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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdet öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Lena Staaf (V) som ordinarie och Annika Eriksson (S) som
ersättare att justera protokollet onsdagen den 19 september 2018, kl 14.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Ingen information.
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2018.100

§ 79

Medborgarförslag - Regler kring nyttjande av multiplanen i
Thuleparken

Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över alternativa

bollnätslösningar och belysningsfrekvenser.

2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att beställa och sätta upp

skylt i Thuleparken med information om parken och där man som

besökare ombeds visa hänsyn till de boende i området.

3. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda

samarbetsmetoder med polismyndigheten.

4. Medborgarförslaget avslås i övriga delar.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställarna har inkommit med ett medborgarförslag som avser att nyttjandet av
bollplanen i Thuleparken, Gnesta ska regleras så att det inte förekommer för de
omkringboende störande bollspel, radiomusik o.dyl efter kl 21:00 dagligen.

Förvaltningen har utrett frågan och det visar att Thuleparken och då specifikt
bollplanen är frekvent använd. Den har blivit en populär plats för ungdomar
att umgås och spela fotboll på. Aktiviteterna på fotbollsplanen sker under hela
eftermiddagarna och pågår då i huvudsak fram till 21- 22 tiden. Vid enstaka
tillfällen har aktiviteter pågått efter 23.00.

Polisen har redovisat att de inte mottagit några klagomål på störande av
ordning gällande fotbollsspelandet. Förvaltningen har inte heller mottagit
klagomål från andra kringboende.

Förvaltningen ser att arbete med mjuka nät bakom mål kan hjälpa en del av
oljuden. Vidare kan belysningen på planen användas genom att styra hur länge
det lyser.

Skyltning av bollspel förbjudet efter viss tid kan inte sättas upp med stöd i
ordningslagen. Detta innebär att det inte finns någon juridisk möjlighet till
kontroll av lagefterlevnad eller förbud av en sån skyltning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-08-30

2. Medborgarförslaget

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över alternativa
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bollnätslösningar och belysningsfrekvenser.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att beställa och sätta upp

skylt i Thuleparken med information om parken och där man som

besökare ombeds visa hänsyn till de boende i området.

3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda

samarbetsmetoder med polismyndigheten.

4. Medborgarförslaget avslås i övriga delar.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden
föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2017.280

§ 80

Medborgarförslag - Enklare trottoarer, övergångställe samt
gästparkeringar, Valhallsgränd, Frönäsvägen

Beslut
1. Medborgarförslaget avslås gällande trottoar och parkering enligt nedan.

2. Övergångsställen på kommunala gator i området kommer ses över i

det förbättrings- och utvecklingsarbete som pågår inom Frustuna- och

Frönäsområdet.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren, föreslår i sitt medborgarförslag att bygga en enklare trottoar
och gästparkeringar efter Valhallsgränd, samt ett övergångsställe över
Frönäsvägen i förlängningen av Valhallsgränd.

Området runt Valhallsgränd är del i strävan av LOD, lokalt omhändertagande
av dagvatten, i området. Det finns dränering under grusytan för att ytvatten
ska infiltreras genom gruset och fördröja tiden innan dagvattnet når
recipienten. Dagvattensystemet är dimensionerat med dessa förutsättningar i
området. Att hårdgöra, asfaltera, de grusade ytorna motverkar direkt
förutsättningarna för LOD i området.

Den ökande trafiken på Frönäsvägen/Sjögatan gör att Kyrkstigens gång- och
cykelbana, med det trafiksäkrade övergångsstället över Frönäsvägen, är det
bästa alternativet för gångare samt cyklister.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-08-21

2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag
1. Medborgarförslaget avslås gällande trottoar och parkering enligt nedan.

2. Övergångsställen på kommunala gator i området kommer ses över i

det förbättrings- och utvecklingsarbete som pågår inom Frustuna- och

Frönäsområdet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista:

~ Förslagsställare

~ Gatuingenjör
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2018.275

§ 81

Investeringsutrymme för Gnesta Förvaltnings AB vid
byggande av ny sporthall

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Medger att GFAB utnyttjar upp till 59,7 mkr i investeringsutrymme

för att bygga en ny sporthall i Gnesta.

2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att godkänna hyresnivån

utifrån den slutliga investeringskostnaden.

3. Omedelbar justering

Sammanfattning av ärendet

GFAB fick i december 2016 (KS.2016.284) i uppdrag av kommunfullmäktige
att påbörja projektering och ta fram förfrågningsunderlag för en ny sporthall
placerad på Hagstumosse med möjlighet att genomföra större
publikevenemang.

