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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdet öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Inga-Lill Fredriksson (C) som ordinarie och Kim Jarl (M)
som ersättare att justera protokollet onsdagen den 5 december 2018, kl 13.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att ärende 23 på dagordningen, Uppdaterad arbetsordning
kommunfullmäktige, utgår och tas upp på nästa sammanträde.

Ärende 1 på dagordningen "Framtidsplan 2019 - 2021", ärende 2 "Ekonomisk
uppföljning 2018 kommunen totalt", ärende 15 "Revidering av arvodesreglementet"
samt ärende 18 "Införande av jävsnämnd" har dukats till sammanträdet.

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Ingen information.
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.342

§ 122

Framtidsplan 2019-2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställer Framtidsplan 2019-21 för Gnesta kommun

Sammanfattning av ärendet

Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan för Gnesta kommun.
Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på
kommunövergripande nivå. I planen återfinns den politiska plattformen med
fokusområden, kommunfullmäktiges verksamhetsmål, finansiella mål, tilldelade
ramar samt investerings- och exploateringsbudget. Här finns också viktiga
planeringsförutsättningar med skattesats, befolkningsprognos etc.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 2018-11-

2. Framtidsplan 2019-2021

Tjänsteförslag
1. Fastställer Framtidsplan 2019-21 för Gnesta kommun

Förslag till beslut på sammanträdet

Håkan Ekstrand (C) och Sarah Kinberg (L) bifaller det framskrivna förslaget.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.145

§ 123

Ekonomisk uppföljning 2018 kommunen totalt

Beslut

1. Godkänna ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter oktober
2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen totalt (skattefinansierad verksamhet) har en avvikelse per oktober
månad med -482 tkr. De största avvikelserna avser Kommungemensamma
poster (+ 16 705 tkr), KS förvaltning (+ 3 323 tkr), Vuxen- och
omsorgsnämnden (- 14 400 tkr) och Barn och utbildningsnämnden (- 7 355
tkr).

Prognos: + 1 950 tkr

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-26

Tjänsteförslag

1. Godkänna ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter oktober
2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.143

§ 124

Ekonomisk uppföljning kommungemensamma poster 2018

Beslut

1. Godkänna den ekonomiska uppföljningen efter oktober månad för
kommungemensamma poster.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomisk uppföljning efter oktober avseende kommungemensamma poster
visar en positiv budgetavvikelse med 16 705 tkr. Detta beror främst på
realisationsvinster om 7 400 tkr vid försäljning av värdepapper,
överskottsutdelning från Kommuninvest på 2 300 tkr samt lägre
avskrivningskostnader och kostnader för främmande tjänster än budgeterat.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-22

Tjänsteförslag

1. Godkänna den ekonomiska uppföljningen efter oktober månad för
kommungemensamma poster.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

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

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.144

§ 125

Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen 2018

Beslut

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter oktober
2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens budget är -82 196 tkr.

Nämndens avvikelse efter augusti månad är för den skattefinansierade verksamheten
+3 397 tkr, och för avgiftskollektiven -74 tkr. För helår prognostiseras ett överskott
för den skattefinansierade verksamheten. Detta främst pga att intäkter från
Migrationsverket om 4 300 tkr som tidigare bokförts i balansräkningen för framtida
kostnader nu resultatförts. Också avräkningen från Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet för 2017 års omkostnader gav en positiv återbetalning på
+800 tkr. Vi kan även se effekten av en återhållsamhet under hösten vilket också
bidrar till överskottet. Inom vissa enheter är den aktuella avvikelsen relaterad till en
periodiseringseffekt, där kostnaderna kommer i slutet av året.

För avgiftskollektiven förväntas ett underskott inom VA enheten på -700 tkr drivet
av oplanerade underhåll och reparationskostnader på RV Gnesta och RV
Björnlunda. Vi har även en kostnad som hänför sig till 2017 som bokats inom på
2018 års resultat. Renhållningsenheten har en budget i balans.

