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PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16

Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdets öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.
Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Inger Johansson (S) och Lena Staaf (V) som ordinarie
och Jesper Hammarlund (S) och Mattias Eldros (M) som ersättare att justera
protokollet fredagen den 20 december 2019, kl 8.00, i kommunhuset, Västra
Storgatan 15, Gnesta.
Fullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.
Godkännande av dagordningen
Ärende 14-17 på dagordningen kompletteras med protokollsutdrag från
kommunstyrelsens sammanträde samt ett nytt ärende, Bolagsordningar
kommunala bolag - Bolagsordning Gnesta Centrumfastigheter AB.
Ärende 16 på den utskickade dagordningen flyttas till ärende 1 på
dagordningen. Det nya ärendet, Bolagsordning kommunala bolag - Gnesta
Centrumfastigheters , läggs till som nummer 2 på dagordningen .
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.
Information
Kommunstyrelsens presidium delar ut Miljöpriset för 2019 som tilldelas Röda
Korsets butik Kupan.
Priset Årets Eldsjälspris 2019 tilldelas OK Klemmingen.
Kommunfullmäktiges ordförande uppvaktar de förtroendevalda som under
året fyllt jämna år.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: KS.2019.304
§ 91

Kvittningsemission till Gnesta Kommunkoncern AB
Beslut
1. Godkänner förslag till kvittningsemission i Gnesta Kommunkoncern AB
med 30 mkr.
2. Ge uppdraget till Gnesta Kommunkoncern AB att genomföra en
kvittningsemission om 30 mkr i Gnesta Centrumfastigheter AB.
Sammanfattning av ärendet
Gnesta Kommunkoncern AB som moderbolag (nedan kallat moderbolaget) i
den av Gnesta kommun helägda dotterbolagskoncernen, har en skuld till
kommunen uppgående till 66 mkr. Denna skuld härör sig till tidigare års
värdeöverföringar till bolagskoncernen.
Dotterbolaget, Gnesta Centrumfastigheter AB står inför stora investeringar i
de fastigheter som utgör kommunens centrum. Bolaget har ett aktiekapital
om 50 t kr och ett fritt eget kapital på 2 279 t kr (totalt eget kapital 2 329 t kr
per 2018-12-31). För att förstärka bolagets egna kapital och därmed ge bolaget
och dess styrelse handlingsutrymme i det kommande projektet föreslås en
kvittningsemission med 30 mkr från i första ledet Gnesta kommun till
moderbolaget och därefter mellan moderbolaget och Gnesta
Centrumfastigheter AB.
Förfarandet har stämts av med och godkänts av bolagens auktoriserade
revisor.
Beslutsunderlag
1.

Utdrag ur kommunstyrelsen protokoll 2019-12-16, § 132

2.

Tjänsteskrivelse 2019-12-03

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Godkänner förslag till kvittningsemission i Gnesta
Kommunkoncern AB med 30 mkr.

2.

Ge uppdraget till Gnesta Kommunkoncern AB att genomföra en
kvittningsemission om 30 mkr i Gnesta Centrumfastigheter AB.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Ekonomichef
~ Styrelsen i Gnesta Kommunkoncern AB
~ Styrelsen i Gnesta Centrumfastigheter AB

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: KS.2019.140
§ 92

Bolagsordningar kommunala bolag - Bolagsordning för
Gnesta Centrumfastigheter AB
Beslut
1. Anta ny bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter AB
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av föreslagen kvittningsemission där kapital först tillförs
Gnesta Kommunkoncern AB och sedan Gnesta Centrumfastigheter AB
behöver bolagsordningen för Gnesta Centrumfastigheter AB ändras.
Förändringen består i att aktiekapitalet i bolagsordningen ökas till mellan 1
000 tkr och 4 000 tkr samt att antal aktier ökar till mellan 1000 och 4000 st.
Beslutsunderlag
1.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16, § 133

2.

Tjänsteskrivelse 2019-12-13

3.

Bolagsordning Gnesta Centrumfastigheter AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Anta ny bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Styrelseordförande Gnesta Centrumfastigheter AB

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: KS.2019.280
§ 93

Låneram 2020
Beslut
1.

Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2020
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 2020.
Beslutsunderlag
1.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 20212-12-02, § 114

2.