Beslutet anger att upphandlingen påbörjas under förutsättning att erforderliga
beslut tas i kommunfullmäktig samt att kommunstyrelsen presidium, som
under resten av projektet utgör styrgrupp, får i uppdrag att godkänna
tilldelningsbeslut.

Upphandlingsprocessen har resulterat i att tilldelningsbeslut har skickats ut.
Avtalet gäller dock först efter det att kommunfullmäktige har fattat beslut om
finansieringen.

Totalt beräknas byggnationen kosta 59,7 mkr. I denna kostnad ingår förutom
ersättning till entreprenören (inkl. ändrings- och tilläggskostnader) även
markköp, projektledning, projektering, anslutningsavgifter för el/vatten/värme
etc samt iordningställande av parkering som även kommer nyttjas av övriga
aktörer på Hagstumosse.

Storleken på investeringen föranleder ett beslut i kommunfullmäktige i
överensstämmelse med ägardirektiv till GFAB där det anges att beslut om
större, strategiska investeringar för bolaget ska behandlas i fullmäktige. Se
nedan avsnittet Överensstämmelse med kommunens styrdokument.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-09-03

2. Ägardirektiv för Gnesta Förvaltnings AB(KS.2014.76)

3. Kommunfullmäktiges beslut om att starta projektering(KS.2016.284)

4. Perspektivskiss
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Tjänsteförslag
1. Medger att GFAB utnyttjar upp till 59,7 mkr i investeringsutrymme

för att bygga en ny sporthall i Gnesta.

2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att godkänna hyresnivån

utifrån den slutliga investeringskostnaden.

3. Omedelbar justering

Förslag till beslut på sammanträdet

Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår
att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2018.173

§ 82

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av nämndernas
ansvarsområde

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av revisorerna i Gnesta kommun har PwC genomfört en
granskning av nämndernas ansvarsutövande. Syftet med granskningen är
bedöma om styrelsen och nämnderna bedriver en ändamålsenlig och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande verksamhet med tillräcklig intern
kontroll.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-08-28

2. Revisionsrapport: Översiktlig granskning av nämndernas

ansvarsområde

Tjänsteförslag

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Revisionen
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2018.195

§ 83

Sörmlandstaxan

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige i Gnesta kommun beslutar att godkänna

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighets beslut om

att nivån på priset för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar bestäms

till 860 kronor för vuxna och 570 kronor för barn och ungdomar (7 till

och med 19 år) samt studenter

2. Godkänna att befintligt studenterbjudande ersätts med samma

affärsvillkor som för Movingo och SL, det vill säga 75% studietakt för

att ta del av studenterbjudanden.

Sammanfattning av ärendet

Beslut om Sörmlandstaxan fattades dels vid direktionens sammanträde den 16
mars, dels vid direktionens extra sammanträde den 19 april 2016. I enlighet
med fastställd inriktning för Sörmlandstaxan ska Södermanlands län i stor
utsträckning följa SL:s sortiment med avseende på produkttyper och priser.
Mot bakgrund av detta föreslås att kostnaden för periodbiljett 30-dagar höjs
till 860 kronor för vuxna och 570 kronor för barn och ungdomar (7 till och
med 19 år) samt studenter.

Nuvarande studenterbjudande i Sörmlandstaxan riktar sig till studenter upp till
26 år utan krav på studietakt och avviker mot SL.s och Movingos affärsvillkor
för studenter. Därmed föreslås främst i syfte att harmonisera affärsvillkor för
studenter i Mälardalen att befintligt studenterbjudande i Sörmlandstaxan
ersätts med samma affärsvillkor som för SL och Movingo, det vill säga att det
krävs en studietakt på minst 75% för att omfattas av studenterbjudandet och
att ålderskravet därmed tas bort.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-06-29

2. Protokollsutdrag från direktionens sammanträde den 3 maj 2018

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige i Gnesta kommun beslutar att godkänna

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighets beslut om

att nivån på priset för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar bestäms

till 860 kronor för vuxna och 570 kronor för barn och ungdomar (7 till

och med 19 år) samt studenter

2. Godkänna att befintligt studenterbjudande ersätts med samma

affärsvillkor som för Movingo och SL, det vill säga 75% studietakt för
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att ta del av studenterbjudanden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2018.178

§ 84

Finanspolicy

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta uppdaterad finanspolicy för Gnesta kommun

2. Upphäva avsnitt 4- Pensionsmedelsförvaltning i Finanspolicy antagen 2009

(ersätts med bilaga B i ny finanspolicy)

Beslut

1. Anta uppdaterad finanspolicy med bilagor A och B för Gnesta kommun

2. Upphäva avsnitt 4- Pensionsmedelsförvaltning i Finanspolicy antagen 2009

(ersätts med bilaga B).

