
beslutsordning:

1. Välja ordinarie ledamöter i barn- och utbildningsnämnden.

2. Välja ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

3. Välja barn och utbildningsnämndens presidium; ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande.

Valberedningen föreslår att Linda Lundin (S), Anna Ekström (M), Leif Figaro
(S), Karin Braathen Gustavsson (M), Inger Johansson (S), Inga-Lill
Fredriksson (C), Axel Bodin (C), Krister Ekberg (SD) och Oskar Sulin (V)
väljs till ledamöter i barn- och utbildningsnämnden.

Valberedningen föreslår att Pernilla Lövström (M), Johan Rocklind (S), Sven
Anderson (M), Christer Lagergren (L) och Gustav Edman (MP) väljs till
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Valberedningen föreslår Linda Lundin (S) till ordförande och Anna Ekström
(M) till 1:e vice ordförande.

Håkan Ekstrand (C) föreslår Inga-Lill Fredriksson (C) till 2:e vice ordförande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Linda Lundin (S), Anna
Ekström (M), Leif Figaro (S), Karin Braathen Gustavsson (M), Inger
Johansson (S), Inga-Lill Fredriksson (C), Axel Bodin (C), Krister Ekberg (SD)
och Oskar Sulin (V) till ordinarie ledamöter i barn- och utbildningsnämnden
och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Pernilla Lövström (M),
Johan Rocklind (S), Sven Anderson (M), Christer Lagergren (L) och Gustav
Edman (MP) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden och finner så
beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Linda Lundin (S) till
ordförande, Anna Ekström (M) till 1:e vice ordförande och Inga-Lill
Fredriksson (C) till 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden och
finner så beslutat.

Sändlista:

~ De valda

~ Förtroendemannaregistret/Troman
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.301

§ 87

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2019-2022-
val av samhällsbyggnadsnämnd

Beslut

1. Följande väljs till ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden

Sibylle Ekengren (M)

Anders Oscarsson (S)

Mattias Eldros (M)

Jane Löfstrand (S)

Sarah Kinberg (L)

Tomas Ingberg (SD)

Carl Werner (MP)

2. Följande väljs till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Astor Pettersson (M)

Jesper Hammarlund (S)

Andreas Andersson (C)

Krister Vestman (SD)

3. Sibylle Ekengren (M) väljs till ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden.

Anders Oscarsson (S) väljs till 1:e vice ordförande i samhälls-
byggnadsnämnden

Sarah Kinberg (L) väljs till 2:e vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningens ordförande läser upp nomineringarna.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande
beslutsordning:

1. Välja ordinarie ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden.

2. Välja ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
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3. Välja samhällsbyggnadsnämndens presidium; ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande.

Valberedningen föreslår att Sibylle Ekengren (M), Anders Oscarsson (S),
Mattias Eldros (M), Jane Löfstrand (S), Sarah Kinberg (L), Tomas Ingberg
(SD) och Carl Werner (MP) väljs till ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden.

Valberedningen föreslår att Astor Pettersson (M), Jesper Hammarlund (S),
Andreas Andersson (C) och Krister Vestman (SD) väljs till ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.

Valberedningen föreslår Sibylle Ekengren (M) till ordförande och Anders
Oscarsson (S) till 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Håkan Ekstrand (C) föreslår Sarah Kinberg (L) till 2:e vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Sibylle Ekengren (M),
Anders Oscarsson (S), Mattias Eldros (M), Jane Löfstrand (S), Sarah Kinberg
(L), Tomas Ingberg (SD) och Carl Werner (MP) till ordinarie ledamöter i
samhällsbyggnadsnämnden och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Astor Pettersson (M),
Jesper Hammarlund (S), Andreas Andersson (C) och Krister Vestman (SD)
till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Sibylle Ekengren (M) till
ordförande, Anders Oscarsson (S) till 1:e vice ordförande och Sarah Kinberg
(L) till 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och finner så beslutat.

Sändlista:

~ De valda

~ Förtroendemannaregistret Troman
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.301

§ 88

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2019-2022

Beslut

1. Välja Kjell Bernhardsson (S), Lena Dahlö Lööf (M), Sune Åkerlind
(C), Lars-Göran Winqvist (MP) och vakant plats (SD) till revisionen.
Välja Sune Åkerlind (C) till ordförande och Kjell Bernhardsson (S) till
vice ordförande i revisionen.

2. Välja Linda Lundin (S), Sven Anderson (M), Mattias Eldros (M), Lena
Lindberg (C) och Carl Werner (MP) till ordinarie ledamöter i
valnämnden. Välja Maria Nilsson (S), Tomas Ingberg (SD) och Heidi
Nousiainen (Fi) till ersättare i valnämnden. Linda Lundin (S) väljs till
ordförande och Lena Lindberg (C) väljs till vice ordförande.

