Kommunfullmäktige

KALLELSE – KUNGÖRELSE

Sammanträde i kommunfullmäktige
Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 1 oktober 2018, kl. 19.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta
Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 18:00. Lokal, Elektron.
Oppositionen (C, L, V); kl. 18:00. Lokal, Elektron.
Oppositionen (MP); kl. 17:30. Lokal, Elektron.
Oppositionen (SD); kl. 18:00. Lokal, Elektron.
Förslag till justerare

Ordinarie: Anders Simme (V) och Dan Glimne (M)
Ersättare: Göran Ehrenhorn (SD) och Inger Johansson (S).
Tid och plats för justering

Torsdagen den 4 oktober 2018, kl. 08.00. Kommunledningskontoret, Västra
Storgatan 15, Gnesta
Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.
Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning
digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret.
Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.
Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop
Val av justerare och tid för justering
Godkännande av dagordning
Allmänhetens frågestund
Information
Nr.

Diarienummer

Ärende

1

KS.2018.183

Interpellation - Avgiften för Kulturskolans
aktiviteter

2

KS.2018.275

Investeringsutrymme för Gnesta Förvaltnings AB
vid byggande av ny sporthall

3

KS.2018.195

Sörmlandstaxan

Kommunfullmäktige

KALLELSE – KUNGÖRELSE

4

SN.2018.61

Avgifter IFO

5

KS.2018.178

Finanspolicy

6

KS.2018.266

Riktlinjer för lokalresursplanerning och
lokalanskaffning

7

KS.2018.45

Partistöd 2018

8

KS.2017.327

Motion - Belysning vid Östra Storgatans
övergångsställe

9

KS.2018.256

Motion - Bättre brandberedskap

10

KS.2018.265

Motion - Fler alternativ till boende för äldre

11

KS.2018.210

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2019

12

KS.2018.242

Medborgarförslag - Gång och cykelbro över
järnvägen vid Lokstallet

13

KS.2018.254

Medborgarförslag - Rusta upp lekplatsen och bygg
staket runt fotbollsplanan vid Käxle

14

KS.2018.278

Medborgarförslag - Förbjud valaffischer i Gnesta
kommun

15

KS.2018.279

Medborgarförslag - Hjärtstartare Åsbacka

16

SN.2018.60

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS-kvartal1

17

KS.2018.21

Anmälningsärenden kommunfullmäktige

18

KS.2014.164

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2014-2018

Sven Anderson

Jenny Johansson

Ordförande

Sekreterare

Vänsterpartiet Gnesta

Interpellation
till Barn och utbildningsnämndens ordförande Annika Eriksson.
2015 lämnade Vänsterpartiet Gnesta en motion med följande innehåll:
”Tillgången till kulturen är en av de stora klasskillnaderna i dag; den ger grunden i ett socialt kapital
som är en av de stora klasskillnaderna, handlar om att uppträda inför folk, ta för sig i sociala
sammanhang och ha socialt och kulturellt självförtroende. Det är en möjlighet till utveckling,
kreativitetet och bra självförtroendet. Den möjligheten ska inte avgöras av föräldrarnas tjocklek på
plånboken. Avgiften idag i Gnesta är 700 kr per termin. Har en familj flera barn så blir detta en
kostnad som inte alla har råd med.
Vi yrkar
• Att avgiften för kulturskolans aktiviteter begränsas till 300 kr per aktivitet och termin.”
Svaret på interpellationen blev att man ville avvakta om regeringen skulle skjuta till mer pengar till
Kulturskolan innan beslut fattas om sänkta avgifter.
Enligt den information vi har så har regeringen nu tillskjutit extra pengar till Kulturskolan och vår fråga
blir därför:

1) Avser kommunen att med hjälp av de extra statliga bidragen till Kulturskolan sänka avgifterna
och med hur mycket i så fall?
2) Om man inte avser att sänka avgifterna, vilket är i så fall skälet till detta?
3) Om man inte avser att sänka avgifterna, vad används i så fall pegarna till?

För Vänsterpartiet Gnesta den 10 maj 2018

Lena Staaf

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-13
KS.2018.275
Kommunstyrelsen

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
Ärendebeskrivning
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.
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Förvaltningens synpunkter
Planering och projektering för ny sporthall har som framgår ovan pågått i cirka
1,5 år. I arbetet har deltagit tjänstepersoner från kommunstyrelseförvaltningen,
tjänstepersoner från GFAB samt styrgrupp bestående av kommunstyrelsens
presidium. Under resans gång har studiebesök genomförts i andra kommuner och
sakkunniga inom olika områden anlitats för att utmejsla en lämplig inriktning för
en ny sporthall i Gnesta.
I nästa steg har GFAB utarbetat ett förfrågningsunderlag inför upphandling.
Detta har skett i samråd med tjänstepersoner från kommunstyrelseförvaltningen
samt projekteringskonsulter. Samrådsmöte har även genomförts med
föreningslivet.
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige medger att GFAB utnyttjar upp till
59,7 mkr i investeringsutrymme för att bygga en ny sporthall i Gnesta.
Kommunstyrelsens presidium föreslås få i uppdrag att godkänna hyresnivån
utifrån den slutliga investeringskostnaden.
Ekonomiska konsekvenser
Resultatet av upphandling samt övriga kostnader för ändrings- och
tilläggsarbeten, markköp, projektledning, projektering, anslutningsavgifter för
el/vatten/värme etc samt iordningställande av parkering, som även kommer
nyttjas av övriga aktörer på Hagstumosse, innebär en investeringskostnad på 59,7
mkr för GFAB.
För kommunens räkning medför det en hyra som betalas till GFAB när lokalen
tas i bruk. Hyran beräknas bli mellan 7,5 och 8 procent av investeringskostnaden.
Hyran baseras på den nya hyresmodellen för verksamhetslokaler för kommunen
och GFAB.
Hyresnivån grundas på en princip som innebär att kapitalkostnaden beräknas
efter fem år istället för värdet direkt vid färdigställande. Hyresförändringar följer
SCB:s index KPIF, vilket är KPI med fast ränta och därmed en jämnare
utveckling. Ekonomiskt utrymme för hyra av sporthallen avsätts i Framtidsplan
2019-21
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan tillämpas inte då den inte har relevans i ett ärende som avser
tillämpning av ägardirektiv till ett kommunalt bolag.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument
I kommunfullmäktiges ägardirektiv för GFAB från april 2014 (KS.2014.76) anges
följande: ”Bolaget skall tillse att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta
ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt betraktas bl.a:
- Förändrad bolagsstruktur
- Förändring av strategiska aktieinnehav
- Väsentliga förändringar av verksamhet
- Större, strategiska investeringar
Med anledning av den sista punkten har detta ärende beretts till
kommunfullmäktige för ställningstagande.
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
Beslutet ska skickas till
~ Gnesta Förvaltnings AB

Christina Hedberg

Göran Johansson

Kommunchef

Lokalplanerare

Malin Broquist
Fritidssamordnare
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-12-19
Ärendenummer: KS.2016.284

§ 114

Ny sporthall
Beslut
1.

En ny sporthall, med möjlighet att genomföra större
publikevenemang, placeras på Hagstumosse enligt pågående
detaljplanearbete.

2.

GFAB får i uppdrag att påbörja projektering och ta fram
förfrågningsunderlag för en ny sporthall som underlag för
upphandling, enligt specifikation: fullstor spelyta om minst 20 * 40
meter anpassad för matcher med ljudanläggning och resultattavla,
minst 300 sittande läktarplatser med möjlighet att inrymma 500
personer totalt, omklädningsrum, domarrum med könsuppdelade
omklädningsrum, förråd, föreningslokal och café med sittplatser.
Anläggningen ska vara anpassad för att kunna inhysa andra event
med dörrar för transport av skrymmande utrustning. Sporthallen ska
vara tillgänglighetsanpassad. Upphandlingen påbörjas under
förutsättning att erforderliga beslut tas i kommunfullmäktig.

3.

Kommunstyrelsen presidium, som under resten av projektet utgör
styrgrupp, får uppdrag att godkänna tilldelningsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Vid kultur- och tekniknämndens sammanträde i maj 2014 fick Gnesta
Förvaltnings AB i uppdrag att upphandla en ny sporthall med tre
alternativa lokaliseringar. Som förutsättning för upphandlingen redovisades
vilka funktioner som skulle ingå i hallen. Beslutet baserades på ett uppdrag
från nämnden i oktober 2012. I detta uppdrag arbetade förvaltningen
tillsammans med en politisk referensgrupp och Gnesta Förvaltnings AB
samt i samråd med berörda föreningar.
Uppdraget om ny mark för idrottsändamål beslutades i kommunfullmäktige
den 28 september 2015 och samhällsbyggnadsnämnden genomför en
förändring av detaljplanen på Hagstumosse (pågår). Kostnader för
planarbetet är ca 500 tkr och finansieras inom ramen för ett nytt
exploateringsprojekt. I uppdraget ingår även att man ska titta på
vägförbindelsen till och från Hagstumosse.
Överväganden om vilka funktioner som behövs i hallen baseras på
kontakter med berörda föreningar i kommunen samt ett antal studiebesök i
andra kommuner. Förvaltningen föreslår följande funktioner och innehåll:
Fullstor spelyta om minst 20 * 40 meter anpassad för matcher med
ljudanläggning och resultattavla, minst 300 sittande läktarplatser med
möjlighet att inrymma 500 personer totalt, omklädningsrum, domarrum
med könsuppdelade omklädningsrum, förråd, föreningslokal och café med
sittplatser. Anläggningen ska vara anpassad för att kunna inhysa andra event
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

med dörrar för transport av skrymmande utrustning. Sporthallen ska vara
tillgänglighetsanpassad.
En styrgrupp, bestående av kommunstyrelsen presidium, säkerställer att
projektet styr mot övergripande mål och följer specifikationen. Styrgruppen
ger stöd för styrning och påverkar strategiskt.
En referensgrupp tillsätts också med följande funktioner; upphandling,
lokalstrateg, fritidssamordnaren, representanter för föreningarna som
kommer nyttja sporthallen. Referensgruppen kommer att följa projektet
och få lämna synpunkter.
Beslutsunderlag
1.

Utdrag ur kommunstyrelsen protokoll 2016-12-05, § 119

2.

Tjänsteskrivelse 2016-10-13

3.

Reservation från Vänsterpartiet

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

En ny sporthall, med möjlighet att genomföra större
publikevenemang, placeras på Hagstumosse enligt pågående
detaljplanearbete.

2.