Sammanfattning av ärendet

Huvuddokumentet Finanspolicy anger grunderna i finansverksamheten för
kommunkoncernen samt ansvarsfördelning och rapportering av ärenden som
rör kommunkoncernens finanser.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-08-30

2. Finanspolicy med bilaga A och B

Tjänsteförslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta uppdaterad finanspolicy för Gnesta kommun

2. Upphäva avsnitt 4- Pensionsmedelsförvaltning i Finanspolicy

antagen 2009 (ersätts med bilaga B i ny finanspolicy)

Tjänsteförslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Anta uppdaterad finanspolicy med bilagor A och B för Gnesta kommun

2. Upphäva avsnitt 4- Pensionsmedelsförvaltning i Finanspolicy antagen 2009

(ersätts med bilaga B)

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Staaf (V) lämnar ändringsförslag att i anslutning till punkt 1:1 i Bilaga B
lägga till följande mening med lydelsen: "En målsättning ska vara att minska
placering i företag som är inblandade i framställning av fossila bränslen". Johan
Rocklind (S) bifaller Lena Staafs (V) ändringsförslag.



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna
förslaget eller enligt det framskrivna med Lena Staafs (V) ändringsförslag och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det senare.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: SN.2018.61

§ 85

Avgifter IFO

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa aktuella egenavgifter för individ- och familjeomsorgens

verksamhet och de börjar gälla den 1 november 2018.

Sammanfattning av ärendet

Individ- och familjeomsorgen har tidigare enbart tagit ut avgifter för barn som
är placerade utanför det egna hemmet. Efter revidering av aktuella riktlinjer
och regelverk vad gäller avgifter har Vuxen- och omsorgsförvaltningen tagit
fram en avgiftsspecifikation för egenavgifter inom individ- och
familjeomsorgens område.

Egenavgifter för insatser inom individ- och familjeomsorgen regleras enligt
Socialtjänstförordningen (2001:937) i 6 kap 1§, samt i Socialtjänstlagen
(2001:453) 8 kap 1§. Enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) får kommunen ta
ut en skälig ersättning för mat och logi av vuxna personer för andra stöd- och
hjälpåtgärder där behandling inte är det huvudsakliga syftet. Kostnaden för
uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär regleras enligt
Socialtjänstförordningen (2001:937) i 6 kap 1§. Enligt denna paragraf får
ersättningen högst uppgå till 80 kr per dag. Föräldrar vars barn får vård i ett
annat hem än det egna är skyldiga att bidra till kommunens kostnader i en
skälig utsträckning. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som
avser barnet. Underhållsbidraget regleras i Försäkringskassans normberäkning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-08-23

2. Utdrag ur Vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-05-24, § 37

3. Tjänsteskrivelse 2018-08-10

4. Avgiftsspecifikation för egenavgifter IFOs verksamhet 2018

Tjänsteförslag
1. Fastställa aktuella egenavgifter för individ- och familjeomsorgens

verksamhet och de börjar gälla den 1 november 2018.

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: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2018.45

§ 86

Partistöd 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja partistöd för 2018 för Centerpartiet, Liberalerna, Moderata

Samlingspartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet de

Gröna och Socialdemokraterna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska varje år innan utgången av april månad fatta beslut
om utbetalning av partistöd. Underlag för besluten är ansökningarna från
respektive partier. Partistödet räknas ut efter det antal mandat som respektive
parti har i kommunfullmäktige och är uppdelat i grundstöd, mandatstöd och
utbildningsstöd. Grundstödet är det samma för samtliga partier, mandat- och
utbildningsstöd baserar sig på antal mandat i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-06-12

Tjänsteförslag
1. Bevilja partistöd för 2018 för Centerpartiet, Liberalerna, Moderata

Samlingspartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet de

Gröna och Socialdemokraterna.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2018.229

§ 87

Kulturplan Sörmland 2019-2022

Beslut

1. Godkänna Landstinget Sörmland, Kultur & Utbildnings förslag på
remiss av Kulturplan Sörmland 2019-2022

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av Samkultur Sörmland, det regionala kultursamverkansorganet
för Sörmland och Landstinget Sörmland, önskas eventuella synpunkter från på
förslag till Kulturplan Sörmland 2019-2022, för det regionala kulturarbetet.