Tjänsteskrivelse 2019-11-08

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2020
till 50 mkr.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: KS.2019.279
§ 94

Tak för borgen 2020
Beslut
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 500 000 000
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 1 127 mkr.
I föreliggande ärende föreslås ingen höjning av borgensramen för Gnesta
kommunkoncern AB och Gnesta Förvaltnings AB. För Gnestahem AB
föreslås en höjning av ramen med 40 mkr till att totalt uppgå till 500 mkr
under 2020. Gnesta kommun debiterar det utnyttjade borgensåtagandet enligt
kommunens borgensmodell.
Totalt borgensåtagande för Gnesta kommunkoncern uppgår då till 1 167 mkr.
Beslutsunderlag
1.
Ordförandes signatur

Utdrag ur kommunstyrelsen protokoll 2019-12-02, § 115
Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2.

PROTOKOLL

Tjänsteskrivelse 2019-11-07

Kommunstyrelsens förslag till beslut
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 500 000 000
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 kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Gnesta kommunkoncern ABs styrelse
~ Gnestahem ABs styrelse
~ Gnesta Förvaltnings ABs styrelse
~ Hans Persson, VD Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: MIL.2019.491
§ 95

Taxa för Livsmedelskontroll
Beslut
1. Godkänna revidering av taxa för livsmedelskontroll
Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i
kraft. De kommunala dokument som innehåller hänvisningar till den nu
gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver ändras före årsskiftet
för att kommunen ska kunna ta ut avgift för livsmedelskontrollen efter
årsskiftet. Ärendet har behandlats av samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 120
2. Tjänsteskrivelse 2019-11-14
3. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-11-13, § 75
4. Tjänsteskrivelse 2019-11-06
5. Taxa för livsmedelskontroll
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Godkänna revidering av taxa för livsmedelskontroll
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Samhällsbyggnadsnämnden
~ Miljöenheten
~ Kanslienheten

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: KS.2019.288
§ 96

Omfördelning av investeringsmedel VA-kollektivet
Beslut
1.

6 000 000 kr från investeringsprojekt IV20003 omfördelas enligt
nedan till investeringsprojekt IV20032

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller omfördelning av investeringsmedel mellan kommunstyrelsens
investeringsobjekt inom VA-taxekollektivet.
Beslutsunderlag
1.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 118

2.

Tjänsteskrivelse 2019-11-07

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

6 000 000 kr från investeringsprojekt IV20003 omfördelas enligt
nedan till investeringsprojekt IV20032

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ VA-chef
~ Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: MOB.2019.210
§ 97

Utökade investeringsmedel för Kärvsvägen och Västra
Storgatan
Beslut
1.

Godkänna att 9 435 tkr av investeringsmedel tillförs till
investeringsprojektet IV40015 Gator - Österkärvsvägen.

2.

Godkänna att 3 925 tkr av investeringsmedel tillförs till
investeringsprojektet IV40014 Gator - Västra Storgatan.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller tillskott av investeringsmedel för två större gatuprojekt i
Gnesta tätort som har slutförts. Projekten är Kärvsvägen samt Västra
Storgatan mellan Thulegatan och järnvägsstationen.
Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrlelsens protokoll 2019-12-02, § 119
2. Tjänsteskrivelse 2019-11-15
3. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-11-13, § 73
4. Tjänsteskrivelse 2019-11-13
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Godkänna att 9 435 tkr av investeringsmedel tillförs till
investeringsprojektet IV40015 Gator - Österkärvsvägen.

2.

Godkänna att 3 925 tkr av investeringsmedel tillförs till
investeringsprojektet IV40014 Gator - Västra Storgatan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Sändlista:
~ Ekonomienheten
~ Gatuchef
~ Planeringschef

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: KS.2019.255
§ 98

Biblioteksplan 2020-2023
Beslut
1. Biblioteksplan för Gnesta kommun 2020-2023 fastställs.
Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen 17 § ska varje kommun anta en biblioteksplan. Kungliga
biblioteket har regeringens uppdrag att följa upp hur biblioteksplanerna
utformas och hur de används.
Gnesta biblioteks föregående biblioteksplan gällde för åren 2016-2018, under
2019 har en arbetsgrupp bestående av tre bibliotekarier utformat en ny
biblioteksplan som ska gälla för åren 2020-2023. Planen anger i stora drag
bibliotekets verksamhet samt den riktning verksamheten ser framåt. Planen
avses att vara en grund för verksamhetens mer detaljerade planering under de
år planen gäller.
Förvaltningen föreslår fullmäktige att anta föreslagen biblioteksplan.
Beslutsunderlag
1.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 121

2.

Tjänsteskrivelse 2019-10-27

3.