GFAB får i uppdrag att påbörja projektering och ta fram
förfrågningsunderlag för en ny sporthall som underlag för
upphandling, enligt specifikation: fullstor spelyta om minst 20 * 40
meter anpassad för matcher med ljudanläggning och resultattavla,
minst 300 sittande läktarplatser med möjlighet att inrymma 500
personer totalt, omklädningsrum, domarrum med könsuppdelade
omklädningsrum, förråd, föreningslokal och café med sittplatser.
Anläggningen ska vara anpassad för att kunna inhysa andra event
med dörrar för transport av skrymmande utrustning. Sporthallen
ska vara tillgänglighetsanpassad. Upphandlingen påbörjas under
förutsättning att erforderliga beslut tas i kommunfullmäktig.

3.

Kommunstyrelsen presidium, som under resten av projektet utgör
styrgrupp, får uppdrag att godkänna tilldelningsbeslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S), Håkan Ekstrand (C), Ann-Sofie Lifvenhage (M), Jesper
Hammarlund (S) och Ingrid Jerneborg Glimne (M) bifaller det framskrivna
förslaget.
Mats Dellrud (MP) lämnar följande ändringsförslag:
1. En ny sporthall, med möjlighet att genomföra större publikevenemang,
ska presenteras med tre alternativa lokaliseringar, där minst ett alternativ är
en centralt belägen plats i Gnesta tätort med närhet till
busskommunikationer. I presentationen ska bland annat ingå en
förteckning över för- och nackdelar med aktuell lokalisering, förväntade
investeringskostnader för parkering, gata och gång- och cykelväg till aktuell
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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lokalisering samt annan viktig information som behövs för ett väl
genomtänkt underlag inför beslut.
2. De tre förslagen till lokalisering presenteras för kommunfullmäktige
senast i maj 2017 för beslut om slutlig lokalisering.
3. GFAB får i uppdrag att påbörja projektering och ta fram
förfrågningsunderlag för en ny sporthall som underlag för upphandling,
enligt specifikation: fullstor spelyta om minst 20 * 40 meter anpassad för
matcher med ljudanläggning och resultattavla, minst 300 sittande
läktarplatser med möjlighet till att inrymma 500 personer totalt,
omklädningsrum, domarrum med könsneutrala med uppdelade
omklädningsrum, förråd, föreningslokal och café med sittplatser.
Anläggningen ska vara anpassad för att inhysa andra event med dörrar för
transport av skrymmande utrustning. Sporthallen ska vara
tillgänglighetsanpassad.
4. En styrgrupp på fem personer, varav två från oppositionen, tillsätts för
projektets politiska styrning.
Lena Staaf (V) och Carl Werner (MP) bifaller Mats Dellruds (MP)
ändringsförslag.
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna
förslaget eller enligt Mats Dellruds (MP) ändringsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt framskrivet förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras.
Den som röstar för framskrivet förslag röstar Ja, den som röstar för Mats
Dellruds (MP) ändringsförslag röstar Nej. Omröstningen utföll med 23 Jaröster, 7 Nej-röster och 1 avstår.
Kommunfullmäktige har beslutat enligt framskrivet förslag.
Reservationer
Mats Dellrud (MP), Sarah Kinberg (L) och Lena Staaf (V) anmäler skriftlig
reservation.
Sändlista:
~ Gnesta Förvaltnings AB

Ordförandes signatur

Justerarens signatur
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Ägardirektiv till Gnesta Förvaltnings AB
KF 2014-05-12
Gnesta Förvaltnings AB (Bolaget) är ett dotterbolag i den kommunala kommunkoncernen. Gnesta
Kommunkoncern AB och dess dotterbolag är ett organ för kommunal verksamhet som står under
kommunens inseende.
Bolagets syfte
Gnesta Förvaltnings AB ska med beaktande av kommunens antagna vision, kommunövergripande
mål samt med utgångspunkt i företagspolicyn för Gnesta kommun och dess bolag äga och förvalta
kommunala verksamhetslokaler med hög grad av kundfokus och effektivitet.
Bolaget skall följa och respektera
 aktiebolagslag, bolagsordning och arbetsordningar för styrelser och VD,
 kommunens Företagspolicy och kommunens övriga styrdokument i tillämpliga delar,
 utfärdade och fastställda generella ägardirektiv,
 ägardirektiv i enskilda frågor.
Bolaget ska verka för att stärka kommunens attraktionskraft som boendeort och plats för etablering
av företag. Bolaget ska även verka för att så lång möjligt använda förnybara energikällor, som
exempelvis ”grön el”, solpaneler eller bergvärme.
Bolaget skall äga och förvalta kommunala verksamhetslokaler med hög grad av kundfokus och
effektivitet. Därvid skall Bolaget efter kundbeställning och samråd med moderbolaget, eller efter
särskilt ägardirektiv från kommunfullmäktige, ta initiativ till uppförande av nya verksamhetslokaler.
Ansvarsfördelning vid anskaffning av verksamhetslokaler skall utgå från styrdokumentet
Arbetsordning för anskaffning av verksamhetslokaler.
Avkastningskrav för verksamheten
Bolaget skall ha som mål att lämna en avkastning om 5% av insatt kapital.
Ägaren kan, vid bolagsstämma, begära utdelning.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling.
Bolaget skall ha en soliditet om lägst 4 procent och högst 5 procent.
Bolaget skall använda koncernkonto gemensamt med kommunen. Räntevillkor och borgensavgift
avtalas mellan kommunen och Bolaget.
Bolaget skall till ägaren redovisa förändringar i sin finanspolicy innan styrelsebeslut. Bolaget skall till
ägaren samband med tertial- och årsbokslut överlämna rapporter om Bolagets gjorda placeringar,
upptagna lån, omplacerade lån, placerings- och lånestockens sammansättning.
Information och insyn
Det åligger Bolaget att till Gnesta kommunkoncern AB och Gnesta kommun översända
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kopior av:
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen.
Bolaget skall om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av
öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media är en
naturlig och väsentlig del av verksamheten.
Miljö
Bolaget ska verka för en miljömässigt bra verksamhet. Vid investeringar och reinvesteringar
ska miljöapekterna beaktas i syfte att uppnå en miljömässigt hållbart samhälle. Bolaget ska
fortsatt aktivt arbeta med att energieffektivisera med syfte att sänka den totala
energianvändningen.
Tillgänglighet
Bolaget ska verka för att lokaler och yttre miljö som bolaget ansvarar för är tillgängliga för
alla oavsett funktionsnedsättning eller inte. I allmänna lokaler ska enkelt avhjälpta hinder
åtgärdas snarast.
Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
Bolaget skall tillse att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt betraktas bl.a:
- Förändrad bolagsstruktur
- Förändring av strategiska aktieinnehav
- Väsentliga förändringar av verksamhet
- Större, strategiska investeringar
Övrigt
Detta ägardirektiv ska, efter kommunfullmäktiges godkännande, antas av bolagsstämman i Gnesta
Förvaltnings AB. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och
övriga av kommunen utfärdade ägardirektiv.
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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
att ta del av studenterbjudanden.
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-13 2018-08-10
KS.2018.195
Kommunstyrelsen

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.
Ärendebeskrivning
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.
Förvaltningens synpunkter
Prisjusteringen av Sörmlandstaxan påverkar kommunens invånare i den mån de
reser över kommungränsen till en annan kommun i Södermanlands län. För
vuxna blir det då exempelvis 30 kronor dyrare för ett månadskort. Anledningen
till prishöjningen är att Sörmlandstaxan enligt fastställd inriktning i stor
utsträckning ska följa SL-taxan som höjts till denna nivå.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter på denna taxejustering.
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Ändringen av studenterbjudandet kommer påverka de studenter som har en
studietakt som är lägre än 75% och är 26 år eller yngre och som idag kan ta del av
studenterbjudandet. Dock anser förvaltningen att det nya studenterbjudandets
avgränsning är bättre då det finns ett antal personer som är över 26 år som
studerar och därmed kan ha ett behov av ett studenterbjudande i form av en
rabatterad periodbiljett. Förvaltningen ser positivt på att förändringen planeras att
ske till höstterminen 2019. Då finns det gott om tid att informera om
förändringarna i studenterbjudandet och minimera konsekvenserna av ändringen.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Kvinnor åker generellt mer med kollektivtrafik än män. Förslag till beslut kan
därmed påverka kvinnor något mer än män. Då det inte är någon stor
prisförändring förväntas påverkan på jämställdhet bli liten. En jämställdhetsanalys
har upprättats.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-06-29
2. Protokollsutdrag från direktionens sammanträde den 3 maj 2018
Beslutet ska skickas till
~ Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Alina Ruda
Samhällsplanerare
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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.
3.
4.

Utdrag ur Vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-05-24, § 37
Tjänsteskrivelse 2018-08-10
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.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-23
SN.2018.61
Kommunstyrelsen

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
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 stödoch 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.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har gått igenom gällande lagstiftning och undersökt närliggande
kommuners avgiftshantering och utifrån detta tagit fram en avgiftsspecifikation
för ärenden inom individ- och familjeomsorgen. Med avgiftsspecifikationen
säkerställer förvaltningen en rättssäker och jämnlik avgiftshantering för placerade
barn och vuxna.
Ekonomiska konsekvenser
Genom att fastställa egenavgifter för vård av vuxna säkerställs hanteringen av
placerade barn och vuxna enligt samma ekonomiska nivåer som övriga
kommuner i Sverige.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhet är inte tillämplig i ärendet.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-08-10
2. Avgiftsspecifikation för egenavgifter IFOs verksamhet 2018

Beslutet ska skickas till
~ Mats Engström, verksamhetschef IFO

Christina Hedberg

Ida Claesson

Kommunchef

Utredare
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Ärendenummer: SN.2018.61
§ 37

Avgifter IFO
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Avgifterna för Individ- och familjeomsorgens verksamhet fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Individ- och familjeomsorgens verksamhet inom Vuxen- och
omsorgsförvaltningen 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 inom
Vuxen- och omsorgsförvaltningens område har förvaltningen tagit fram en
avgiftsspecifikation för egenavgifter inom individ- och familjeomsorgens
område.
Avgiftsspecifikationen är ett arbetsdokument som kompletterar riktlinjer om
avgifter inom förvaltningens områden.
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. Den skäliga
ersättningen får inte överstiga kommunens självkostnader.
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
Försäkringskassans normberäkning. Föräldrars skyldigheter till att bidra till
kommunens avgifter regleras enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 1§ andra
stycket samt Socialtjänstförordningen (2001:937) 6 kap 2-4§§.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-05-07

2.

Avgiftsspecifikation för egenavgifter IFOs verksamhet 2018

Tjänsteförslag
1.

Ordförandes signatur

Kommunfullmäktige fastställer aktuella egenavgifter för Individ- och
familjeomsorgens verksamhet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden förslår att beslutspunkten ändras till att lyda: "Avgifterna för
Individ- och familjeomsorgens verksamhet fastställs."
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt
ordförandens ändringsförslag och finner att nämnden beslutar enligt
ordförandens ändringsförslag.