3. Inkallelseordning:

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Godkänna Annika Erikssons (S) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige.

5. Begära att Länsstyrelsen gör en uppräkning för socialdemokraterna.

Beslutsunderlag

Annika Erikssons (S) avsägelse 2018-11-12

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen läser upp nomineringarna till Revisionen;

Kjell Bernhardsson (S), Lena Dahlö Lööf (M), Sune Åkerlind (C), Lars-Göran
Winqvist (MP) och en vakant plats (SD).

Johan Rocklind (S) föreslår Kjell Bernhardsson (S) till vice ordförande. Håkan
Ekstrand (C) föreslår Sune Åkerlind (C) till ordförande.
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Valberedningen läser upp nomineringarna till Valnämnden;

Linda Lundin (S), Sven Anderson (M), Mattias Eldros (M), Lena Lindberg (C)
och Carl Werner (MP) föreslås till ledamöter i valnämnden. Maria Nilsson (S),
Tomas Ingberg (SD) och Heidi Nousiainen (Fi) föreslås till ersättare i
valnämnden.

Johan Rocklind (S) föreslår Linda Lundin (S) till ordförande. Håkan Ekstrand
(C) föreslår Lena Lindberg (C) till vice ordförande i valnämnden.

Samtliga partier lämnar in inkallelseordning till sekreteraren.

Beslutsgång

Revisionen:

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Kjell Bernhardsson (S),
Lena Dahlö Lööf (M), Sune Åkerlind (C), Lars-Göran Winqvist (MP) och en
vakant plats (SD) till ordinarie ledamöter revisionen och finner så beslutat.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan välja Sune Åkerlind (C) till
ordförande och Kjell Bernhardsson (S) till vice ordförande i revisionen och
finner så beslutat.

Valnämnden:

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Linda Lundin (S), Sven
Anderson (M), Mattias Eldros (M), Lena Lindberg (C) och Carl Werner (MP)
till ordinarie ledamöter i valnämnden, och Maria Nilsson (S), Tomas Ingberg
(SD) och Heidi Nousiainen (Fi) till ersättare i valnämnden och finner så
beslutat. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan välja Linda Lundin
(S) till ordförande och Lena Lindberg (C) till vice ordförande i valnämnden
och finner så beslutat.

Sändlista:

~ De valda

~ Förtroendemannaregistret/Troman

~ Länsstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.297

§ 89

Likvidation av Regionförbundet Sörmland

Beslut
1. Fullmäktige beslutar att Region Sörmland övertar verksamheten från

Regionförbundet Sörmland från 2019-01-01 samt

2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna

och tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda

värden enligt bifogad ärendebeskrivning,

3. Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet,

4. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de

handlingar som tas emot,

5. Förbundsstyrelsen i Region Sörmland får i uppdrag att genomföra

likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det

kan ske efter 2019-01-01 och

6. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i förbundsstyrelsen

tills likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet och
landstinget beslutat om regionbildning. I samband med regionbildning slås
landstinget Södermanland, Regionförbundet Sörmland samt
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) samman i
en organisation; Region Sörmland. Detta innebär att regionförbundet och
kollektivtrafikmyndigheten likvideras och att landstinget omvandlas till region.
Bifogade handlingar beskriver likvidationen och arkivhantering samt
genomförandet av likvidationen för Regionförbundet Sörmland.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsen protokoll 2018-11-05, § 104

2. Tjänsteskrivelse 2018-10-12

3. Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående

arkiv- och informationshantering

4. Protokollsunderlag

5. Beslutsunderlag likvidation Regionförbundet Sörmland och

verksamhetsövergång

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Fullmäktige beslutar att Region Sörmland övertar verksamheten från

Regionförbundet Sörmland från 2019-01-01 samt

2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna
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och tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda

värden enligt bifogad ärendebeskrivning,

3. Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet,

4. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de

handlingar som tas emot,

5. Förbundsstyrelsen i Region Sörmland får i uppdrag att genomföra

likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det

kan ske efter 2019-01-01 och

6. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i förbundsstyrelsen

tills likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Regionförbundet Sörmland
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.298

§ 90

Likvidation av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (SKTM)

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands

kollektivtrafikmyndighet (SKTM) beslut enligt följande

2. SKTM överlåter sin verksamhet till Region Sörmland 2019-01-01,

3. Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar

och skulder överlåts till Region Sörmland till bokförda värden,

4. Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB

godkänns,

5. SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet,

6. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de

handlingar som tas emot,

7. Länstrafiken Sörmland AB:s arkiv hanteras på samma sätt enligt punkt

4-5,

8. Genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så

snart det kan ske efter 2019-01-01 samt

9. Förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills

likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet och
landstinget beslutat om regionbildning. I samband med regionbildning slås
landstinget Södermanland, Regionförbundet Sörmland samt
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) samman i
en organisation; Region Sörmland. Detta innebär att regionförbundet och
kollektivtrafikmyndigheten likvideras och att landstinget omvandlas till region.
Bifogade handlingar beskriver likvidationen, överlåtandet av tillgångar och
skulder, aktieöverlåtelseavtal, arkivhantering samt genomförandet av
likvidationen för kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
(SKTM).