Prognos: +8 700 tkr

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-21

Tjänsteförslag

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter oktober 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomichef
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.289

§ 126

Revisionsrapport - Granskning av momshantering

Beslut

1. Godkänner förvaltningens svar på revisionsrapport om
momshantering

Sammanfattning av ärendet

Revisionen har genomfört en granskning avseende kommunens
momshantering (bilaga 2). Syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende momshantering
är tillräcklig. I avsnittet Förvaltningens synpunkter kommenteras de
bedömningar och rekommendationer som finns i granskningen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-15

2. Granskning av momshantering

Tjänsteförslag

1. Godkänner förvaltningens svar på revisionsrapport om
momshantering

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Revisionen

~ Ekonomichef
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.226

§ 127

Låneram 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2019 till

50 mkr.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens finanspolicy anger att kommunfullmäktige varje år ska fastställa
en ram för kommunens totala externa upplåning för nästkommande år. I
ärendet föreslås en låneram om 50 mkr för 2019.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-22

Tjänsteförslag
1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2019 till

50 mkr.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.225

§ 128

Tak för borgen 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Kommunkoncern ABs

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr,

jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt att en borgensavgift enligt

Gnesta kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta

Kommunkoncern AB. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de

borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.

2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnestahem ABs

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 460 000 000 kr,

jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift enligt

Gnesta kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnestahem AB.

Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive

ursprungliga lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för

befintliga lån.

3. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Förvaltnings ABs

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000 kr,

jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift enligt

Gnesta kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta

Förvaltnings AB. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de

borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.

Sammanfattning av ärendet

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

I föreliggande ärende föreslås ingen höjning av borgensramen för Gnesta
Kommunkoncern AB och Gnestahem AB. För Gnesta Förvaltnings AB
föreslås en höjning av borgensramen med 60 mkr till att totalt uppgå till 600
mkr under 2019. Gnesta kommun debiterar det utnyttjade borgensåtagandet
enligt kommunens borgensmodell.

Totalt borgensåtagande för Gnesta kommunkoncern uppgår då till 1 127 mkr.

Beslutsunderlag
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-14

Tjänsteförslag
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Kommunkoncern

ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000

000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt att en

borgensavgift enligt Gnesta kommuns modell för borgensavgifter

debiteras Gnesta Kommunkoncern AB. Det totala högsta lånebeloppet

ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp,

inklusive de borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.

2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnestahem ABs

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 460 000 000 kr,

jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift

enligt Gnesta kommuns modell för borgensavgifter debiteras

Gnestahem AB. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de

borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.

3. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Förvaltnings ABs

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000 kr,

jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift

enligt Gnesta kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta

Förvaltnings AB. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de

borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.337

§ 129

Plan för borgensavgifter

Förslag till beslut kommunfullmäktige
1. Anta föreslagen plan för beräkning av borgensavgifter för de

kommunalt ägda bolagen.

Sammanfattning av ärendet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med SABO (de
allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation) och Kommuninvest
(KI) tagit fram en handledning för hur kommunerna kan fastställa borgens-
och låneavgifter på ett lagenligt sätt. Denna handledning går ut på att
borgensavgiften ska beräknas vid varje unikt lånetillfälle. Förutom att detta
leder till ökat administrativt arbete finns en risk att bankerna vid varje
lånetillfälle inte anser sig ha tid att lämna tillräckliga uppgifter, vilket kan ge
väldigt stora svängningar för borgensavgifterna.

Förslaget till plan för borgensavgifter för Gnesta kommun bygger på att
kommunen årligen i samband med budgetprocessen fastställer borgensavgifter
för nästkommande budgetår enligt föreslagen process.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-15

2. Bilaga 1, Rekommendation avseende fastställande av borgensavgift

Tjänsteförslag
1. Anta föreslagen plan för beräkning av borgensavgifter för de

kommunalt ägda bolagen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.354

§ 130

Omfördelning av investeringsmedel kommunstyrelsen

Beslut

1. 120 tkr från investeringsobjekt 96209 Utbyggnad förvaltningsnät
omfördelas till investeringsobjekt 98003 Fritt Wi-Fi.