Sändlista:
~

Ordförandes signatur

Mats Engström, verksamhetschef IFO

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-16
SN.2018.61
Vuxen- och
omsorgsnämnden

Avgifter IFO
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer aktuella egenavgifter för Individ- och
familjeomsorgens verksamhet
Ärendebeskrivning
Individ- och familjeomsorgens verksamhet inom Vuxen- och
omsorgsförvaltningen 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 inom
Vuxen- och omsorgsförvaltningens område har förvaltningen tagit fram en
avgiftsspecifikation för egenavgifter inom individ- och familjeomsorgens område.
Avgiftsspecifikationen är ett arbetsdokument som kompletterar riktlinjer om
avgifter inom förvaltningens områden.
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. Den skäliga ersättningen får inte
överstiga kommunens självkostnader.
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
Försäkringskassans normberäkning. Föräldrars skyldigheter till att bidra till
kommunens avgifter regleras enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 1§ andra
stycket samt Socialtjänstförordningen (2001:937) 6 kap 2-4§§.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har gått igenom gällande lagstiftning samt undersökt hos
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närliggande kommuners avgiftshantering och utifrån detta tagit fram en
avgiftsspecifikation för ärenden inom individ- och familjeomsorgen. Detta utifrån
att det inte finns till exempel ett index som reglerar egenavgifter för matkostnader
inom placeringsvård. Med avgiftsspecifikationen säkerställer förvaltningen en
rättssäker och jämnlik avgiftshantering för placerade barn och vuxna.
Ekonomiska konsekvenser
Individ- och familjeomsorgen har tidigare enbart tagit ut avgifter för barn som får
vård i ett hem annat än deras egna. Genom fastställande av egenavgifter för vård
för vuxna på bland annat HVB säkerställs hantering av placerade barn och vuxna
enligt samma ekonomiska nivåer som övriga kommuner i Sverige.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhet är inte tillämplig i ärendet.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-05-07
2. Avgiftsspecifikation för egenavgifter IFOs verksamhet 2018
Beslutet ska skickas till
~ Mats Engström, verksamhetschef

Ann Malmström

Sophia Åhlin

Förvaltningschef

Verksamhetsutvecklare
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Avgifter och taxor år 2018 inom individ- och
familjeomsorg i Gnesta kommun
Kommunens avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen är i grunden reglerat i lag.
Lagen fastställer en högsta nivå (maxtaxa). Avgifterna ska vara skäliga och får inte
överstiga kommunens självkostnader. Avgifterna beräknas utifrån brukarens
avgiftsutrymme. Den enskilde brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för
boendekostnad och normala levnadskostnader. Avgifterna träder i kraft 1 januari
2018.
Prisbasbelopp (PBB) för år 2018
Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och räknas
fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och enligt utvecklingen av
konsumentprisindex. Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter förslag från
Statistiska centralbyrån (SCB).
Kommunfullmäktige beslutade att från och med 2013 årligen beräkna avgifterna
utifrån den fastställda procentsatsen av aktuellt prisbasbelopp, vilket innebär att
avgifterna både kan sänkas och höjas.
Prisbasbeloppet enligt Statistiska centralbyråns för år 2018 är 45 500 kr.
Beräkning av maxtaxa (högkostnadsskydd) år 2018
Enligt socialtjänstlagen får avgifterna sammanlagt uppgå till högst en 12 del av
0,5392 gånger prisbasbeloppet (PBB).
Socialstyrelsen fastställer årligen/beräkningar/justeringar av förbehållsbeloppet och
maxtaxa för omvårdnadsavgift. Maxtaxa för år 2018 är 2044 kr
Egenavgifter för insatser inom individ- och familjeomsorgen regleras enligt
Socialtjänstförordningen (2001:937) i 6 kap 1§, samt i Socialtjänstlagen (2001:453) 8
kap 1§.
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 Försäkringskassans
normberäkning. Föräldrars skyldigheter till att bidra till kommunens avgifter
regleras enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 1§ andra stycket samt
Socialtjänstförordningen (2001:937) 6 kap 2-4§§.

Vuxen- och omsorgsförvaltningen
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Beräkning av egenavgifter inom individ- och familjeomsorg år 2018

Egenavgifter, det vill säga avgifter som den enskilde
ska betala själv

Avgifter
2018

Behandlingshem/enskilda hem
Vård- och behandling (HVB) kr/dygn

80 kr

Familjehem / jourhem
Familjehem / jourhem

119 kr

Stöd-/omvårdnadsboende (HVB)
Frukost, lunch och middag, kr/dag
Frukost och lunch eller middag, kr/dag
Frukost, kr/dag
Boende, kr/dygn

86
52
17
70

Nattlogi, kr/dygn

50

Maxkostnaden för placering på HVB är 86 + 70 kr =
156 kr/ dygnet.
Skyddat boende
Frukost, lunch och middag, kr/dag
Frukost och lunch eller middag, kr/dag
Frukost, kr/dag
Boende, kr/dygn

86
52
17
70

Maxkostnaden för placering på skyddat boende är 86
+ 70 kr = 156 kr/ dygnet.

Handläggning av dödsboärenden
Timtaxan för kommunens ersättning för nedlagt arbete till 0,855 % av gällande
prisbasbelopp + moms (25%). För 2018 blir summan 389 kr/timmen.
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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.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-30
KS.2018.178
Kommunstyrelsen

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)
Förslag 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)
Sammanfattning
Den bilagda policyn reglerar såväl kommunens upplåning som förvaltning av
medel. Bilagd policy med bilagor ersätter tidigare beslutad finanspolicy (2016:55),
samt även avsnitt 4- Pensionsmedelsförvaltning i den gamla finanspolicyn (200905-25) som fortlevt till dags datum.
Ärendebeskrivning
Nuvarande finanspolicy beslutades 2016 (2016:255). Vid detta tillfälle ingick inte
pensionsmedelsförvaltningen i bilagan för placeringsriktlinjerna.
Då den finansiella marknaden förändras behöver kommunens riktlinjer för lån
och placeringar vara flexibla och relativt snabbt kunna ändras för att på bästa sätt
kunna genomföra transaktioner för kommunens räkning.
Huvuddokumentet Finanspolicy anger grunderna i finansverksamheten för
kommunkoncernen samt ansvarsfördelning och rapportering av ärenden som rör
kommunkoncernens finanser. Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige.
Den nu föreslagna finanspolicyn har två bilagor:
Bilaga A: Risker och likviditetshantering
Bilaga B: Placeringsriktlinjer för pensionsmedel
Bilagorna fastställs av kommunstyrelsen.
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Förvaltningens synpunkter
Nuvarande finanspolicy beslutades 2016. Finanspolicyn var då uppdelad i två
delar. Ett dokument som ska utgöra ett ramverk med övergripande målsättningar,
ansvarsfördelning, riskdefinitioner och principer som beslutas av
kommunfullmäktige, samt bilaga A- Risker och likviditetshantering som anger
vilka limiter och riktlinjer som gäller för att hantera de finansiella risker som
kommunen är exponerad för. Denna bilaga fastställs årligen av kommunstyrelsen.
Den nya finanspolicyn har uppdaterats marginellt, detsamma gäller bilaga A.
Bilaga B omfattande placeringsriktlinjer för pensionsmedel har nu lagts till för ett
enhetligt dokument avseende finansiella instrument. Även denna bilaga fastställs
årligen av kommunstyrelsen. Bilagan ersätter tidigare gällande avsnitt 4Pensionsmedelsförvaltning i Finanspolicy antagen 2009.
Ekonomiska konsekvenser
Ett av målen med förändringen av finanspolicyn och dess bilagor är att det på ett
mera effektivt och tidsbesparande sätt ska gå att ändra detaljer i policyn som bör
förändras i takt med förändringar på de finansiella marknaderna.
Det ursprungliga målet med finanspolicyn; att uppnå bästa möjliga finansnetto
inom ramen för fastställda riktlinjer kvarstår. Detsamma gäller även möjligheten
att samla kommunkoncernens kassaflöden så att betalningsströmmar kan kvittas
mot varandra. Genom ett ökat samarbete gällande finansiering kan koncernens
finansnetto optimeras.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Ärendet avser gemensamma finansiella riktlinjer för hela kommunkoncernen och
kan inte delas upp i för- eller nackdelar i ett jämställdhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-08-30
2. Finanspolicy med bilaga A och B
Beslutet ska skickas till
~ Susanne Gustafsson, Ekonomichef
Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef
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GENERELLA PRINCIPER

Denna finanspolicy anger de övergripande principerna för finansverksamheten i
kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses Gnesta kommun (kommunen)
och dess majoritetsägda bolag (bolagen).
Finanspolicyn är uppdelad i en övergripande finanspolicy samt två bilagor.
Finanspolicyn som beslutas av kommunfullmäktige har till syfte att utgöra ett
övergripande ramverk med målsättningar, ansvarsfördelning, riskdefinitioner och
principer. Underordnat finanspolicyn finns dels bilaga A (risker och
likviditetshantering) innehållande limiter och riktlinjer för den operativa
riskhanteringen och dels bilaga B (placeringsriktlinjer för pensionsmedel) som
fastställer vilka riktlinjer som gäller för placeringar. Dessa bilagor beslutas av
kommunstyrelsen.
1.1

Syfte med finanspolicyn

Syftet med finanspolicyn är:
• Att fastställa mål och riktlinjer för finansverksamheten inom kommunen.
• Att ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelat.
• Att identifiera vilka finansiella risker kommunen är exponerad för och hur
riskerna ska hanteras.
• Att ange på vilket sätt rapportering, uppföljning och kontroll ska utformas.
1.2

Övergripande mål för finansverksamheten

De övergripande målsättningarna för finansverksamheten är följande:
• Att säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången till kapital, samt
tillgodose behovet av finansiering av långsiktiga investeringar.
• Att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för de riktlinjer som fastställs.
• Att utarbeta goda rutiner för att effektivt utnyttja tillgänglig likviditet och när
tillfälle ges amortera på utestående låneskuld.
• Att tillse att pensionsmedel placeras med så god avkastning som möjligt.
• Att säkerställa att finanshanteringen bedrivs med god intern kontroll och med
beaktande av lågt risktagande.
1.3