Beslutsunderlag
1. Remissversionen Sörmlands kulturplan 2019-2022, 2018-06-15

2. Folkbildningens kulturplan 2019-2022

3. Sammanställning kommunpresentationer

Tjänsteförslag

1. Godkänna Landstinget Sörmland, Kultur & Utbildnings förslag på
remiss av Kulturplan Sörmland 2019-2022

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Landstinget Sörmland, Kultur & Utbildning, Box 314, 611 26 Nyköping.
Mail: mikael.palo@dll.se
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2018.266

§ 88

Riktlinjer för lokalresursplanering och lokalanskaffning

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Fastställer riktlinjer för lokalresursplanering och lokalanskaffning.

Sammanfattning av ärendet

Arbetet med lokalresursplaneringen och lokalanskaffningen har aktualiserat en
översyn av kommunens riktlinjer för detta. De nuvarande riktlinjerna är
fastställda av kommunfullmäktige i maj 2010, med dokumentnamnet Riktlinjer
för anskaffning av verksamhetslokaler med diarienummer KS.2010.52.
Förslaget till de nya riktlinjerna är utarbetade av en projektgrupp med
representanter från kommunen och GFAB. Riktlinjerna har förankrats med
kommunens ledningsgrupp.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-08-24

2. Riktlinjer för lokalresursplanering och lokalanskaffning

Tjänsteförslag

1. Fastställer riktlinjer för lokalresursplanering och lokalanskaffning

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2018.222

§ 89

Södermanlands läns samlade regionala ANDT (Alkohol-,
Narkotika-, Dopning-, och Tobaks)-strategi med
åtgärdsprogram 2018-2021

Beslut
1. Gnesta kommun ställer sig bakom Södermanlands läns regionala

ANDT-strategi med åtgärdsprogram 2018-2021.

Sammanfattning av ärendet

2016 beslutade regeringen om en samlad nationell strategi för arbetet med
ANDT i Sverige. Strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för
samhällets insatser och omfattar allt ifrån tillgänglighetsbegränsande och
förebyggande insatser till stöd och vård. Det övergripande målet är ett
samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och
sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Förutom
det övergripande målet finns sex mål som ska uppnås under strategiperioden.
För vart och ett av målen har ett antal insatsområden pekats ut. Strategin lyfter
vikten av att minska skillnader i ohälsa genom att arbeta med generella insatser
till alla och mer riktade insatser till grupper i samhället, som på grund av sina
livsvillkor och levnadsvanor löper högre risk än övriga befolkningen. I
strategin lyfts tre prioriterade perspektiv som ska genomsyra ANDT-arbetet
på alla nivåer; arbetet ska bidra till att öka jämlikheten i hälsa,
jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barn och unga ska skyddas mot eget
och andras bruk. Strategin lyfter också tydligt att ANDT-frågorna ska
samordnas med andra närliggande frågor som brottsprevention,
våldsprevention och föräldraskapsstöd.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-08-23

2. Missiv

3. Åtgärdsprogram:

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9452

d7/1536045597308/ANDT-webb-uppslag.pdf

Tjänsteförslag
1. Gnesta kommun ställer sig bakom Södermanlands läns regionala

ANDT-strategi med åtgärdsprogram 2018-2021.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9452d7/1536045597308/ANDT-webb-uppslag.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9452d7/1536045597308/ANDT-webb-uppslag.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9452d7/1536045597308/ANDT-webb-uppslag.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9452d7/1536045597308/ANDT-webb-uppslag.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9452d7/1536045597308/ANDT-webb-uppslag.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9452d7/1536045597308/ANDT-webb-uppslag.pdf
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Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Länsstyrelsen i Sörmland, elin.schelin@lansstyrelsen.se
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2018.268

§ 90

Ianspråktagande av investeringsmedel

Beslut
1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringar för

kommunstyrelsen 2018 får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för kommunstyrelsen
2018. I tabell 1 nedan redovisas de investeringar som i enlighet med
kommunens riktlinjer för investeringar ska skrivas fram till respektive nämnd
och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Tabell 1

Investeringar (utifrån
Framtidsplan 2018-2020)