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 105

2. Tjänsteskrivelse 2018-10-12

3. Missiv

4. Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående

arkiv- och informationshantering

5. Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands

Kollektivtrafikmyndighet den 4 oktober 2018
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6. Bilaga § 3 Aktieöverlåtelse avtal 20180904 Länstrafiken AB

7. Bilaga § 3 Avtal gällande betalningsansvar för eventuell miljöskuld

8. Tjänsteutlåtande och förslag till beslut likvidation SKTM och

verksamhetsövergång

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands

kollektivtrafikmyndighet (SKTM) beslut enligt följande

2. SKTM överlåter sin verksamhet till Region Sörmland 2019-01-01,

3. Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar

och skulder överlåts till Region Sörmland till bokförda värden,

4. Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB

godkänns,

5. SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet,

6. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de

handlingar som tas emot,

7. Länstrafiken Sörmland AB:s arkiv hanteras på samma sätt enligt punkt

4-5,

8. Genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så

snart det kan ske efter 2019-01-01 samt

9. Förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills

likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Sändlista:
~ SKTM (kollektivtrafikmyndigheten@dll.se)
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.195

§ 91

Sörmlandstaxan - Beslut om bytestider, nya priser för
vissa produkter samt nya produkter

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner direktionens beslut att bytestiden för
resor i 3 eller flera zoner sätts till 180 minuter från den 1 januari 2019

2. Kommunfullmäktige godkänner de nya priserna för Sörmlandstaxans

periodbiljett 30-dagar i en zon (580 kronor), lågtrafikkort (200 kronor)

samt enkelbiljetter (2 kronor ökning för resor i en zon och 4 kronor

prisökning för resor i två zoner) från den 1 januari 2019. Utifrån detta

anpassas också skolkorten enligt överenskommelsen angående

skolkort kopplad till Sörmlandstaxan.

3. Kommunfullmäktige godkänner att två nya produkter införs i

Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1-dygn och Familj 3-

dygn. Priset för 1-dygnsbiljetten sätts till 120 kronor för en zon

respektive 240 kronor för två eller flera zoner och priset för 3-

dygnsbiljetten sätts till 300 kronor för 1-zon respektive 500 kronor för

två eller flera zoner. Produkten gäller obegränsat resande under

giltighetstiden för 2 vuxna samt upp till 3 medföljande barn och

ungdomar

Sammanfattning av ärendet

En övergripande översyn har gjorts av Sörmlandstaxan och i och med detta
föreslås ett antal ändringar samt tillägg i Sörmlandstaxans utbud:

För resor i tre zoner eller fler föreslås en förlängd bytestid. Idag är bytestiden
120 minuter men flera resor som dyker upp i Sörmlandstrafikens
reseplanerare tar längre tid än så vilket gör att en bytestid på 180 minuter eller
är mer lämplig för resor i tre zoner eller fler.

I översynen föreslås en prishöjning på periodkort med 30-dagars giltighet i en
zon till 580 kronor i stället för dagens 560 kronor. En höjning görs också för
enkelbiljetter där en enkelbiljett för resa i en zon höjs med 2 kronor och i två
zoner med 4 kronor. För resor i fler zoner än två ändras inte priset.

Två nya produkter föreslås också för Sörmlandstaxan. De nya produkterna är
en familjebiljett med 1 eller 3 dygns giltighet. På biljetten kan 2 vuxna och
max 3 barn/ungdomar åka. Motiven till biljetten är att skapa en produkt som
kan konkurrera med priset för att ta bilen och parkera för en familj.

Beslutsunderlag
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1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 108

2. Tjänsteskrivelse 2018-10-05

3. Protokollsutdrag från direktionens sammanträde den 4 oktober

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner direktionens beslut att bytestiden för
resor i 3 eller flera zoner sätts till 180 minuter från den 1 januari 2019

2. Kommunfullmäktige godkänner de nya priserna för Sörmlandstaxans

periodbiljett 30-dagar i en zon (580 kronor), lågtrafikkort (200 kronor)

samt enkelbiljetter (2 kronor ökning för resor i en zon och 4 kronor

prisökning för resor i två zoner) från den 1 januari 2019. Utifrån detta

anpassas också skolkorten enligt överenskommelsen angående

skolkort kopplad till Sörmlandstaxan.