Sammanfattning av ärendet

Det gamla trådlösa Wifi-nätet har brister och behov finns av att successivt
bytas ut till modernare lösningar. För 2018 finns Elektron inte med i
förnyelseplanerna men på grund av åtskilliga problem med driften behöver
utbyte där prioriteras.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-12

Tjänsteförslag

1. 120 tkr från investeringsobjekt 96209 Utbyggnad förvaltningsnät
omfördelas till investeringsobjekt 98003 Fritt Wi-Fi.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Tomas Fröidh, Ekonom

~ Sheila Gholipour, redovisningsansvarig/controller

~ Hans Haglund, Enhetschef IT
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Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2014.194

§ 131

Översiktsplan för Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Översiktsplan Gnesta kommun 2050 antas

Sammanfattning av ärendet

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. En
översiktsplan ska spegla kommunens viljeinriktning för användning av mark-
och vattenområden i ett långsiktigt perspektiv. Förslag till översiktsplan för
Gnesta kommun omfattar hela kommunen och visar bland annat hur
stadsbygd och landsbygd kan utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen är inte
juridiskt bindande men väger tungt vid prövning av ärenden rörande mark-
och vattenanvändning även i högre instans. När den nya översiktsplanen
vinner laga kraft ersätter den översiktsplanen från 2003. Den nya
översiktsplanen ersätter också de fördjupade översiktsplanerna för Laxne
tätort (antagen 1995), Björnlunda tätort (antagen 2000), Gnesta tätort (antagen
2008) samt Båvenplanen från 1995.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-31

2. Översiktsplan Gnesta kommun 2050 antagandehandling, hittas på länk:
www.gnesta.se/forslag-oversiktsplan-2050

3. Utställningsutlåtande Översiktsplan Gnesta kommun 2050

4. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Gnesta kommun 2050

Tjänsteförslag
1. Översiktsplan Gnesta kommun 2050 antas

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige

http://www.gnesta.se/forslag-oversiktsplan-2050
http://www.gnesta.se/forslag-oversiktsplan-2050
http://www.gnesta.se/forslag-oversiktsplan-2050
http://www.gnesta.se/forslag-oversiktsplan-2050
http://www.gnesta.se/forslag-oversiktsplan-2050
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Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: MOB.2018.242

§ 132

Ianspråktagande av investering traktor gata/park

Beslut
1. Investeringen för inköp av traktor får tas i anspråk

Sammanfattning av ärendet

I beslutet KS.2018.112 avseende omfördelning av investeringsmedel för inköp
av traktor har 1 000 000 kr omfördelats från investeringsobjekt 98415
Parkering och lokalgata vid gamla Rekalfastigheten på Frönäs till nytt objekt
Traktor med tillbehör. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska dessa
skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen om
beloppet överstiger 500 tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-09

2. Tjänsteskrivelse 2018-10-16

3. Beslut KS.2018.112

4. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 181024 § 52

Tjänsteförslag
1. Investeringen för inköp av traktor får tas i anspråk

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomienheten

~ Teknisk chef
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.366

§ 133

Omfördelning av investeringsmedel för taxekollektivet

Beslut
1. 88 tkr omfördelas från investeringsobjekt 97223 enligt nedan till

investeringsobjekt 97221 Ekonomibyggnad.

2. 100 tkr omfördelas från investeringsobjekt 98210 enligt nedan till

investeringsobjekt 98211 Sjöledning och mottagningsbrunn.

3. 21 tkr omfördelas från investeringsobjekt 97206 enligt nedan till

investeringsobjekt 97224 Björnlunda vattenverk.

4. 148 tkr omfördelas från investeringsobjekt 98209 enligt nedan till

investeringsobjekt 98205 Lastbil och grävmaskin/tillbehör.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomibyggnad

Projektet ekonomibyggnad omfattade byggnation av carport och förråd på
Återvinningsgården. I projektet tillkom även extra beställning av dörrar samt
asfaltsarbeten som inte var budgeterade. Därför behöver det föras över
investeringsmedel från 97223 för att täcka minusresultatet.

Sjöledning och mottagningsbrunn

Projektet Sjöledning och mottagningsbrunn blev 100 tkr dyrare än budgeterat.
Därför behöver det föras över investeringsmedel från 98210 för att täcka
minusresultatet.

Björnlunda vattenverk

Ombyggnationen av Björnlunda vattenverk blev 21 tkr dyrare än budgeterat.
Därför behöver det föras över investeringsmedel från 97206 för att täcka
minusresultatet.