Samordning av finansverksamheten

För att hantera kommunens ekonomi effektivt, ska kommunen på det sätt och
inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna
för kommunkoncernen. Samordningen regleras i denna finanspolicy samt i avtal
och/eller ägardirektiv.
Som en del i den finansiella samordningen inom kommunkoncernen ska en
finansgrupp upprättas. Gruppen ska utgöra en mötesplats för
kompetensutveckling, informationsutbyte och främjande av samarbete. Gruppen
skall bestå av tjänstemän från de största intressenterna i koncernens finansiella
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verksamhet.
Finansgruppen ska sammankallas halvårsvis alternativ vid behov. Kommunens
ekonomichef är sammankallande.
Bolagen kan alltid välja att självständigt hantera sin upplåning och hantering av
finansiella risker i den egna verksamheten. En samordning av de finansiella
aktiviteterna ska ändå eftersträvas för att dra nytta av befintlig likviditet och olika
kompetenser inom koncernen.
Kommunkoncernens kassaflöden bör samlas i ett koncernkontosystem så att
betalningsströmmar kan kvittas mot varandra.
Bolagen ska bistå kommunen med uppgifter om likviditets- och
finansieringsbehov. Därigenom kan kommunen få en överblick över de risker som
koncernen har och vilket likviditetsbehov koncernen har som helhet. De
kommunala bolagen ska vid behov upprätta egna finanspolicys som ska fungera
inom ramen för kommunkoncernens finanspolicy.
1.4

Principer för upplåning

Kommunens upplåning och likviditetshantering utgår från den aktuella
likviditetssituationen samt upprättad likviditetsprognos på kort och lång sikt.
Nettoupplåningsbehovet är en konsekvens av kommunens löpande kassaflöden.
Kommunens nettoupplåning på den externa marknaden är avhängig kommunens
beslutade investeringar och budgeterade intäkter och utgifter.
Upplåning får bara genomföras för att täcka finansierings- eller
refinansieringsbehov i någon av kommunkoncernens verksamheter. Upplåning
som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst
(arbitrageaffär) är inte tillåtet.
Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i
denna policy.
Restriktivitet ska gälla för tecknande av leasingavtal.
1.5

Ramar för upplåning och borgen

Kommunfullmäktige fastställer senast i december månad varje år en ram för
kommunens totala externa upplåning samt bolagens borgensramar för
nästkommande år.
Kommunen och de kommunala bolagen finansierar sin verksamhet i enlighet med
de finansiella målen och fastställd investeringsbudget.
Det enskilda bolaget belastas kvartalsvis i efterskott av kommunen med en avgift
för den del som är utnyttjad av borgensramen. Avgiften revideras vid behov av
kommunfullmäktige.
1.6

Övrig borgensteckning

Borgen och garantier som tecknas av kommunen för föreningar och andra externa
parter ska beslutas av kommunfullmäktige. Restriktivitet ska gälla för tecknande av
kommunens borgen. Godkännande ska endast ske i undantagsfall och enbart när
all annan möjlighet till finansiering har beaktats. All borgensteckning ska vara
belopps- och tidsbegränsad. Investeringsobjekten, vars lån kommunen lämnat
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borgen för, ska under hela borgensåtagandet vara försäkrade.
För att en borgensteckning ska tillstyrkas ska
• Ändamålet stödja kommunens mål för verksamheten i enlighet med inriktning
angiven i budget för kommunen.
• Verksamheten ha en långsiktig plan och inriktning som ger kommunen och dess
medborgare ett tydligt mervärde, på både kort och lång sikt.
•Verksamheten vila på realistiska ekonomiska grunder.
Kommunens regressrätt ska utnyttjas. Avskrivning av regresser ska övervägas då
gäldenär gått i konkurs eller av annan anledning inte anses kunna kompensera
kommunen.
1.7

Revidering av finanspolicyn

Finanspolicyn ska revideras av kommunfullmäktige vid större förändringar av
kommunkoncernens förutsättningar. Kommunstyrelsen fastställer minst årligen
bilaga A och B.

2

ANSVARSFÖRDELNING

2.1

Ansvarsfördelning

Nedan beskrivs ansvars- och befogenhetsfördelning mellan kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och ekonomichefen.
2.1.1

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ansvar är att:
• Årligen fastställa kommunens finanspolicy.
• Att besluta om eventuella alternativa finansieringskällor.
• Att besluta om kommunens finansiella mål.
2.1.2

Kommunstyrelsen

Ansvarar för kommunens medelsförvaltning och i övrigt verkställer
kommunfullmäktiges beslut.
• Att fastställa delegationsordning för kommunen samt vilka personer som har rätt
att underteckna finansiella avtal
• Att årligen fastställa bilagorna A och B.
• Att besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från de finansiella
riktlinjerna (bilaga A och B) om särskilda skäl föreligger. Eventuella avsteg ska
rapporteras vid nästa rapporteringstillfälle till kommunfullmäktige.
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Ekonomichefen

Ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet av den finansiella
verksamheten på de sätt och inom de ramar som kommunstyrelsen beslutar.
Delegationsordningen styr vilka befogenheter som gäller.
Kommunens ekonomichef ska:
• Ha det övergripande ansvaret för kommunens finansiella verksamhet såsom
upplåning, utlåning, likviditetshantering, placeringar, borgens-, och
ansvarsförbindelser.
• Fatta beslut inom given delegationsram för finansiell verksamhet.
• Operativt utföra och administrera de beslut avseende finansiell verksamhet såsom
exempelvis lån, derivat och placeringar.
• Genom kontinuerlig och aktiv medelshantering åstadkomma lägre
finansieringskostnader och skapa avkastning på eventuell överskottslikviditet.
• Bevaka och kontrollera de koncerninterna och externa finansiella riskerna.
• Verka för en samordning av kommunkoncernens finansiella aktiviteter.
• Samordna kommunens kontakter med finansiella motparter.
• Leda ekonomiprocessen och tillse att systemstöd, rutiner och kompetens finns så
att de finansiella riktlinjerna kan följas. Genomföra upphandling av finansiella
tjänster, ta fram finansiella avtal.
• Ansvara för att ta fram rapporter om den finansiella utvecklingen och ställningen,
om fattade finansiella beslut grundade på delegation samt i övrigt hos styrelsen
initiera frågor inom det finansiella området.
• Ansvara för att finanspolicyn följs och vid behov föreslå uppdatering av
finanspolicyn för medelsförvaltning samt bilagorna A och B.

3

FINANSIELLA RISKER

All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett finansiellt risktagande.
Kommunkoncernen är exponerad för ett antal finansiella risker som definieras
nedan.
Limiter för definierade finansiella risker framgår av bilaga A – risklimiter. I bilaga B
fastställs ramar och riktlinjer för placeringar.
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4

LIKVIDITETSHANTERING

4.1

Generella principer

Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalströmmar i
kommunkoncernen samt för att sänka räntekostnaderna genom effektiva
betalningsrutiner och god likviditetsplanering. Inom kommunkoncernen bör det
finnas ett koncernkontosystem för samordning av flöden och för att säkerställa en
god betalningsberedskap.
I de fall överskottslikviditet uppstår sker en bedömning från fall till fall om hur
detta ska hanteras. Huvudprincipen är att amortera på utestående låneskuld om det
är ekonomiskt försvarbart men det kan även vara aktuellt att kortsiktigt placera
överskottslikviditet för att skapa avkastning fram till medlen behövs för
investeringar. Dessa placeringar får ske enligt de riktlinjer som framgår nedan.
4.2

Riskdefinitioner

Gnesta kommun har följande riskdefinitioner avseende likviditetshantering och
placeringar:
• Ränterisk, risken att marknadsvärdet i en placering sjunker vid en ränteuppgång.
• Likviditetsrisk, innebär risken att kommunen inte omedelbart kan omsätta en
placering på marknaden och/eller har tillräcklig likviditet för att hantera löpande
utbetalningar.
• Kreditrisk, risken att kommunen inte får tillbaka sin placering inklusive upplupen
ränta på grund av motpartens fallissemang d v s att motparten får
betalningssvårigheter eller går i konkurs.
Under avsnittet Övriga risker beskrivs ytterligare risker relaterat till placeringar.
4.3

Likvida medel

För att uppfylla kraven på en god betalningsberedskap ska tillgången till likviditet
säkerställas.
Tillgänglig likviditet kan bestå av:
• Kassa och bank
• Noterade räntebärande tillgångar som kan omsättas inom 5 dagar
• Skriftliga bekräftade, ej utnyttjade kreditlöften och checkkredit
I bilaga A fastställs hur stor kommunens tillgängliga likvida medel minst måste vara
och vilka placeringsalternativ som är tillåtna om överskottslikviditet uppstår.
För att planera framtida likviditetsbehov ska en rullande prognos upprättas.
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Riktlinjer placeringar

Huvudprincipen är att placeringar främst ska ske i kreditvärdiga räntebärande
värdepapper med hög likviditet för att minimera risken för kapitalförluster. Tillåtna
placeringsalternativ och limiter framgår av bilaga A.

5

SKULDHANTERING

5.1

Generella principer

Den övergripande målsättningen för skuldhanteringen är att minimera
upplåningskostnaderna samt att trygga finansieringen för kommunen på såväl lång
som kort sikt. Genom att långsiktigt skapa en stabilitet i de framtida
räntekostnaderna ges möjlighet att anpassa verksamheten till nya räntelägen.
Kapitalbehovet ska säkerställas genom god framförhållning och genom ett aktivt
upplåningsförfarande.
Kommunens externa skuldportfölj ska vara strukturerad på ett sådant sätt att
kapitalförfallen sprids över tiden. Den externa skuldportföljen bör även vara
finansierad från flera kreditgivare och finansieringskällor.
5.2

Riskdefinitioner

• Ränterisk (räntebindning), definieras som en negativ effekt på kommunens
räntenetto på grund av förändringar av det allmänna ränteläget.
• Finansieringsrisk (kapitalbindning), innebär att kommunen inte kan refinansiera
sina lån när så önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår.
• Kreditmarginalrisk (marginalbindning), definieras som en negativ effekt på
kommunens räntenetto på grund av förändringar i kreditmarginaler.
Ovanstående risker ökar om kommunens kreditvärdighet försämras eller en stor
del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen. Risken ökar även
vid finansiell oro då kreditgivarna har svårigheter att finansiera sin utlåning.
Under avsnittet Övriga risker beskrivs ytterligare risker relaterat till skuldhantering.

5.3

Hantering av risker

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara strukturerad på ett sådant sätt
att kapitalförfallen sprids över tiden. I bilaga A anges en limit för hur stor andel
som maximalt bör förfalla inom 1 år.
Limit för ränterisk i form av ett intervall (uttryckt som genomsnittligt vägd
räntebindningstid) för kommunens externa skuldportfölj, anges i bilaga A.
Intervallet sätter tillsammans med maximal andel ränteförfall inom 1 år ramarna för
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kommunens externa ränteförfallostruktur. Limit för maximal andel ränteförfall
inom 1 år anges i bilaga A.
Derivatinstrument får användas för att hantera risker och för att styra portföljens
räntebindning.
Hur dessa instrument skall hanteras anges i Bilaga A.