3. Kommunfullmäktige godkänner att två nya produkter införs i

Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1-dygn och Familj 3-

dygn. Priset för 1-dygnsbiljetten sätts till 120 kronor för en zon

respektive 240 kronor för två eller flera zoner och priset för 3-

dygnsbiljetten sätts till 300 kronor för 1-zon respektive 500 kronor för

två eller flera zoner. Produkten gäller obegränsat resande under

giltighetstiden för 2 vuxna samt upp till 3 medföljande barn och

ungdomar

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.195

§ 92

Sörmlandstaxan - Beslut om tilläggsavgift i kollektiv
persontrafik

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner att tilläggsavgiften vid resande med

ogiltigt färdbevis justeras till 1200 kronor plus expeditionsavgift samt

kostnaden för det faktiska färdbeviset, från den 1 januari 2019.

2. Godkänner att tilläggsavgiften för studenter som i efterhand
inkommer med giltig studentlegitimation justeras till 250 kronor från
den 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet

Tilläggsavgifter tas ut av passagerare som reser utan giltigt färdbevis.
Kollektivtrafikmyndighetens rätt att ta ut avgiften regleras i lag (1977:67) om
tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Tilläggsavgiften vid resande med ogiltig biljett i Sörmlandstrafiken är i
dagsläget 500 kronor plus en expeditionsavgift (just nu 20 kronor) samt
biljettpris motsvarande den inte köpta biljetten. Bedömningen är att
tilläggsavgiften bör justeras för att uppnå en förbättrad intäktssäkring och öka
incitamentet för att resa med giltigt färdbevis.

Vad gäller tillämpningen av tilläggsavgifter för studenter tilldelas studenter en
tilläggsavgift om de vid kontrolltillfället inte kan uppvisa en giltig
studentlegitimation. I dagsläget krävs att en studentlegitimation ska vara med
och inga bestridanden godkänns i efterhand. I jämförelse med andra län är
detta en förhållandevis hård tillämpning.

Med denna bakgrund är förslaget att tilläggsavgiften höjs till 1200 kronor plus
expeditionsavgift samt kostnaden för det faktiska färdbeviset, och att det i
samband med det införs en lägre tilläggsavgift på 250 kronor för studenter
som i efterhand inkommer med giltig studentlegitimation.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 109

2. Tjänsteskrivelse 2018-10-05

3. Protokollsutdrag från direktionens sammanträde den 4 oktober 2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner att tilläggsavgiften vid resande med

ogiltigt färdbevis justeras till 1200 kronor plus expeditionsavgift samt

kostnaden för det faktiska färdbeviset, från den 1 januari 2019.

2. Godkänner att tilläggsavgiften för studenter som i efterhand
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inkommer med giltig studentlegitimation justeras till 250 kronor från
den 1 januari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.262

§ 93

Digitaliseringspolicy

Beslut
1. Digitaliseringspolicy för Gnesta kommun 2019-2022 godkänns enligt

bilaga.

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att genomdriva

digitaliseringspolicyns intentioner.

Sammanfattning av ärendet

E-tjänster spelar en nyckelroll i vår vardag. Internet och informationsteknik
påverkar alla samhällsområden. Medborgare, företagare och medarbetare
förväntar sig att snabbt och säkert kunna sköta ärenden, få information och
inflytande via enkla, digitala kontaktvägar. Genom att ta vara på
digitaliseringens möjligheter kan vi förbättra service, höja kvalitet och
effektivitet i utförande och organisation. Vi frigör tid och resurser för att
möta behoven hos medborgare, företag och medarbetare i Gnesta kommun.
Digitaliseringspolicyn för Gnesta kommun är det styrdokument som sätter
ramar och mål för genomförandet av digitaliseringsarbetet.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 102

2. Tjänsteskrivelse 2018-08-23

3. Digitaliseringspolicy för Gnesta kommun 2019 - 2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Digitaliseringspolicy för Gnesta kommun 2019-2022 godkänns enligt

bilaga.

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att genomdriva

digitaliseringspolicyns intentioner.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Kommunchef
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~ IT-Chef

~ Processledare digitalisering
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.312

§ 94

Skattesats 2019

Beslut
1. Den kommunala skattesatsen för 2019 fastställs till 22,12 kr.