Biblioteksplan 2020-2023

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Biblioteksplan för Gnesta kommun 2020-2023 fastställs.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Enhetschef Gnesta Servicecenter och Tf bibliotekschef
~ Tf kommunchef

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: KS.2019.256
§ 99

Avgifter Gnesta bibliotek
Beslut
1.
Upphäva tidigare beslut om avgifter för Gnesta bibliotek.
2.
Godkänna ”Avgifter för Gnesta bibliotek” att gälla från och med
2020-02-01.
Sammanfattning av ärendet
Enligt bibliotekslagen (2013:801) 9 § ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller
på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform
på folkbibliotek.
På Gnesta bibliotek finns olika typer av avgifter, bland annat för borttappad
eller skadad media, övertidsavgifter, avgift för ej uthämtad fjärrlånad media,
kopieringsavgifter. Dokumentet ”Avgifter för Gnesta bibliotek” samlar de
avgifter som tas ut.
Beslutsunderlag
1.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 122

2.

Tjänsteskrivelse 2019-09-27

3.

Avgifter för Gnesta bibliotek

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Upphäva tidigare beslut om avgifter för Gnesta bibliotek.
2.
Godkänna ”Avgifter för Gnesta bibliotek” att gälla från och med
2020-02-01.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Enhetschef Gnesta Servicecenter och Tf bibliotekschef.
~ Tf kommunchef.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: KS.2019.309
§ 100

Motion - Mobilfri skola i Gnesta Kommun
Beslut
1.
Motionen anmäls, medges och skickas till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Tomas Ingberg (SD), Pernilla Rydberg (SD), Christian Tomtlund (SD),
Krister Ekberg (SD) och Krister Vestman (SD) har lämnat in en motion där
man vill att alla Gnesta kommuns skolor ska vara mobilfria.
Beslutsunderlag
1.

Ärendeblad

2.

Motionen

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.
Motionen anmäls, medges och skickas till barn- och
utbildningsnämnden för beredning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Barn- och utbildningsnämnden

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: KS.2019.308
§ 101

Motion - Begäran om registerutdrag vid all anställning i
Gnesta Kommun
Beslut
1.
Motionen anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet
Tomas Ingberg (SD), Pernilla Rydberg (SD), Christian Tomtlund (SD),
Krister Ekberg (SD) och Krister Vestman (SD) har lämnat in en motion där
man vill att kommun alltid ska begära in registerutdrag vid all anställning i
Gnesta kommun.
Beslutsunderlag
1.
Ärendeblad - Begäran och registerutdrag vid all anställning i
Gnesta kommun
2.
Motionen
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.
Motionen anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: KS.2019.315
§ 102

Motion- Inför cykel som personalförmån
Beslut
1.

Motionen anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Gustav Edman (MP) och Eva Skyllberg (MP) har lämnat in en motion där
man vill att kommunen ska införa cykel som personalförmån.
Beslutsunderlag
1. Ärendeblad- Motion- Inför cykel som personalförmån
2. Motionen
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Motionen anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: SN.2019.34
§ 103

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS - kvartal 3
Beslut
1.

Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För tredje kvartalet 2019 finns det inga (0) ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS.
Beslutsunderlag
1.Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-12-02, § 24
2.Tjänsteskrivelse från socialnämnden 2019-11-13
3.Utdrag ur socialnämndens protokoll 2019-11-13, § 57
4.Tjänsteskrivelse 2019-11-06
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.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: KS.2018.301
§ 104

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2019-2022
Beslut
1. Godkänna Oskar Sulins (V) avsägelse som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
2. Välja Lilian Wallin (V) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Oskar Sulin (V) har begärt sig entledigad som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
1.

Oskar Sulins (V) avsägelse

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Godkänna Oskar Sulins (V) avsägelse som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
2. Välja Lilian Wallin (V) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ De valda
~ Förtroendemannaregistret Troman
~ Kansliet