(Tkr)

1.Läsplattor 300

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-08-27

2. Bilaga Ianspråktagande av investeringar 2018-08-27

Tjänsteförslag
1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringar för

kommunstyrelsen 2018 får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Staffan Källström, Kanslichef

~ Sheila Gholipour, Redovisningsansvarig/Controller
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17 00:00:00
Ärendenummer: SN.2018.62

§ 91

Ianspråktagande av investeringsmedel 2018

Beslut

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel
Vuxen- och omsorgsnämnden 2018 får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för Vuxen- och
omsorgsförvaltningen 2018. I tabell 1 nedan redovisas de investeringar som i
enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska skrivas fram till
respektive nämn och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Då behovet av investeringar ändrats från de önskemål som lämnades i
Framtidsplan 2018-2020 önskar man omfördela, se nedan.

Den totala investeringssumman i Framtidsplanen för 2018 var 4 425 tkr,
räknar bort de investeringar som flyttas till 2019 så blir kvarvarande summa 1
975 tkr, efter omfördelning landar investeringarna på 1 885 tkr för 2018.

Trots omprioritering så är summan 90 tkr lägre än i Framtidsplanen.

Enligt Framtidsplan 2018-2020

Ledning

Digitalisering i verksamheterna 200 tkr

Kontorsutrustning 150 tkr

Administration och Bistånd

Uppgradering av IT-system, införsel
Timecare Pool

1000 tkr

Billyft- Förvaltningsservice 50 tkr

Äldreomsorg, funktionsstöd,
hälso- och sjukvård

Kontorsutrustning- äldreboende 100 tkr

Nytt serviceboende, investering
gemensamma lägenheter och kontor

150 tkr

Larm - äldreboende och hemtjänst 75 tkr

Nytt äldreboende 2450 tkr

Nytt porslin- äldreboende 250 tkr
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Ianspråktagande 2018

Ledning

Digitalisering i verksamheterna Utgår

Kontorsutrustning - gemensam 150 tkr

Administration och Bistånd

Uppgradering av It-system

- Inventering

- Utveckling planeringssystem TES

- Utveckling Verksamhetssystemet
Treserva

260 tkr

200 tkr

540 tkr

Billyft-Förvaltningsservice Utgår

Ny, alkolås 100 tkr

Ny, Kortläsare entrédörren 30 tkr

Ny, Bilbokningssystem 30 tkr

Ny, Nyckelskåp bilar 50 tkr

Äldreomsorg, funktionsstöd,
hälso- och sjukvård

Kontorsutrustning - äldreboende Utgår

Nytt serviceboende, investering
gemensamma lägenheter och kontor

Framflyttas till 2019

Larm - äldreboende och hemtjänst 75 tkr

Nytt äldreboende Framflyttas till 2019

Nytt porslin - äldreboende 250 tkr

Individ- och familjeomsorg

Ny, Ombyggnad 35 tkr

Ny, Larm 165 tkr

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-09-11

2. Utdrag ur VON 20180830, § 52

3. Tjänsteskrivelse 2018-05-07

4. Ianspråktagande av investeringsmedel
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Tjänsteförslag

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel
Vuxen- och omsorgsnämnden 2018 får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ann Malmström

~ Sheila Gholipour
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2017.327

§ 92

Motion - Belysning vid Östra Storgatans övergångsställe

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Byta ljuskälla vid övergångsställen efter Östra Storgatan mot en med
högre luminans, därmed anses motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

En motion har inkommit från Lill Björk med flera i Centerpartiet angående
belysning av övergångsställen efter Östra Storgatan. Motionären upplever att
belysningen inte räcker till östra sidan av gatan framförallt vid
övergångsställen. Varför motionären föreslår att övergångsställen efter Östra
Storgatan förses med belysning på båda sidor av övergångsställen.

Förvaltningen föreslår att öka ljusflödet vid övergångsställen genom att byta
nuvarande ljuskälla mot en med högre luminans.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-08-30

2. Motionen

Tjänsteförslag

1. Byta ljuskälla vid övergångsställen efter Östra Storgatan mot en med
högre luminans.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2018.209

§ 93

Sammanträdestider kommunstyrelsen 2019

Beslut

1. Kommunstyrelsen sammanträder följande datum under 2019:

28 januari

4 mars

8 april

3 juni

16 september

21 oktober

2 december

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsens sammanträden för år 2019. Förslaget bygger på samma
grundstruktur som tidigare år med sju inplanerade sammanträden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-08-10

Tjänsteförslag

1. Kommunstyrelsen sammanträder följande datum under 2019:

28 januari

4 mars

8 april

3 juni

16 september

21 oktober

2 december

2. Sammanträdena äger rum klockan xx i lokalen Frösjön/Lockvattnet,
kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat
beslutats.