5.4

Finansieringsalternativ

Följande finansieringskällor är tillåtna:
• Bankfinansiering
• Eventuellt övriga nya/kompletterande upplåningsformer (efter separat beslut i
KF)
Endast kreditgivare med hög kreditvärdighet är godkända enligt de ratingkrav som
framgår av bilaga A.
En spridning mellan olika finansieringskällor bör eftersträvas.
Max löptid för lån är 10 år. För längre löptider krävs separat beslut i
kommunfullmäktige.

5.5

Finansiella derivat

Syftet med att använda derivatinstrument är framförallt att skydda kassaflödet för
att därigenom skapa en framförhållning när det gäller en ränteuppgångs påverkan
på det ekonomiska resultatet. Derivat ska inte användas för att spekulera i en viss
möjlig ränteutveckling utan som ett verktyg för att skapa bästa möjliga villkor för
finansieringen.
Derivatinstrument får endast användas för att hantera underliggande lån med syfte
att förändra räntebindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal
räntenivå. Nettovolymen utestående räntederivat får inte överstiga den totala
låneskulden.
Max löptid för räntederivat är 10 år. För längre löptider krävs separat beslut i KF.

5.6

Övriga risker

Motpartsrisk, risken att resultatet försämras om en motpart inte fullgör sina
förpliktelser.
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Förpliktelser kan avse placeringar, ränta och låneskuld på lämnade krediter, positiva
marknadsvärden på derivataffärer med mera.
Motpartsrisken ska begränsas genom att fastställa vilka externa motparter
kommunen får göra affärer och ingå affärsavtal med.
I Bilaga A anges tillåtna motparter.
Motparten ska inneha en kreditbedömning (rating) av Standard & Poor´s eller
Moody´s. Vid de fall motparten har fler än en rating ska den lägsta ratingen gälla.
Om ingen officiell rating finns så är en skuggrating från bank godkänd som rating.
Motparter ska utgöras av bank eller värdepappersinstitut som står under
Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i annat land.
Finansiella derivatkontrakt får endast ingås med motpart som har tecknat ett
internationellt swapavtal (ISDA, International swap and derivat agreement),
alternativt ramavtal.
Valutarisk, värdeförändring av en valuta i förhållande till andra valutor.
Kommunen ska inte ta några valutarisker vid placering av likviditeten. Kommunen
ska inte ta några valutarisker vid upplåning. Om upplåning sker i utländsk valuta
ska valutarisken omedelbart försäkras bort.
Operativa risker, Risken för merkostnader på grund av att fel uppstår till följd av
IT-problem, bristande rutiner eller mänskliga misstag.
Målsättningen med hanteringen av operativa risker är:
• Att se till att finansverksamheten bedrivs på ett kontrollerat sätt och att
kommunen vid varje tidpunkt har korrekt information om positioner och risker så
att beslut kan fattas på korrekta grunder.
• Att minimera förluster på grund av fel i processer, system eller på grund av
bristande kontroll.
Det ska finnas en process för löpande identifiering, värdering och hantering av
operativa risker inom finansverksamheten. Innan nya finansiella instrument får
användas ska det säkerställas att de kan hanteras i systemen, både redovisnings- och
värderingsmässigt.
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RISKKONTROLL, STYRNING OCH RAPPORTERING

Ansvar för affärsavslut, kontroll, rapportering och finansadministrativa system hos
kommunen ska spridas på flera personer för att uppnå en god riskkontroll.
För att skapa konkurrens i prissättningen ska alltid flera kreditgivare tillfrågas i
samband med nyupplåning/refinansiering av krediter. Detsamma gäller vid
upphandling av derivataffärer samt vid placering av likvida medel.
Säkringsredovisning avseende finansiella derivat ska tillämpas. Erforderlig
dokumentation avseende säkringsredovisning ska utvecklas separat enligt rådande
praxis.
Avvikelser från fastlagd finanspolicy ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen.

6.1

Rapportering

För att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kontinuerlig information som
rör medelsförvaltningens utveckling ska ett väl fungerande rapporteringssystem
finnas. Rapportering avseende likviditetsförvaltning, långsiktig medelsförvaltning
samt övrig finansiell verksamhet för koncernen ska ske:
• Varje tertial till kommunstyrelsens presidium
• En gång per år till kommunfullmäktige i samband med presentation av årsbokslut
för det aktuella räkenskapsåret.

Dokumentnamn

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Finanspolicy för Gnesta kommun

2018-10-01

Kommunfullmäktige

Risker och likviditetshantering - bilaga A

Dokumentnamn

Dokumenttyp

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Risker och likviditetshantering - bilaga A

Riktlinje

2018-09-17

Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig

Diarienummer

Senast reviderad

Giltig till

Ekonomichef

KS.2018.178

Dokumentinformation

Tills vidare
Dokumentet gäller för

Kommunstyrelseförvaltningen

2(4)

Innehåll
1. Refinansieringsrisk ....................................................................... 3
2. Likviditetsrisk .............................................................................. 3
3. Ränterisk .................................................................................... 3
4. Motpartsrisk ................................................................................ 4
5. Valutarisk.................................................................................... 4
6. Operativa risker ........................................................................... 4
7. Tillåtna derivat ............................................................................ 4

Dokumentnamn

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Risker och likviditets-hantering - bilaga A

2018-09-17

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

3(4)

1. Refinansieringsrisk
Kommunens externa skuldportfölj ska eftersträva en förfallostruktur där maximalt 50 % av
kapitalet förfaller inom 1 år. Den genomsnittliga kapitalbindningen bör inte understiga två år.
En lång kapitalbindning ska eftersträvas givet en avvägning mellan vilka kostnader det medför
och hur portföljen ser ut riskmässigt.

2. Likviditetsrisk
Gnesta kommun ska säkerställa en god betalningsberedskap genom att en checkkredit på minst
40 miljoner ska finnas för kommunkoncernen.
Inom ramen för checkkrediten ska flödet styras så att likviditetssvängningarna minimeras.
För att tillförsäkra omsättningsbarheten ska samtliga tillgångar vara placerade i likvida
instrument som vid var tidpunkt kan säljas. Instrumenten ska karakteriseras av hög
kreditvärdighet och god likviditet. Löptiden får vara högst 1 år. Placering hos följande motparter
är tillåtna:
• Svenska staten, av svenska staten helägda bolag samt av svenska staten garanterade bolag
• Svenska kommuner och landsting samt av dessa helägda bolag under förutsättning av
kommunal borgen från ägaren
• Bolag ingående i kommunkoncernen
• Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank
Placering av överskottslikviditet, eller likviditet i syfte att hålla betalningsberedskap, får placeras
i:
• Certifikat och Statsskuldsväxlar
• Bankinlåning och deposit
Placering i andra typer av finansiella instrument är inte tillåtna utom i
pensionsmedelsförvaltningen och då i enlighet med bilaga B i finanspolicyn.

3. Ränterisk
Tillåtet intervall för den genomsnittliga räntebindningen är 2-4 år.
Kommunens externa skuldportfölj ska ha en ränteförfallostruktur där maximalt 50 % av
ränteförfallen ligger inom 1 år.
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4. Motpartsrisk
Fördelning av krediter och derivat bör spridas mellan olika motparter. Maximal andel per
kreditgivare bör inte överstiga 60 %. Denna restriktion gäller dock inte om kreditgivaren är
Kommuninvest eller Svenska staten.
Tillåtna motparter vid upplåning:
• Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank, Nordiska Investeringsbanken
(NIB) Kommuninvest och Svenska staten.
Tillåtna motparter vid derivataffärer:
• Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank

5. Valutarisk
Lån och placeringar får endast göras i svenska kronor.

6. Operativa risker
Avvikelser från fastlagd policy och bilagor ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen.
Den operativa finanshanteringen ska dokumenteras.
Kommunen ska fortlöpande identifiera, värdera och hantera operativa risker inom
finansverksamheten.

7. Tillåtna derivat
Följande instrument (samt kombinationer av dessa) är tillåtna vid hantering av ränterisk i
skuldportföljen:
• Ränteswap. Används för att ändra räntebindningen i existerande lån.
• Cap ("räntetak"). Används för att sätta ett "tak" på räntenivån i kommande räntebetalningar.
• Floor ("räntegolv"). Används för att sätta ett "golv" på räntenivån i kommande
räntebetalningar. Cap och Floor utgör tillsammans en "räntekorridor".
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GENERELLA PRINCIPER

Denna bilaga som beslutas av kommunstyrelsen beskriver ramar och riktlinjer för placeringar.
1.1

ANSVARSFULLA PLACERINGAR

Kommunens agerande på de finansiella marknaderna ska ske med etiskt hänsynstagande.
Kommunen ska genom sina urvalskriterier för placeringar ta hänsyn till och främja god etik.
Kommunen ska därför undvika att placera i företag som systematiskt bryter mot internationella
normer och placeringar får inte heller göras i företag som bryter mot internationella konventioner
om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, barnarbete och miljö. Vid investering i fonder ska
fondbolaget ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI).
Placeringar är därför inte tillåtna i värdepapper utgivna av företag där en väsentlig del av
verksamheten utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen eller krigsmateriel,
tobaksprodukter, pornografi, alkoholhaltiga drycker eller som bedriver kommersiell
spelverksamhet. Med väsentlig del av verksamhet menas mer än 5 % av ett företags eller
koncerns omsättning enligt praxis på marknaden.
Placeringar får inte ske i företag vars omsättning till mer än 50% härrör från exploatering och
utvinning av kol, olja, gas 1). Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt är
inblandade i framställningen av dessa fossila bränslen genom t.ex. produktion och prospektering.
En målsättning ska vara att minska placering i företag som är inblandade i framställning av fossila
bränslen.

2

PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING

2.1

DET ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSMÅLET

Syftet med kommunens pensionsfond är minska den totala pensionsskuldens resultat- och
likviditetsmässiga påverkan på kommunens ekonomi. Det övergripande målet för
pensionsförvaltningen är därför att tillgångarna på lång sikt skall täcka hela kommunens
pensionsåtagande. Per 2017-12-31 täcker pensionsfonden ca 84% av kommunens
pensionsåtagande. Genom att tillgångarna har en högre målavkastning, 2% realt jämfört med
skuldens aktuella diskonteringsränta om ca 1% realt, förväntas tillgångarna växa mer än skulden.
Antalet år det tar att nå målkonsolideringen beror på huruvida kommunen har möjlighet att göra
nyavsättningar, samt om den långsiktiga avkastningen blir högre, eller lägre än den förväntade.
Det beror även på hur skulden växer med exempelvis nyintjänande samt beslut om eventuella
uttag från portföljen. Med hänsyn till åtagandets tidsmässiga struktur skall kapitalet förvaltas
långsiktigt för att nå målet.