Lastbil och grävmaskin/tillbehör

Kostnaden för inköp av släp till lastbil översteg budget. Därför behöver det
föras över investeringsmedel från 98209 för att täcka minusresultatet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-09

Tjänsteförslag
1. 88 tkr omfördelas från investeringsobjekt 97223 enligt nedan till

investeringsobjekt 97221 Ekonomibyggnad.

2. 100 tkr omfördelas från investeringsobjekt 98210 enligt nedan till

investeringsobjekt 98211 Sjöledning och mottagningsbrunn.
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3. 21 tkr omfördelas från investeringsobjekt 97206 enligt nedan till

investeringsobjekt 97224 Björnlunda vattenverk.

4. 148 tkr omfördelas från investeringsobjekt 98209 enligt nedan till

investeringsobjekt 98205 Lastbil och grävmaskin/tillbehör.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Teknisk chef

~ Ekonomienheten



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.334

§ 134

Revidering av VA-taxan 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Gnesta kommun antar ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten
(VA) från den 1 januari 2019.

2. Öresavrundning sker till helkrona i taxans olika delar.

3. Omedelbar justering.

Sammanfattning av ärendet

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

För att kunna genomföra omfattande investeringar och reinvesteringar behövs
en höjning av gällande VA-taxa från 1 januari 2019. Exempel på kommande
stora investeringar är en ny eller ombyggd dricksvattentäkt i Gnesta och en
lösning för framtida omhändertagande av avloppsvatten i Gnesta. Omfattande
renoveringsbehov finns även på befintligt ledningsnät.

Höjningen innebär att brukningsavgiften för en villa i Gnesta som förbrukar
150 kbm vatten per år ökar med ca 119 kr per månad.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-14

2. VA-taxa 2019

Tjänsteförslag

1. Gnesta kommun antar ny taxa för vatten- och avloppsverksamheten
(VA) från den 1 januari 2019.

2. Öresavrundning sker till helkrona i taxans olika delar.

3. Omedelbar justering.

Förslag till beslut på sammanträdet

Håkan Ekstrand (C), Ingrid Jerneborg Glimne (M) och Sarah Kinberg (L)
bifaller det framskrivna förslaget.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.273

§ 135

Vackerby trädgårdsstad - markanvisning till Lundin Estate
AB

Beslut
1. Mark anvisas till Lundin Estate AB för byggande av 130-150 bostäder i

Vackerby trädgårdsstad.

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna ett markanvisningsavtal
med bolaget.

Sammanfattning av ärendet

Planarbete pågår för den nya stadsdelen Vackerby trädgårdsstad som kommer
att rymma kring 600 bostäder. Lundin Estate AB har visat intresse att bygga
bostäder i flerbostadshus i området. Bolaget har tagit fram ett förslag som
förvaltningen anser väl uppfylla de mål som ställs för området. Inriktningen är
att bygga både hyresrätter och bostadsrätter. Förvaltningen föreslår nu att
mark anvisas till bolaget för 130-150 bostäder i den centrala delen av
stadsdelen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-08

2. Förslag från Lundin Estate AB

3. Förslag till markanvisningsavtal

4. Markområden

Tjänsteförslag
1. Mark anvisas till Lundin Estate AB för byggande av 130-150 bostäder i

Vackerby trädgårdsstad.

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna ett markanvisningsavtal
med bolaget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Sarah Kinberg (L) och Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna förslaget.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.375

§ 136

Revidering av arvodesreglementet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa förslagen till revidering av arvodesreglementet och bilagan till

arvodesreglementet att gälla från den 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet

Arvodesberedningen har vid sammanträde den 28 november beslutat föreslå
förändringar i arvodesreglementet samt bilagan därtill inför kommande
mandatperiod.

Förändringarna är av mindre art och utgörs i huvudsak av att det införs en
rättighet för förtroendevalda som har minst 40 procents tjänstgöringsgrad att
erhålla samma förmåner som anställda i kommunen vad avser t ex
företagshälsovård och friskvårdsersättning.