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: KS.2019.174
§ 105

Revidering av avtal avseende den gemensamma
överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåker
Beslut
1. Anta det reviderade avtalet "Avtal avseende den gemensamma
överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåker".
2. Avtalet gäller från den 1 januari 2020
Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma Överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåkers
kommuner startade den 1 januari 2019.
Avtalet för den gemensamma Överförmyndarnämnden föreslås revideras
avseende § 13 stycke 5 som nu stadgar att varje kommun hanterar och
redovisar ersättningar till ställföreträdare.
För att möjliggöra en kostnadseffektiv och rättssäker lösning avseende
utbetalningar av arvode till de samverkande kommunernas ställföreträdare
föreslås Flens kommun, från och med den 1 januari 2020, sköta utbetalningen
av samtliga arvoden och kostnadsersättningar till ställföreträdare i ärenden där
kommunen bär kostnaden.
Varje kommun bär även efter revideringen av avtalet kostnaden för sina
ställföreträdares arvoden för huvudmän folkbokförda i den egna kommunen.
Kostnaden för arvoden och kostnadsersättningar faktureras ansvarig kommun
i efterhand av Flens kommun.
Beslutsunderlag
1.Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16, § 132
2.Tjänsteskrivelse 2019-11-07
3.Protokollsutdrag från Gemensamma Överförmyndarnämnden Flen,
Gnesta och Vingåker 2019-09-11, § 42
4.Avtal
5.Revidering av avtal
6.Utredning avtal
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Ordförandes signatur

Anta det reviderade avtalet "Avtal avseende den gemensamma
Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåker".
2.

Avtalet gäller från den 1 januari 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Överförmyndarnämnden Flen- Gnesta-Vingåker
~ Flens kommun
~ Vingåkers kommun

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: KS.2019.310
§ 106

Budget på verksamhetsområdesnivå för
kommungemensamma poster 2020-2022
Beslut
1. Godkänner budget för 2020-2022 för kommungemensamma poster
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 2 december 2019 om kommunens
budgetramar för 2019-2022. Nedanstående ärende redovisar
verksamhetsområdena för de kommungemensamma posterna. I de
kommungemensamma posterna finns budget för revision,
överförmyndarverksamhet och övriga förtroendevalda.
Kommunens kostnader för pensioner, förändring av semesterlöneskuld,
avskrivningar, medlemsavgifter och försäkringar är de större kostnadsposter
som ingår i de kommungemensamma posterna.
Skatter, statsbidrag och utjämningar samt ränte- intäkter och kostnader och
borgensavgifter redovisas också bland de kommungemensamma posterna.
Beslutsunderlag
1.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16, § 130

2.

Tjänsteskrivelse 2019-12-04

3.

Budget på verksamhetsområdesnivå för kommungemensamma poster
2020-2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Godkänner budget för 2020-2022 för kommungemensamma
poster

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Ekonomienheten
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-12-16
Ärendenummer: KS.2019.305
§ 107

Styrdokument för Gnesta kommuns krisberedskap
Beslut
1. Anta Styrdokument för Gnesta kommuns krisberedskap 2019-2023
2. Uppdra till Beredskapssamordnaren att i slutet av perioden återrapportera
till kommunstyrelsen genom en utvärdering.
Sammanfattning av ärendet
Ett styrdokument för Gnesta kommuns arbete med krisberedskap har
upprättats för perioden 2019 - 2023.
Krisberedskapen i Sverige bygger på att samhällets olika aktörer inom ramen
för sin ordinarie verksamhet arbetar med att förebygga, samt bygger upp en
förmåga att hantera olika former av samhällsstörningar. Baserat på de
grundläggande principerna är krisberedskap en förmåga som skapas i
ansvariga aktörers dagliga verksamhet och utgör inget separat område. Målet
för kommunens agerande vid kris är att ordinarie verksamhet ska fortsätta att
bedrivas så likt vardagen som möjligt.
Den primära målgruppen för Gnesta kommuns styrdokument för
krisberedskap är hela den kommunala organisationen, förvaltningar,
verksamheter och medarbetare. Då krisberedskap är en del av kommunens
ordinarie ansvar och arbetsuppgifter berörs samtliga delar av kommunen av
det föreliggande styrdokument.
Styrdokumentet för krisberedskap syftar till att:
· Inrikta kommunens arbete med krisberedskap under mandatperioden,
· Utgöra en prioritering för områden inom krisberedskapen under
mandatperioden,
· Utgöra en grundläggande planering av aktiviteter inom
krisberedskapsområdet som innefattar tydliga uppgifter och ansvar
samt fastställa rutiner för uppföljning och revidering.
Beslutsunderlag

Ordförandes signatur

1.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16, § 134

2.

Tjänsteskrivelse 2019-11-29

3.

Styrdokument Krisberedskap Gnesta

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Anta Styrdokument för Gnesta kommuns krisberedskap 2019-2023

2.

Uppdra till Beredskapssamordnaren att i slutet av perioden
återrapportera till kommunstyrelsen genom en utvärdering.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Kanslichef
~ Beredskapssamordnare

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