Sammanfattning av ärendet

Den kommunala skattesatsen föreslås sänkas med 6 öre till 22,12 kr

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 101

2. Tjänsteskrivelse 2018-10-01

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Den kommunala skattesatsen för 2019 fastställs till 22,12 kr.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.159

§ 95

Gemensam överförmyndarnämnd Flen-Gnesta-Vingåker

Beslut
1. Anta förslaget till reglemente samt avtal för den gemensamma

överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner

att börja gälla från och med 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner har beslutat att
bilda en gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2019. I
Gnesta kommun togs beslutet vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.
Detta beslut innebar också att arbetet med att bilda ett gemensamt kontor
inleddes. Syftet med samordningen av kontoren är främst att upprätthålla
kvaliteten och minska sårbarheten i verksamheten.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 113

2. Tjänsteskrivelse 2018-10-23

3. Förslag till reglemente

4. Förslag till avtal

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Anta förslaget till reglemente samt avtal för den gemensamma

överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner

att börja gälla från och med 1 januari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Håkan Ekstrand (C) och Elin Ekstrand (C) anmäler jäv. Ordföranden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Flens kommun

~ Vingåkers kommun

~ Överförmyndaren Gnesta

~ Överförmyndaren Flen
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~ Överförmyndaren Vingåker
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.310

§ 96

Verksamhetsövergång av VuA (Vuxenutbildning och
arbetsmarknad) från kommunstyrelseförvaltningen till
vuxen- och omsorgsförvaltningen

Beslut

1. Godkänna sammanslagningen av Individ- och familjeomsorgen (IFO)
och Vuxenutbildningen och Arbetsmarknad (VuA) från 1 januari
2019. Ansvar och budget för VuA överförs därmed från
Kommunstyrelsen till Vuxen- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Idag är Individ- och familjeomsorgen organiserade under Vuxen- och
omsorgsförvaltningen. Vuxenutbildning och arbetsmarknad är organiserade
under Kommunstyrelseförvaltningen. Båda verksamheterna är beroende av
varandra när det gäller integration, vägledning, arbetsmarknad och
kompetenshöjande insatser för medborgare. Individ- och familjeomsorgen
har inga egna insatser för medborgare som står långt från arbetsmarknaden.
En sammanslagning innebär att individer som uppbär ekonomiskt bistånd,
som har missbruk eller socialpsykiatriska problem får bättre stöd avseende
vägledning, utbildning och sysselsättning. Målet är att alla individer ska ha en
arbetsplats att gå till. Organisationsförändringen tar också hänsyn till de
juridiska aspekterna. För att kunna arbeta enligt föreslaget arbetssätt behöver
båda organisationerna lyda under en och samma nämnd.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 112

2. Tjänsteskrivelse 2018-10-01

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Godkänna sammanslagningen av Individ- och familjeomsorgen (IFO)
och Vuxenutbildningen och Arbetsmarknad (VuA) från 1 januari
2019. Ansvar och budget för VuA överförs därmed från
Kommunstyrelsen till Vuxen- och omsorgsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.311

§ 97

Familjecentral

Beslut

1. Ge Vuxen- och omsorgsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden
i uppdrag att starta Familjecentral i samverkan med Landstinget.

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommun tillsammans med Landstinget vill starta en familjecentral
med målsättningen att kunna invigas runt årsskiftet.

En familjecentral innebär en samverkansform och en hälsofrämjande arena
för föräldrar och deras barn. Samarbetet omfattar Gnesta vårdcentral,
kvinnokliniken, Vuxen- och omsorgsförvaltningen samt Barn- och
utbildningsförvaltningen. Basen i familjecentralen är den allmänna Mödra-
och Barnhälsovården i samverkan med Öppna förskolan samt en
förebyggande Socialtjänst.

Tanken med familjecentralen är att stärka det förebyggande arbetet kring
familjers mående från start med BVC och bistå med en samlad kompetens
genom åren när barnen växer. Familjecentralen är en samordnad mötesplats
där föräldrar och barn får tillgång till ett lättillgängligt stöd från samhällets
olika aktörer vars olika kompetenser samlas under samma tak. De olika
verksamheterna arbetar för att främja barns och föräldrars hälsa, sociala
förankring samt att tillgodose de behov som finns. Verksamheterna är riktade
mot barn i åldern 0-6 år och deras familjer.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 110

2. Tjänsteskrivelse 2018-10-10

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Ge Vuxen- och omsorgsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden
i uppdrag att starta Familjecentral i samverkan med Landstinget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista:

~ Ann Malmström, förvaltningschef

~ Christina Thunberg, förvaltningschef

~ Mats Engström, verksamhetschef

~ Anne Hedlund, förskolechef

~ Monica Gustavsson, förskolechef

~ Elin Insulander Hjelm, verksamhetschef
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.156

§ 98

Motion - Låt Gnestas äldre själva få bestämma

Beslut
1. Motionen avslås då alla beslut rörande särskilt boende är individuellt

behovsprövade.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden mottog en motion från Sarah Kinberg (L)
gällande att alla som är över 85 år eller äldre och som önskar en plats på ett
särskilt boende alltid ska erbjudas detta. Vuxen- och omsorgsförvaltningen
har utrett ärendet. Alla beslut gällande särskilt boende är individuellt
behovsbeprövade av biståndshandläggarna. Följaktligen kan en åldersgräns
om 85 år inte ligga till grund för ett erbjudande om särskilt boende även om
individen önskar detta.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 114