Förändringarna i bilagan utgörs i huvudsak av förändrade procentsatser för
ersättning för olika nämnduppdrag och liknande.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-12-03

2. Arvodesreglemente

3. Bilaga till arvodesreglemente

Tjänsteförslag
1. Fastställa förslagen till revidering av arvodesreglementet och bilagan till

arvodesreglementet att gälla från den 1 januari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Sven Anderson (M) bifaller det framskrivna förslaget.

Lena Staaf (V) föreslår avslag av det framskrivna förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller det framskrivna förslaget
eller beslutar enligt Lena Staaf (V) avslagsförslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller det framskrivna förslaget.

Reservationer

Lena Staaf (V) reserverar sig skriftligt.
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Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.358

§ 137

Reglemente kommunstyrelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta ny lydelse för kommunstyrelsens reglemente att gälla från och

med den 1 januari 2019

Sammanfattning av ärendet

De större ändringarna i reglementet avser verkningar av den beslutade flytten
av verksamhet till socialnämnden (4 § p 3 samt 13 §). Övriga förändringar är
mindre förändringar på grund av ny, ändrad eller upphävd lagstiftning, t ex ny
kommunallag.

Ny text är understruken, och flyttad eller borttagen text är överstruken i
förslaget till nytt reglemente.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-26

2. Förslag till nytt reglemente kommunstyrelsen

Tjänsteförslag
1. Anta ny lydelse för kommunstyrelsens reglemente att gälla från och

med den 1 januari 2019

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.357

§ 138

Nytt namn samt nytt reglemente för vuxen- och
omsorgsnämnden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Vuxen- och omsorgsnämnden byter namn till socialnämnden den 1

januari 2019

2. Anta nytt reglemente för socialnämnden att gälla från den 1 januari
2019.

Sammanfattning av ärendet

Idag heter ansvarig nämnd för frågor avseende socialtjänst och hälso- och
sjukvård: vuxen- och omsorgsnämnden. För att tydliggöra ansvaret föreslås att
nämnden byter namn till socialnämnden, och förvaltningen följaktligen till
socialförvaltningen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-13

2. Reglemente för socialnämnden

Tjänsteförslag
1. Vuxen- och omsorgsnämnden byter namn till socialnämnden den 1

januari 2019

2. Anta nytt reglemente för socialnämnden att gälla från den 1 januari
2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.374

§ 139

Införande av jävsnämnd

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Inrätta en jävsnämnd från den 1 januari 2019.

2. Fastställa förslaget till reglemente för jävsnämnden att gälla från samma

tidpunkt.

3. Ändra kommunstyrelsens reglemente så att 21a § angående jävsfrågor
upphör att gälla samt ta bort 14 § i delegationsordningen för
kommunstyrelsen angående jävsärenden

Sammanfattning av ärendet

Den senaste mandatperioden har kommunstyrelsen haft i uppdrag att fatta
beslut i frågor som samhällsbyggnadsnämnden varit jävig i. Det avser i
huvudsak frågor där kommunen som verksamhetsutövare behöver söka
tillstånd eller behöver få en tillsyn genomförd inom ramen för
miljölagstiftningen. Det innebär att dessa frågor hanterats av kommunstyrelsen
trots att det i grunden inte kan anses vara styrelsens huvuduppgift.

Genom införande av en jävsnämnd får man i kommande mandatperiod en
fristående nämnd som har till uppgift att dels fatta beslut i frågor som
överlämnas från samhällsbyggnadsnämnden, dels fatta beslut i frågor som
övriga nämnder varken kan eller bör fatta beslut om på grund av upplevt jäv.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-23

2. Förslag till reglemente för jävsnämnd

Tjänsteförslag
1. Inrätta en jävsnämnd från den 1 januari 2019.

2. Fastställa förslaget till reglemente för jävsnämnden att gälla från samma

tidpunkt.

3. Ändra kommunstyrelsens reglemente så att 21a § angående jävsfrågor
upphör att gälla samt ta bort 14 § i delegationsordningen för
kommunstyrelsen angående jävsärenden

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: MOB.2018.266

§ 140

Taxa för tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE)

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna förslag till ändrad taxa för tillstånd enligt Lagen om

brandfarliga och explosiva varor (LBE)

2. Taxan ska börja gälla den 1 februari 2019

3. Beslutet gäller under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden har

godkänt den ändrade taxan

4. Omedelbar justering

Sammanfattning av ärendet

Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har
kommuner möjlighet att ta ut en avgift i samband med utfärdandet av tillstånd.