Förslag till beslut på sammanträdet
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Annika Eriksson (S) föreslår en återremiss av ärendet för vidare beredning
kring vilken dag och vilken tidpunkt på dagen som kommunstyrelsen ska
sammanträda.

Håkan Ekstrand (C) föreslår att man beslutar enligt det framskrivna förslaget
avseende beslutspunkten 1, men avvaktar med tidpunkten, beslutspunkt 2, för
sammanträdet tills nästa kommunstyrelse sammanträde den 5 november 2018.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag
avseende beslutspunkten 1.

Kommunstyrelsen har beslutat enligt punkten 1 i det framskrivna förslaget.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2018.210

§ 94

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige sammanträder följande datum under 2019

11 februari

18 mars

29 april

17 juni

30 september

4 november

16 december

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

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktiges sammanträden för år 2018. Förslaget bygger på samma
grundstruktur som tidigare år med sju inplanerade sammanträden.

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-08-10

Tjänsteförslag

1. Kommunfullmäktige sammanträder följande datum under 2019

11 februari

18 mars

29 april

17 juni
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30 september

4 november

16 december

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: SN.2018.60

§ 95

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning av ärendet

För första kvartalet 2018 finns sammantaget sex ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-06-11

2. Utdrag ur Vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-05-24, § 47

3. Tjänsteskrivelse 2018-05-16

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2018.12

§ 96

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
kommunstyrelseförvaltningen. 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 2018-05-14 – 2018-08-26

~ Anställningar 180401-180731
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2018.13

§ 97

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Beslut

1. Rapporteringen godkänns

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.

~ Protokoll styrelsemöte Gnestahem 18-05-15

~ Protokoll Styrelsemöte Gnesta förvaltnings AB 18-05-16

~ Protokoll Gemensamma patientnämnden 18-05-31

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - maj 2018

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - juni 2018

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - juli 2018

~ Protokoll Regionstyrelsens 2018-06-20,
https://region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-
protokoll/2018/20-juni-2018/

~ Två rapporter från Mälardalsrådet,
http://www.malardalsradet.se/app/uploads/2018/06/storregional-
godsstrategi-delrapport-2018.pdf och
http://www.malardalsradet.se/app/uploads/2018/06/systembild.pdf

~ Protokoll från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet;
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-
direktionen/bilagor-2018/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-
sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180503-sid-1-31.pdf och
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-
direktionen/bilagor-2018/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-
sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180503-sid-32-65.pdf

~ Revisionsrapport: Styrning och uppföljning avseende barn/elever i
behov av särskilt stöd.

~ Protokoll från Samordningsförbundet RAR 2018-05-31,
http://rarsormland.se/media/152909/Styrelsen_2018-05-
31_skannat.pdf

https://region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2018/20-juni-2018/
https://region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2018/20-juni-2018/
https://region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2018/20-juni-2018/
https://region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2018/20-juni-2018/
https://region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2018/20-juni-2018/
https://region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2018/20-juni-2018/
https://region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2018/20-juni-2018/
http://www.malardalsradet.se/app/uploads/2018/06/storregional-godsstrategi-delrapport-2018.pdf
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http://www.malardalsradet.se/app/uploads/2018/06/storregional-godsstrategi-delrapport-2018.pdf
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https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-direktionen/bilagor-2018/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180503-sid-1-31.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-direktionen/bilagor-2018/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180503-sid-1-31.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-direktionen/bilagor-2018/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180503-sid-1-31.pdf
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Sammanträdesdatum: 2018-09-17
Ärendenummer: KS.2018.14

§ 98

Kommunchefen informerar

- GFAB:s upphandling avseende den nya Sporthallen

- Mats Engström är tf chef för VuA (Vuxenutbildning och arbetsmarknad).

- Ledarforum 20-21 september med tema kompetensförsörjning.

- Gemensam Överförmyndarnämnd med Flen och Vingåker from 2019

- Lån taget inom låneram

- Gnesta kommun har kommit med i regeringens Bredbandslyftet.

- GFAB har blivit beviljat statsbidrag på 7 miljoner kr avseende nya
äldreboendet.
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