1) Finansmarknaden behöver ställa om för att möjliggöra ett större utbud av fossilfria investeringsmöjligheter.
Undantag medges därför vid placering i fonder förutsatt att det inte finns tillgängliga alternativ inom ramen för
önskad placeringsinriktning. Detta undantag gäller till 2020-06-30.
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Graf 4-1 Pensionsutbetalningar hänförliga till det totala pensionsåtagandet inkl löneskatt (i fasta
priser)
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AVKASTNINGSMÅL

Avkastningsmålet för pensionsmedlen uppgår till 2 % per år i reala termer. Givet en årlig inflation
på 2% motsvarar det nominella avkastningsmålet 4%.
2.3

ÖVERGRIPANDE STRATEGI OCH RISKBEGRÄNSNING

För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i normalläget en relativt hög andel riskfyllda
tillgångar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen riskfyllda tillgångar i
portföljen (primärt aktier) styras dynamiskt.
Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen som mest kan tappa 10% i
värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista
dagen varje månad)
Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på övergripande nivå. För att kunna agera
på detta sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital som får placeras i respektive tillgångsslag.
Framför allt behöver andelen aktier kunna minskas kraftigt för att skydda portföljens värde från
att falla mer än 10%.
Vid sidan av riskmålet är utgångspunkten för allokeringen mellan tillgångsslagen att i normalläget
ha en så hög andel aktier som möjligt för att maximera den förväntade avkastningen.
För att minska ränte- och inflationsrisken i förhållande till pensionsåtagandet kan delar av
kapitalet placeras i realränteobligationer.
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLACERINGSREGLER

Förvaltningen av pensionsmedlen ska baseras på en strategi där en riskbuffert används och därför
är placeringsreglerna indelade i två huvuddelar – övergripande placeringsregler och aktuella
limiter. De övergripande placeringsreglerna anger den yttre ramen för hur kapitalet kan placeras,
dvs. den absoluta övre respektive undre gränsen för andelen ränteplaceringar, aktier m.m. De
övergripande placeringsreglerna fastställer vidare vilka tillgångsslag och finansiella instrument
som det är tillåtet att investera i. För varje tillgångsslag fastställs sedan limiter för minimal och
maximal andel av pensionsmedlen.
De aktuella placeringslimiterna ska fastställas med beaktande av aktuella marknadsvärden för
pensionsmedlen, riskbufferten samt marknadens risknivå. Här anges hur stor andel som får
investeras i olika tillgångsslag vid var gällande tidpunkt givet riskmålet.
Figur 4-1 Exempel på förändring av aktuella placeringslimiter inom det övergripande ramverket
allteftersom marknadsvärdet på portföljen förändras över tiden i relation till säkerhetsgolvet. Den
kontinuerliga förändringen av de aktuella limiterna syftar till att tillse att säkerhetsgolvet aldrig
riskeras.
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2.5

ÖVERGRIPANDE PLACERINGSREGLER

2.5.1

Tillåtna tillgångsslag

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag. En detaljerad beskrivning över tillåtna
tillgångsslag återfinns längre fram i reglementet:
● Räntebärande värdepapper
● Svenska aktiefonder och aktierelaterade instrument
● Utlänska aktiefonder och aktierelaterade instrument
● Likvida medel i svenska kronor
● Alternativa tillgångar
Med aktierelaterade instrument avses aktieindexobligationer och andra typer av instrument för att
nå aktieindexexponering som inte står i strid med övriga begränsningar i detta reglemente.
2.5.2

Övergripande placeringslimiter

Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid varje
tidpunkt ska få utgöra av portföljens totala marknadsvärde.
Tabell 3-1 Övergripande limiter för tillgångsslagen

Tillgångsslag

Min

Normal

Max

1. Likvida medel

0%

0%

10 %

2. Räntebärande värdepapper och
räntefonder

30 %

65%

100 %

4. Aktier och aktierelaterade instrument

0%

35%

50 %

Andel svenska aktier

0%

30%

50 %

Andel utländska aktier

50 %

70%

100 %

7. Alternativa tillgångar

0%

0%

10 %

2.5.3

Aktuella placeringslimiter

Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att variera över tiden i enlighet med resonemanget i
punkt 4.4. I vissa lägen måste andelen aktier vara låg för att inte riskmålet ska äventyras. Om det
exempelvis finns risk för att portföljen kommer att falla under det på förhand definierade
säkerhetsgolvet om 90% av högsta värdet de senaste 24 månaderna, ska en förändring ske av de
aktuella placeringslimiterna och pensionsfondens sammansättning av olika tillgångsslag.
De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga inom ramen för de övergripande
placeringslimiterna. Detta trots att det i vissa situationer kan vara möjligt att, utan att riskera
förvaltningsmålet, acceptera en vidare gräns än vad som tillåts i de övergripande limiterna.
2.5.4

Räntebärande värdepapper
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Pensionsfondens medel, vad det gäller räntebärande tillgångar, får placeras i:
•
Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ
inom EU bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens
värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras med kort varsel och den genomsnittliga
kreditvärdigheten ska vara tillfredsställande.
•

Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna.

Vid placering direkt i räntebärande värdepapper gäller nedanstående limiter. Procenttalen i
tabellen nedan avser andelar av pensionsfondens marknadsvärde samt maxandel per
emittentkategori. Mängden kreditrisk som får tas beror på hur lång löptid underliggande
instrument har samt hur stor del instrumentet utgör av fonden. Summan av exponeringen i
emittentkategorierna får aldrig överstiga limiten för den högsta emittentkategorin i summeringen.
Som exempel får summan av exponeringen i kategori C till E aldrig överstiga 40% inom
durationsintervallet 3-7 år. Samma sak gäller för respektive durationskategori.
Tabell 3-2 Kreditlimiter

Emittent/värdepapper

A. Stater, kommuner
och landsting eller
dess motsvarighet
inom Euro- området,
med rating om lägst
AAA/Aaa eller av
motsvarande stater,
kommuner, landsting
garanterat
B.
Värdepapper 2)
värdepapper
med rating om AAA
/Aaa
C. Värdepapper med
rating om AA- /Aa3
D. Värdepapper med
rating om A- /A3
E. Värdepapper med
rating om BBB/Baa3

Emittent- Emittent- Emittent- Emittent- Max
kategori
kategori
kategori
kategori
andel
per
Duration K. 0 - 1
L. 1 - 3
M. 3-7 år N. >7 år (dur.
0-1
emittent
år
år
år)
∑ K till
∑ L till
∑ M till
N
N
N
N

100%

100%

100%

100%

100%

100%

85%

70%

60%

∑ B till
E

15%
(25%)

80%

60%

40%

25%

∑ C till
E

10%
(20%)

50%

30%

20%

10%

∑ D till
E
E

5%
(15%)

20%

10%

5%

0%

5%
(10%)

Om durationen på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kort rating

2) Omfattar banker, bostadsinstitut, företag, kommuner och landsting eller motsvarande.
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översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan. Översättningstabell återfinns under
avsnittet definitioner.
Räntebärande värdepapper utan rating, men med statliga garantier faller under kategori C.
Kommuner och landsting utan rating hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating
enligt Standard & Poor’s eller Moody’s. Om låntagaren har rating från både Standard & Poor’s
och Moody’s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå.
Placering i värdepapper emitterade av Gnesta kommun eller närstående bolag är inte tillåtet.
2.5.5

Aktier och aktierelaterade instrument

Pensionsfondens aktieplaceringar ska ske genom fonder eller som strukturerade produkter (se
nedan). Placering direkt i enskilda aktier är inte tillåtet.
2.5.6

Strukturerade produkter

Med strukturerade produkter avses derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och
samma strukturerade värdepapper. Gemensamt för placeringar i strukturerade produkter är att en
kapitalgaranti på 100 % av det nominella beloppet är ett krav. Aktierelaterade instrument ska som
huvudregel betraktas som en aktieplacering mot den marknad som instrumentet skapar
exponering gentemot. Placering får inte ske i aktierelaterade instrument vars konstruktion innebär
en kreditrisk som är högre än de limiter som avser kreditrisk i Tabell 3-2. Väldiversifierade
strukturerade produkter kan i vissa fall vara konstruerade med andra aktieindex än vad som anges
i denna bilaga. Jämförelseindex för dessa produkter kan i sådana fall anpassas efter den specifika
produkten.
2.5.7

Valutasäkring

Räntebärande placeringar i utländsk valuta vara valutasäkrade till svenska kronor.
2.5.8

Belåning

Tillgångarna i pensionsportföljen får inte belånas. Räntor och utdelningar eller motsvarande
avkastning på fondens tillgångar ska i normalfallet återinvesteras i pensionsfonden.
2.5.9

Likviditet

Likviditetsrisken ska begränsas genom att kommunen främst ska placera i tillgångar noterade på
publika marknadsplatser. Undantag från detta medges i de fall kommunen kan tjäna på att bära en
likviditetsrisk på grund av pensionsportföljens långa horisont, dock med hänsyn tagen till övriga
riktlinjer i denna bilaga.
2.5.10

Alternativa tillgångar

Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg korrelation med den befintliga portföljen kan
den totala portföljrisken reduceras och avkastningen höjas. Exempel på sådana tillgångar kan
vara valutor, råvaror, realtillgångar (ex skog, mark, produktionsanläggningar) och hedgefonder.
Investeringar klassas som alternativa efter exponering snarare än den juridiska form som
investeringen görs i. Mot bakgrund av detta är investeringar i de nämnda tillgångarna tillåtna.
Syftet med en investering i dessa tillgångar får dock endast vara att minska den totala
portföljrisken. Om korrelationen mellan tillgången och den övriga portföljen skulle förändras på
ett sådant sätt att tillgången ökar portföljens totala risk ska tillgången säljas så snart det är
praktiskt genomförbart. Dessa investeringar bör vidare ske i former med en daglig värdering samt
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betryggande likviditet.
2.5.11

Rebalansering vid överträdelse av övergripande limit

Vid beräkning av pensionsfondens värde och övergripande limit ska dess tillgångar värderas med
ledning av gällande marknadsvärde. Om en övergripande limit överskrids ska tillgångar avyttras i
motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn ska tas till den risk som
överskridandet innebär för pensionsfonden som helhet. Motsvarande gäller om övergripande
limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.
2.6

UPPFÖLJNING

Då syftet med pensionsfonden är att minska de likviditets- och resultatmässiga påfrestningarna
ska pensionsskuldens och pensionskostnadernas utveckling årligen följas upp och ställas i relation
till fonderingens storlek och avkastning. Aktuella data om pensionsåtagandet ska i samband med
detta inhämtas från regionens skuldadministratör. Även prognoser avseende framtida
pensionskostnader ska följas upp och fonderingens strategi och förväntad avkastning ska
utvärderas med hänsyn till dessa.
2.6.1

Utvärdering mot index

Utifrån portföljens långsiktiga karaktär ska avkastningen i första hand jämföras med det
långsiktiga avkastningsmålet. Över börs- och konjunkturcykeln kan portföljen även utvärderas
mot normalallokeringens sammansättning av nedanstående index. Utöver utvärderingen av
totalportföljens avkastning ska respektive placerings värdeutveckling utvärderas mot ett relevant
jämförelseindex minst årligen.
Tabell 2-3 Jämförelseindex vid förvaltningsutvärdering

Tillgångsslag

Index

Räntebärande värdepapper

OMRX Bond eller motsvarande

Svenska aktier

SIX Portfolio Return eller motsvarande

Utländska aktier

MSCI AC World Net Total Return (i SEK)
eller motsvarande

Alternativa tillgångar

OMRX T-Bill +2%

Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av förvaltningen eller
upphör att noteras ska annat index utses. Utbyte av index tillsammans med motivering ska
meddelas till kommunstyrelsen i den rapport som följer närmast i tiden.