För att bättre harmonisera taxan av tillstånd enligt LBE mot nedlagd tid samt
att samköra Räddningstjänstens kostnadsmodell med räddningstjänster i länet
samt omkringliggande län föreslås en ny kostnadsmodell för tillstånd i enlighet
med tabell 1 enligt bilaga. Enligt förslaget utökas grundavgiften för tillstånd
enligt LBE med fler grundavgifter enligt tabell 1. Det innebär tex att större
industrier får en högre grundavgift. Om ytterligare tid krävs tillkommer en
kostnad för varje påbörjad halvtimme enligt timavgiften. Andra delar av
processen bibehålls.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-12

2. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-11-29, §

3. Tjänsteskrivelse 2018-11-16

4. Bilaga, skrivelse från Sörmlandskustens Räddningstjänst

Tjänsteförslag
1. Godkänna förslag till ändrad taxa för tillstånd enligt Lagen om

brandfarliga och explosiva varor (LBE)

2. Taxan ska börja gälla den 1 februari 2019

3. Beslutet gäller under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden har

godkänt den ändrade taxan

4. Omedelbar justering

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.89

§ 141

Motion - Solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Att avslå motionen om solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda på

grund av höga utredningskostnader.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är överens
om att många punkter behöver utredas vidare och innebär mycket intern
utredningstid och kostnader och därmed föreslår förvaltningarna att avslå
motionen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen måste gå igenom detaljplaner och föreslå olika
alternativa placeringar samt ändra eventuella detaljplaner. Geoteknisk
undersökning liksom utredningar för trafik och parkering måste göras.

Till detta kommer de faktiska kostnaderna för att anlägga bassäng, solceller
och ev barnbad med vattenreningssystem, hus för vattenrening och all
tillhörande teknik, förvaring av kemikalier som har särskilda säkerhetskrav.

Utöver detta tillkommer kostnader för driften under 5 månader/år i form av
personal, drift och skötsel av gräsmattor, café, lekplats, boulebana och
hygienutrymmen mm.

I kalkylen ska även räknas in beräknade intäkter i form av inträde och avgifter
för simskola t ex.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-09

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Att avslå motionen om solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda på

grund av höga utredningskostnader.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.355

§ 142

Införande av E-förslag

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. E-förslag införs under första kvartalet 2019.

2. Möjligheten att lämna medborgarförslag upphör vid årsskiftet

2018/2019 genom att regleringen om medborgarförslag tas bort i

fullmäktiges arbetsordning. Ny arbetsordning gäller från den 1 januari

2019.

3. Den 1 januari 2019 tas regleringen om medborgarförslag samtidigt bort
i andra styrdokument, t ex reglementen och delegationsordningar

4. Övergripande principer för E-förslag fastställs av kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommun har haft medborgarförslag i enlighet med kommunallagens
regelverk sedan 2007. Vid tidpunkten för införandet kan hanteringen varit
funktionell, men i takt med den tekniska utvecklingen har hanteringen
upplevts administrativt krånglig och otidsenlig. Medborgare som lämnar
förslag har dels konstaterat att de inte haft kunskap om den långa
handläggningstiden, dels att deras förslag eventuellt skulle kunna hanterats på
ett annat administrativt sätt. Av denna anledning har kansliet haft kontakt med
andra kommuner för att undersöka om det finns alternativ som både är
modernare och effektivare.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-13

Tjänsteförslag
1. E-förslag införs under första kvartalet 2019.

2. Möjligheten att lämna medborgarförslag upphör vid årsskiftet

2018/2019 genom att regleringen om medborgarförslag tas bort i

fullmäktiges arbetsordning. Ny arbetsordning gäller från den 1 januari

2019.

3. Den 1 januari 2019 tas regleringen om medborgarförslag samtidigt bort
i andra styrdokument, t ex reglementen och delegationsordningar

Förslag till beslut på sammanträdet

Johan Rocklind (S) föreslår en tilläggsförslag nr 4 med lydelsen "Övergripande
principer för E-förslag fastställs av kommunstyrelsen".