2. Tjänsteskrivelse 2018-10-17

3. Utdrag ur vuxen och omsorgsnämndens protokoll 2018-08-30, § 55

4. Tjänsteskrivelse 2018-08-13

5. Motionen

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen avslås då alla beslut rörande särskilt boende är individuellt

behovsprövade.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Reservation

Camilla Lissner (L) anmäler skriftlig reservation.
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.201

§ 99

Motion - Bättre hälsa för seniorer på kommunens
äldreboende genom regelbunden träning/motion

Beslut

1. Motionen avslås då den motion och hälsa som erbjuds idag anses som
tillräcklig.

Sammanfattning av ärendet

Göran Ehrenhorn (SD) inkom med en motion den 28 maj 2018 där vuxen-
och omsorgsförvaltningen ombads utreda och ta fram förslag på hur träning
och motion för seniorer på äldreboenden i Gnesta kommun kan ökas.
Vuxen- och omsorgförvaltingen har utrett ärendet och bedömer att den
träning och motion som idag erbjuds bedöms som tillräcklig.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 115

2. Tjänsteskrivelse 2018-10-10

3. Utdrag ur vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-08-30 , § 56

4. Tjänsteskrivelse 2018-06-29

5. Motionen

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen avslås då den motion och hälsa som erbjuds idag anses som

tillräcklig.

Förslag till beslut på sammanträdet

Tomas Ingberg (SD) bifaller det framskrivna förslaget.

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.107

§ 100

Avgifter för uthyrningslokaler

Beslut
1. Ersätta tidigare beslut KS.2015.349 och KOT.2012.314 Riktlinjer om

avgifter för uthyrningslokaler Elektron (A och B-sal) och

idrottsanläggningar.

2. Godkänna nya förslaget enligt bilaga ”Avgifter för uthyrningslokaler

och idrottsanläggningar”

3. Avgifterna börjar gälla från 1 januari 2019 och räknas årligen upp,

baserat på de hyreshöjningar som Gnesta kommun får.

Sammanfattning av ärendet

Avgifterna för idrottsanläggningar har inte reviderats sedan 1 januari 2014.
Den största förändringen är att separera privatperson och
föreningsverksamhet för vuxna, då avgiften varit lika för dessa grupper.
Föreningsverksamhet är prioriterad i Gnesta kommun, vilket också framgår i
det antagna idrottspolitiska programmet, och bör ha en lägre avgift än
privatperson.

Freja Bad & Gym har efter önskemål, från kunder, som förslag att införa en
prisklass motsvarade ungdomar för studerande. Ny prisgrupp blir Ungdom/
studerande.

Elektron, A- och B-sal har idag ett komplicerat avgiftssystem med olika taxor
som behöver förtydligas och även förenklas.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 107

2. Särskilt yttrande

3. Tjänsteskrivelse 2018-05-03

4. Förslag nya avgifter

5. Gamla taxor idrottsanläggningar

6. Priser Freja Bad & Gym

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ersätta tidigare beslut KS.2015.349 och KOT.2012.314 Riktlinjer om

avgifter för uthyrningslokaler Elektron (A och B-sal) och

idrottsanläggningar.

2. Godkänna nya förslaget enligt bilaga ”Avgifter för uthyrningslokaler

och idrottsanläggningar”

3. Avgifterna börjar gälla från 1 januari 2019 och räknas årligen upp,



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

baserat på de hyreshöjningar som Gnesta kommun får.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Lena Staaf (V) föreslår återremiss av ärendet med motiveringen "att avgifter
behöver sänkas för att få fler att använda anläggningen".

Jesper Hammarlund (S) förslår bifall till framskrivet förslag.

Johan Rocklind (S) och Jesper Hammarlund (S) föreslår avslag av Lena Staafs
(V) återremissförslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar det framskrivna
förslaget eller enligt Lena Staafs (V) återremissförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Reservationer

Lena Staaf (V) lämnat in skriftlig reservation.

Sändlista:

~ Första namnet

~ Andra namnet



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.269

§ 101

Medlemskap i Sydarkivera

Beslut
1. Beslutar att avge avsiktsförklaring om att från och med 2021 inträda i

kommunalförbundet Sydarkivera.

2. Ge kommunchefen i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.

3. Budgetera för anslutningsavgift om 4 kronor per invånare/år för åren

2019-2020 samt med 27 kronor invånare/år i och med fullständigt

medlemskap från och med år 2021.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens olika verksamheter hanterar dagligen stora mängder information
som lagras digitalt, men också på papper. För att rätt information ska vara
åtkomlig för verksamheten, och kunna bevaras för framtiden, krävs ordning
och reda. Genom att samarbeta i en gemensam arkivorganisation blir det
möjligt att dela på resurser och kompetens inom området
informationsförvaltning. För att möjliggöra att Gnesta kommun stärker
kvaliteten i sin informationshantering föreslås att kommunen söker
medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 103

2. Tjänsteskrivelse 2018-10-12

3. Rapport "Säkra informationen för framtiden! Samverkan kring e-arkiv

mellan kommuner i Sörmland – medlemskap i Sydarkivera".