2.6.2

Extern förvaltares behörighet

Förvaltaren ska:
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• antingen vara ett värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för förvaltning av
någon annans finansiella instrument, 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
eller utländsk institution som har tillstånd liknande det som anges ovan och som står under tillsyn
av myndighet eller annat behörigt organ.
• eller vara investeringsrådgivare som inför varje investeringsbeslut inhämtar kommunens
godkännande.
Vid beslut av att anlita extern förvaltare/investeringsrådgivare av hela eller delar av portföljens
tillgångar ska sådant uppdrag grundas på beslut av kommunfullmäktige och på skriftligt avtal.
2.6.3

Urvalskriterier för externa förvaltare

Vid val av förvaltare kommer en samlad bedömning av olika kriterier att ligga till grund för
beslut. Historiska resultat, organisation, arbetssätt och pris är exempel på kriterier som kommer
att beaktas.
2.6.4

Externa förvaltarens åtaganden

Extern förvaltare ska åta sig att följa denna policy.
2.6.5

Avveckling av förvaltare

En övergripande samlad bedömning görs om huruvida förvaltare ska avvecklas. I en sådan
bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida prestation och övriga relevanta
faktorer ska uppskattas.

3

DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER

Aktieindexobligation: Obligationslån där avkastningen är knuten till ett eller flera aktieindex
eller i kombination av ränteplacering.
Aktieportfölj: En förmögenhet som är placerad i aktier, aktiefonder eller aktierelaterade
instrument.
Aktuell placeringslimit: Den limit som fastställs med syftet att säkerställa att tillåten
tillgångsallokering aldrig riskerar uppsatta förvaltningsmål. Definieras som beräknad maximal
andel riskfyllda aktier.
Allokering: Fördelning av tillgångsslag i portföljen
Benchmark: Jämförelseindex
Derivatinstrument: Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande
värdepapper, t ex köp- och säljoptioner i aktier, ränteterminer m fl.
Diversifiering: Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångsslag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja avkastningen i en portfölj.
Duration: Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga återstående
löptid. Durationen bestäms av obligationernas och kupongernas återstående löptid, kupongernas
storlek samt räntenivån. Ju högre värde desto mer känslig är portföljen för förändringar i
marknadsräntan. Durationen för en s.k. nollkupongsobligation är lika med dess löptid och för en
kupongobligation lägre än dess löptid.
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Emittent: Utgivare och garant av finansiella instrument.
Exponering: Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som förändras
pga förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper.
Index: Mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling.
Kassaflöde: Ström av kapital, som exempelvis pensionsutbetalningar
Kreditrisk: Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, tex obligation, inte kan infria
löftet om återbetalning av lånet.
Likvida medel: Medel på bankräkning och dylikt som kan omsättas med kort varsel.
Likviditet: Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument eller på en
marknad. Även benämning för kassamedel.
Limit: Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument.
Löptid: Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning.
Marknadsränta: Marknadspriset på kapital som sätts av marknadens aktörer
Marknadsvärde: Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens rådande
prisnivå.
MSCI AC World Net TR: Morgan Stanleys bredare världsindex för globala aktier som
inkluderar både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Net TR innebär att utdelningar
återinvesteras efter avdragen skatt.
Obligation: Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år.
OMRX Bond index: OMX-gruppens värdeviktade index bestående av nominella
benchmarkobligationer emitterade av staten samt bostadsinstituten
Option: Finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa
(köpoption) eller att sälja (säljoption) en viss egendom till ett förutbestämt pris inom en viss
tidsperiod. Optionen ger utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller att köpa egendomen
ifråga.
Placeringshorisont: Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara investerade.
Rating: Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en skuld kommer
att regleras på överenskommen tidpunkt.
Ratingkategorier: Ratinginstituten Standard & Poor´s (S & P´s) och Moody´s Investors Service
Inc (Moody´s) klassificering av kort- och långfristig upplåning kan illustreras enligt följande:
Realobligation: Obligation som ger en inflationsskyddad avkastning då den räknas upp med
inflationen i form av konsumentprisindex (KPI). Det innebär att framtida kassaflöden behåller
sin reala köpkraft. Även kallat realränteobligation.
Realränta: Nominell ränta minus inflation, vilket ger en ränta med hänsyn tagen till inflationen.
Rebalansering: I det fall portföljens tillgångar utvecklas på ett sådant sätt så att de övergripande
limiterna överträds krävs en rebalansering för att åter vara inom stipulerade limiter. Innebär alltså
att portföljen viktas om för att återigen vara i balans med limiterna.
Riskkontroll: Bevakning och uppdatering av aktuell placeringslimit.
Riskfri ränta: Den ränta, till vilken regionen kan sätta av medel, som inte innebär någon risk.
Riskmått: Mått för att mäta risk. I vårt fall används sannolikheten för att gå under
säkerhetsgolvet som mått på risken.
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Ränteportfölj: En förmögenhet som är placerad i räntebärande värdepapper.
SIX PRX index: SIX PRX är ett aktieindex som ska spegla marknadsutvecklingen av bolag på
Stockholmsbörsen. Indexet tar även hänsyn till utdelningar.
Strukturerad produkt: Derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och samma
strukturerade värdepapper.
Säkerhetsgolv: Den på förhand definierade lägsta nivå som portföljens tillgångar får falla till i
relation till målet.
Tillgångsslag: Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag.
Valutarisk: Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i egen valuta pga att den egna
valutan stiger / utländska valuta faller.
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§ 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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018-08-24
Diarienummer: KS.2018.266
Kommunstyrelsen

Fastställande av riktlinjer för lokalresursplanering och
lokalanskaffning
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställer riktlinjer för lokalresursplanering och lokalanskaffning
Ärendebeskrivning
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.
Förvaltningens synpunkter
Målet för Gnesta kommuns lokalresursplanering och lokalanskaffning är att
tillhandahålla funktionella och verksamhetsanpassade lokaler på ett långsiktigt,
hållbart och ekonomiskt kostnadseffektivt sätt. Syftet med översynen av
riktlinjerna har varit att få en helhetssyn på lokalförsörjningen där alla nämnder
och bolag samverkar för kommunkoncernens bästa. Riktlinjerna ger spelregler för
lokalresursplaneringen, ny-, till- och ombyggnader av lokaler samt verksamhetsanpassningar. Även förhyrning av externa lokaler kan vara aktuellt om lämpliga
lokaler saknas inom kommunkoncernen och det finns ekonomiska incitament att
hyra externt istället för att bygga nytt.
Initiativet till att bygga helt nya lokaler, bygga om eller till befintliga lokaler tas i
lokalresursplanen och riktlinjerna anger en process för hur detta ska gå till.
Processen för lokalprojekt innehåller sju faser och vid tre tillfällen fattas beslut
om att fortsätta lokalprojektet till nästa fas eller att avbryta det. Det är efter
behovsanalys, förstudie och programarbete. Efter projektering och upphandling
kan det bli aktuellt med en ny beslutsomgång om avvikelsen mot beslutad kalkyl
är för stor.
En verksamhetsanpassning beror på förändringar i verksamheten, såsom fler
brukare, annan verksamhetsinriktning eller förändrade myndighetskrav. Mer
omfattande verksamhetsanpassning är ombyggnader och följer då processen för

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelseförvaltningen

ny- och ombyggnader av lokaler. För mindre verksamhetsanpassningar finns en
förenklad process.
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer de nya riktlinjerna som
beskrivs i bilaga.
Ekonomiska konsekvenser
Lokalresursplaneringen ger långtgående ekonomiska konsekvenser och av den
anledningen gäller det att göra väl sammanvägda bedömningar av behov och
möjliga lösningar för att hushålla med kommunens resurser. För varje
lokalprojekt är målet att få moderna och ändamålsenliga lokaler till en skälig
kostnad.
Checklista för jämställdhet – relevansbedömning
Checklistan tillämpas inte då den inte har relevans i ett ärende om riktlinjer för
lokalresursplanering och lokalanskaffning.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-08-24
2. Riktlinjer för lokalresursplanering och lokalanskaffning
Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige
 Gnesta Förvaltnings AB

Christina Hedberg

Göran Johansson

Kommunchef

Lokalplanerare
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Inledning
Målet för Gnesta kommuns lokalresursplanering och lokalanskaffning är att tillhandahålla funktionella och verksamhetsanpassade lokaler på ett långsiktigt, hållbart och ekonomiskt kostnadseffektivt sätt. Det ska finnas en helhetssyn på lokalförsörjningen där alla nämnder och bolag samverkar för kommunkoncernens
bästa.
Kommunens verksamheter ska i första hand bedrivas i kommunkoncernens
fastighetsbestånd. Extern förhyrning bör endast ske i de fall lämpliga lokaler saknas
inom kommunkoncernen eller då ombyggnation inte är ekonomiskt försvarbart.
Riktlinjerna ska ge förutsättningar för riktigt agerande och god kvalitet vid handläggning och utförande för:
·

att säkerställa att lokalplanering görs med hänsyn till arbetsmiljöaspekter
och att berörda medarbetare möjliggörs delaktighet i processen