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

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: SN.2018.55

§ 143

Egenavgifter i vuxen- och omsorgsförvaltningen 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Revidering av dokumentet "Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL

och LSS" antas.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en avgiftsspecifikation för
egenavgifter inom förvaltningens område gällande bistånd för ärenden för
äldre enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).

Avgiftsspecifikationen är ett arbetsdokument som kompletterar riktlinjer om
avgifter inom förvaltningens områden.

Avgiftsspecifikationen revideras avseende beräkningar av matavgifter för LSS-
verksamheten samt att ett tillägg kring hyra inom kortvården görs.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-07

2. Utdrag ur VoN:s protokoll 2018-10-25 § 72

3. Tjänsteskrivelse 2018-10-10

4. Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL och LSS

Tjänsteförslag
1. Revidering av dokumentet "Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL

och LSS" antas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Verksamhetschef Administration och Bistånd

~ Utredare Administration och Bistånd



Kommunstyrelsen PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2018-12-03
Ärendenummer: KS.2018.12

§ 144

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2017-04-26). Dessa
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos
kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats med
stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att kommunstyrelsens protokoll
justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller
dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då
sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift
om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och
då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits
bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2018-10-19 – 2018-11-22

~ Anställningar 2018-10-01 - 2018-10-31
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§ 145

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Beslut

1. Godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

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

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - september 2018

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - oktober 2018

~ Protokoll från sammanträde i direktionen för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet den 4 oktober 2018
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-
direktionen/bilagor-2018-10-04/protokoll-fran-motet/protokoll-fran-
direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndi....pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-
direktionen/bilagor-2018-10-04/protokoll-fran-motet/protokoll-fran-
direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-
181004-sid-31--60.pdf

~ Delårsrapport 2 januari – augusti 2018 för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/delarsrapporter/sktm--
-delarsrapport-2-2018---beslutad-i-direktionen-4-oktober.pdf
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§ 146

Kommunchefen informerar

~ Ensamkommande barn med familjer - behov av bostäder att hyra.

~ Ledarforum om digitalisering

~ Power-huset - "Aldrig ensam i Gnesta" lyckad statsning

~ Frejaskolan föreslås bli en enhet F-9

~ Avtal med Telge Inköp AB om upphandlingsstöd
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Anderson Sven, Led M X         
Ekström Anna, Led M X         
Fredriksson Inga-Lill, Led C X         
Staaf Lena, Led V X         
Edman Gustav, Led MP X         
Hammarlund Jesper, Ers Ersättare    S  X        
Alwert Therese, Ers Ersättare    S  X        
Smedberg Sami, Ers Ersättare    S X         
Ekengren Sibylle, Ers Ersättare    M X         
Eklund Bo, Ers                                                 Ersättare    M  x        
Kinberg Sarah, Ers Ersättare    L X         
Skyllberg Eva, Ers Ersättare    MP  X        


      


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


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


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


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


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


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


 


 








 


Vänsterpartiet Gnesta 


Reservation till beslut i KS 181203 beträffande revidering av 


arvodesreglementet.  


Vid föregående mandatperiod utökades de arvoderade tjänsterna i KS som då kom att bestå av ordf , 


1:e vice ordf och 2:e vice ordf. Två kommunalråd från styrande majoritet och ett oppositionsråd från 


oppositionen. Vänsterpartiet reagerade då med att påpeka att så många kommunalråd behövs inte i 


en liten kommun som Gnesta och det kommer att dra onödigt stora kostnader. 


Nu bibehålls denna ordning och dessutom uppräknas arvodena för ordf och vice ordf i flera nämnder 


samt även vissa andra arvoden. 


Vänsterpartiets uppfattning är att kommunala uppdrag  till stor del ska vila på idealitet. Höga 


arvoden ska inte vara ett skäl till att engagera sig. Skattepengar ska i huvudsak användas till den 


kommunala verksamheten och inte i alltför stor del gå till arvoden. 


Jag reserverar mig därför mot det nya förslaget till arvodesreglemente. 


Gnesta 181203 


 


Lena Staaf 


Vänsterpartiet 


 