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Beslutar att avge avsiktsförklaring om att från och med 2021 inträda i

kommunalförbundet Sydarkivera.

2. Ge kommunchefen i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.

3. Budgetera för anslutningsavgift om 4 kronor per invånare/år för åren

2019-2020 samt med 27 kronor invånare/år i och med fullständigt

medlemskap från och med år 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Sydarkivera, registrator@sydarkivera.se

~ Flens kommun

~ Oxelösunds kommun

~ Strängnäs kommun

~ Trosa kommun

~ Eskilstuna kommun

~ Katrineholms kommun

mailto:registrator@sydarkivera.se
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.15

§ 102

Obesvarade motioner och medborgarförslag

Beslut
1. Godkänna redovisningen av obesvarade motioner och

medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet

Två motioner kommer att behandlas på kommunstyrelsesammanträdet den 5
november 2018.

6 motioner ligger för beredning med kortare handläggningstid än 1 år.

För närvarande ligger sju stycken medborgarförslag för beredning med
kortare handläggningstid än ett år.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 116

2. Tjänsteskrivelse 2018-09-21

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Godkänna redovisningen av obesvarade motioner och

medborgarförslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.315

§ 103

Delårsrapport Gnesta kommun 2018

Beslut

1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2018 för Gnesta kommun

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styrregler ska en delårsrapport upprättas för kommunen
per den 31 augusti. I delårsrapporten redovisas bl a verksamhetsuppföljning,
uppföljning och prognos för budgeten samt uppföljning av investeringar.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 99
2. Utlåtande avseende delårsrapport
3. Tjänsteskrivelse 2018-10-12
4. Förslag till Delårsrapport 2018 för kommunen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2018 för Gnesta kommun

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.369

§ 104

Motion - Porrfilter i skolan - Självklart!

Beslut

1. Motionen medges, anmäls och skickas till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Håkan Ekstrand (C) m fl har lämnat in en motion där man vill att alla skolor i
kommunen är fria från pornografi samt att samtliga skolor och förskolor i
kommunen inför ett filter som blockerar pornografi på skolans egna datorer
och surfplattor.

Beslutsunderlag

1. Motionen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Motionen medges anmäls och skickas till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.303

§ 105

Medborgarförslag - Kommunal upphandling av livsmedel
skall följa svensk djurskyddsstandard

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår att kommunen vid all upphandling av livsmedel
ställer krav på att dessa ska vara framställda på ett sätt som överensstämmer
med svensk djurskyddsstandard.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslaget

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.304

§ 106

Medborgarförslag - Marken där Powerbox fastighet brunnit
omvandlas till bostadsmark och att billiga hyresrätter byggs
där

Beslut

1. Medborgarförslaget medges ej

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår att marken där Powerbox fastighet i Gnesta brunnit
omvandlas till bostadsmark och att billiga hyresrätter byggs där.

Fastigheten och marken ägs inte av Gnesta kommun.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslaget

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Medborgarförslaget medges ej

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.331

§ 107

Medborgarförslag - Egenföretagande som sommarjobb för
ungdomar

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår att egenföretagande som sommarjobb för ungdomar
införs i Gnesta kommun.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslaget

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

~Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.347

§ 108

Medborgarförslag - Sätt upp en klocka i Thuleparken

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår att det sätts upp en klocka i Thuleparken.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslaget

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: SN.2018.60

§ 109

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS

Beslut

1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning av ärendet

För andra kvartalet finns sammanlagt fem ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 117

2. Tjänsteskrivelse 2018-10-03

3. Protokoll 2018-09-27 - VON § 67

4. Tjänsteskrivelse 2018-09-12

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Rapporteringen godkänns

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
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Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS.2018.346

§ 110

Interpellation - Fler pendeltågsturer på helgerna

Beslut

1. Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet

Lena Staaf (V) har ställt en interpellation till Ann-Sofie Lifvenhage (M)
angående fler pendeltågsturer på helgerna. Ann-Sofie Lifvenhage (M) svarar
på interpellationen vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.

Beslutsunderlag

1. Interpellation- Fler pendeltågsturer på helgerna

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Interpellationen får ställas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
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Mari Klasson, Led C X         
Elin Ekstrand, Led C X § 95 Axel Bodin       
Andreas Andersson, Led C   X         
Pernilla Rydberg, Led SD 


 


 


X         
Tomas Ingberg, Led SD X         
Christian Tomtlund, Led SD X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Krister Vestman, Led SD
  


X         
Gustav Edman, Led MP
   


X         
Eva Skyllberg, Led MP
   


X         
Anders Simme, Led V X         
Lena Staaf, Led V X         
Camilla Lissner, Led L X         
Kim Silow Kallenberg, Led FI X         







UPPROPS- OCH OMRÖSTNINSLISTA Datum:  KF 18-11-19  Sida 2 


ÄRENDE 
NR 


ÄRENDE 
NR 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 


NÄRVARANDE 


 


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 
JA NEJ 


 


Harke Steenbergen, Ers   S
    


X         
Annette Furå, Ers  S X         
Leif Figaro, Ers  S X         
Jane Löfstrand, Ers  S X         
Mattias Eldros, Ers  M X         
Dan Glimne, Ers  M X         
Rebecka Sahlman  M X         
Astor Pettersson, Ers  M X         
Ingalill Fredriksson, Ers  C X         
Mats Klasson, Ers  C  X        
Axel Bodin, Ers  C X         
Lars Allstadius, Ers  SD X         
Göran Ehrenhorn, Ers  SD
   
   
   
  


X         
Gunilla Louwerens, Ers  MP X         
Carl Werner, Ers  MP X         
Benny Åberg, Ers  V X         
Birgitta Fredriksson, Ers  V X         
Sarah Kinberg, Ers  L X         
Christer Lagergren, Ers  L  X        
Anja Probst, Ers  FI X         
Johan Wahlström, Ers  FI X         


 








Reservation 


Kommunfullmäktiges ärende 15 K5.2018.159 


Måndag 19 november 2018 


Motion-Låt Gnestas äldre själva få bestämma 


De allra flesta äldre i Gnesta är nöjda med sitt boende och med livet som 


helhet. De rår sig själva och bestämmer över sitt eget liv med all rätt. De klarar 


av sin vardag själva, en del med hjälp av god kommunal service som hemtjänst 


och har inga planer på att bryta upp från sitt hem även om det i många fall är 


aldrig så ont, besvärligt och tungt. 


Men vår uppfattning är att om det visar sig att det egna boendet för en som är 


85 år eller äldre, ensam, och som har alla till buds stående hjälper med allt vad 


därtill hör, ändå upplever sin livssituation alltför ångestfylld och att ängslan och 


oron fullständigt förlamar tillvaron med klart minskad livskvalitet som följd, då 


ska man själv få bestämma om man inte klarar av att bo hemma längre utan 


önskar flytta in på ett vårdboende. 


Istället för formuleringen "undantag för sociala skäl" som vi har förstått finns i 


gällande behovskriterierna föreslår vi att en 85+ garanti införs. 


Camilla Lissner (L) 
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0  Vänsterpartiet Gnesta 


Reservation till ärendet "Avgift för uthyrningslokaler". 


Efter att badet renoverades så höjdes alla avgifter. Vänsterpartiet invände på KS och Kf att priserna 
för årskort beträffande både bad och gym, samt i synnerhet kombokortet, kom att ligga för högt. 
Risken var att den nya högre avgiften skulle innebära att färre nu skulle använda sig av badet och att 
vi därmed skulle förlora ekonomiskt. Det är dessutom en jämlikhetsfråga att hålla avgifterna låga för 
att ge fler möjlighet att använda badhuset. 


Vänsterpartiet påtalade också det olämpliga i att badhuset skulle stängas tidigare på fredagar, 
ändringen var från kl 21 till kl 19. Många Gnestabor pendlar till arbete. Barnfamiljer skall hinna hem 
och åka till badet. Fredagar var en populär dag. 


Nu har det framkommit att besöksantalet har minskat på badhuset, precis som vi befarade. 


På förmiddagar och fram till ca kl 15 är det väldigt få personer som använder badhuset. Vi föreslår att 
man kraftigt sänker avgiften under denna tid för att ge möjlighet för pensionärer, sjukskrivna och 
arbetslösa att bada till en ekonomiskt möjlig kostnad. Åtgärden med minskad avgift för dessa tider bör 
utvärderas efter ett halvår. 


Det har från förvaltningens sida hävdats att man inte kan ha lägre avgifter på grund av att man inte 
ska konkurrera med privata badhus. Men om man jämför med till exempel Katrineholm och Flen så ser 
man att de har lägre avgifter och även bättre öppettider. Badhus som har äventyrsbad blir svåra att 
jämföra med. 


Vänsterpartiet vill därför reservera sig mot förslaget gällande avgift för uthyrningslokaler. Vårt förslag 
är återremiss med möjlighet att titta över och sänka avgifterna till bad och gym samt öppettiderna med 
möjlighet till längre öppethållande på fredagar. 


Gnesta 181119 


Anders Simme (V) 


Lena Staaf (V) 
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