·

lokalresursplanering

·

ny- till eller ombyggnad av lokaler

·

verksamhetsanpassningar

·

förhyrning av externa lokaler

Arbetsmiljö
Chef med ansvar för arbetsmiljöuppgifter på enheten ska se till arbetsmiljöaspekter
blir en naturlig del av verksamhets- och lokalplaneringen. Därför ska
riskbedömningar upprättas.
Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivare en skyldighet att systematiskt planera, leda
och kontrollera att verksamhetens arbetsmiljö uppfyller föreskrivna krav (AML 3
kap. § 2a, § 2 AFS 2001:1).
Chef med ansvar för arbetsmiljöuppgifter på enheten ska i den processen se till att
skapa möjlighet till delaktighet för medarbetarna. Om ett skyddsombud är utsett
ska hen involveras i planeringen och uppföljningen, finns inget skyddsombud så
ska istället berörda medarbetare involveras, exempelvis via APT.
1. Undersök vilka risker och/eller brister den befintliga arbetsmiljön har, som
eventuellt kan lösas vid lokalförändring. Underlag till detta kan vara aktuella
riskbedömningar och handlingsplaner.
2. Undersök vilka krav och behov verksamheten har avseende arbetsmiljön. Se
föreskriften för arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2).
3. Undersök hur eventuella lokalförändringar får konsekvenser för arbetsmiljön.
Om risker för ohälsa och skada konstateras ska en handlingsplan upprättas för
dessa (se matris på Insidan).
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Lokalresursplanering
Processen för lokalresursplaneringen ska vara tydlig, och förändringar i befolkningens sammansättning och antal kräver att verksamhetslokaler snabbt kan
anpassas efter nya behov. Kvalificerade underlag måste tas fram tidigt i processen.
Underlagen ska ge en tydlig bild av lokalresursbehoven, samt redovisa analyser och
översiktliga ekonomiska bedömningar. Alternativa lösningar till investering i nya
lokaler ska övervägas och beslut måste baseras på kommunens totala behov över
tid och inte utifrån en enskild verksamhets lokalbehov vid ett givet tillfälle.
Mål
Målet med lokalresursplaneringen är att:
·

Tillgodose att verksamheten får tillgång till bra och ändamålsenliga lokaler
till en rimlig kostnad för att hushålla med kommunens resurser

·

Eftersträva att lokalbeståndet kan anpassas till befolkningsstrukturen över
tid och att det är rätt lokaliserat

·

Effektivisera lokalanvändningen genom att finna smarta lösningar för att
möta efterfrågan på lokaler, till exempel aktivitetsbaserad användning,
kontorslandskap, och flera nyttjandetimmar över dagen som kan öka
lokalutnyttjandet.

·

Ha en god planering för nya lokaler, så att "brandkårsutryckningar" kan
undvikas eftersom de ofta ger dyrare lösningar.

Ett övergripande krav är att lokalresursplaneringen ska tillgodose kommun- och
koncernnyttan och att lokalresursplanen ska vara väl förankrad.
Process för lokalplanering
Den strategiska lokalresursplaneringen bedrivs kontinuerligt, eftersom kommunens
behov av lokaler förändras med samhällsutvecklingen. Vid vissa tidpunkter är arbetet mer intensivt, som inför fastställda beslutstillfällen. Lokalresursplaneringen
ingår i processen för utarbetande av kommunens framtidsplan och budget.
Arbetet med lokalresursplaneringen bedrivs i följande faser:
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Lokalinventering: Lokalernas ändamålsenlighet beskrivs, såsom geografisk
belägenhet, storlek, rumstyper, fastighetens status med mera. Även strategiska
frågor om befintligt och framtida fastighetsbestånd lyfts till diskussion.
Lokalernas kapacitetstal, det vill säga hur många elever, barn, brukare eller
boende lokalen har kapacitet för, redovisas. Likaså finns uppgifter om nuläget
beskrivet för hur många elever, barn, brukare, boende och/eller medarbetare det
finns idag.
Många av uppgifterna i lokalinventeringen uppdateras med den uppföljning som
utförs årligen av lokalresursplanen.
Behovsbedömning: Behovet av lokalresurser baseras på den av kommunen
framtagna befolkningsprognosen, som visar befolkningsutvecklingen totalt och
antal i olika åldrar samt för olika delområden. Efterfrågan av antal platser påverkas
inte enbart av befolkningsutvecklingen utan också av andra faktorer, som lagkrav,
privata utförare, till exempel friskolor, eller fördelning av brukare mellan hemtjänst
och särskilt boende.
Även nya forskningsrön, arbetsmetoder och verksamhetslösningar kan ge nya
behov av lokaler och deras utformning.
Förslag till lösningar: Utifrån de fakta som finns om befintliga lokaler, behov
och efterfrågan så utarbetas förslag. Ett viktigt motto i detta är att eftersträva ett
förhöjt kapacitetsutnyttjande och ökad flexibilitet. De olika lösningarna presenteras
med beskrivning av konsekvenser för verksamheten och översiktliga ekonomiska
bedömningar.
Vägval: Val av lösning redovisas med motivering till varför denna har valts.
Lokalresursplan: Allt sammanställs i lokalresursplanen, där det för varje nämnd
finns en beskrivning av lokalinventeringen, behovsbedömning och analys, samt
redovisning av förslag till lösningar och valt alternativ. Inledningsvis redovisar
lokalresursplanen en sammanfattning med slutsatser och åtgärdsförslag för ett
perspektiv på fem år, med utblick på tio år.
Ansvar och roller
Förvaltningarna ansvarar för lokalinventering och behovsbedömning av lokaler.
De deltar i dialogen om förslag till lösningar och i val av alternativ, där de ansvarar
för utvärderingen utifrån koncernperspektiv och förordar val av alternativ.
Arbetet med förvaltningens lokalresursplan ingår i processen för framtidsplan och
budget och följer den processens beslutsvägar.
Kommunens lokalplanerare planerar och stödjer förvaltningarna i deras arbete
med lokalinventeringen och behovsbedömningarna. Lokalplaneraren samordnar
den övergripande lokalresursplanen och för en dialog med förvaltningarna om
förslag till lösningar och val av alternativ, samt en prioritering av dessa.
Lokalplaneraren ser till att lokalresursplanen i samband med fastställande av
framtidsplan och budget blir fastställd av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en gång per år.
GFAB bistår lokalplaneraren med sin kompetens inom bland annat kostnadsbedömningar och tekniska förutsättningar inom lokalbeståndet.
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Befogenheter
Lokalplaneraren prövar förvaltningarnas val utifrån bästa hushållningen av
kommunens resurser och kommunkoncernens bästa.
Ny-, till- eller ombyggnad av lokaler
Behovet av att bygga nya lokaler, alternativt att bygga till eller om, finns i allmänhet
i kommunens lokalresursplan. Nedan beskrivs arbetet med lokalprojekt.
Mål
Målet med lokalprojekt är att:
·

Byggnader ska vara ändamålsenliga, det vill säga att lokalerna ska vara
anpassade till verksamheten.

·

Säkerställa långsiktigt hållbara och driftsäkra lokaler med god kvalitet med
robusta och praktiska lösningar.

·

Hålla rimliga produktionskostnader med skälig avvägning mellan produktoch materialval i relation till framtida drifts- och förvaltningskostnader.

·

Eftersträva ett förhöjt kapacitetsutnyttjande och ökad flexibilitet i
lokalanvändningen.

Process för ny- och ombyggnadsprojekt
Processen för ny- och ombyggnadsprojekt innehåller sju faser från behovsanalys
till att det är dags att flytta in i de nya eller ombyggda lokalerna. En tid efter
inflyttningen är det aktuellt med utvärdering av projektet.

Vid tre tillfällen fattas beslut om att fortsätta lokalprojektet till nästa fas eller om
att avbryta det. Det är efter behovsanalys, förstudie och programarbete. Efter
projektering och upphandling kan det bli aktuellt med en ny beslutsomgång om
avvikelsen mot beslutad kalkyl är för stor. Utvärderingsfasen avslutas med beslut
om utvärderingsrapporten.
Projekttiden från start till att hyresgästen flyttar in är alltifrån drygt 2 år till 3,5 år,
beroende på vilken omfattning och komplexitet projektet har.
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Ansvar och roller
Lokalplaneraren prövar förvaltningarnas val utifrån bästa hushållningen av
kommunens resurser och kommunkoncernens bästa.
·

Nämnden beslutar om programhandling och föreslagna preliminära
hyresnivåer samt om genomförandet av projektet.

·

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om investeringsvolym
och ökade driftskostnader till följd av hyra och övrigt. De beslutar också
om genomförandet och om att utnyttja kommunal borgen.

·

GFAB:s styrelse beslutar om programhandling, investeringsvolym och
finansiering.

Redan efter genomförd behovsanalys beslutar nämnden, i undantagsfall förvaltningschefen, om behovsanalysrapporten och fortsatt arbete. Det tas alltid ett
nämndbeslut efter genomförd förstudie där nämnden beslutar om förstudierapporten och fortsatt projektarbete. Berörd förvaltningschef kan i samråd med
presidiet tillsätta en styrgrupp för de tre första faserna i projektet. Förvaltningschef
kan i början av behovsanalysen ta initiativ till ett gemensamt visionsarbete om
lokalprojektet.
Befogenheter
Nämnden har befogenheter att beställa lokaler och sätta igång ett lokalprojekt, när
det finns i lokalresursplanen. Nämnden ska också i budgetberedningen äska medel
för den nya hyran.
I undantagsfall kan förvaltningschefen fatta beslut om att gå vidare med en förstudie om det är ett mindre projekt.
Förvaltningschefen har befogenheter att teckna avtal med GFAB om genomförande av projektet, efter beslut i nämnd, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige vid fasen Programarbete. Vid eventuell förgävesplanering, det
vill säga att projektet inte blir genomfört, står förvaltningen för kostnaden.
GFAB har efter beslut om programhandling och ekonomi samt, genom beställningen av ett genomförande av bygget, ansvar och befogenheter för projektet
inom givna ramar för innehåll, ekonomi och tid.
Genomförande
Genomförandet följer de rutiner och arbetssätt som beskrivs i handboken Ny- och
ombyggnad av lokaler.
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Verksamhetsanpassningar
En verksamhetsanpassning beror på förändringar i verksamheten, såsom fler
brukare, annan verksamhetsinriktning eller förändrade myndighetskrav.
Arbeten under ett halvt prisbasbelopp (Prisbasbeloppet 2018 är 45 500 kr)
hanteras som beställning av arbeten och har en förenklad rutin, se handboken Om
våra lokaler i kommunägda lokaler
Verksamhetsanpassningar är uppdelade i två nivåer:
·

Projektkostnad över ett halvt prisbasbelopp och upp till tre prisbasbelopp
ersätts med kostnadsersättning som är ett engångsbelopp i form av en
förtida betalning av hyrestillägg.

·

Projektkostnad över tre prisbasbelopp ersätts med ett årligt hyrestillägg

Mer omfattande verksamhetsanpassningar (avgörs från fall till fall beroende av
omfattning och komplexitet) följer processen för Ny- och ombyggnad.
Mål
Målet med verksamhetsanpassning är att:
·

Tillgodose och säkerställa funktionella lokaler för verksamheten till en
rimlig kostnad.

·

Vara styrd av verksamhetens behov, men inte till den grad att ett flexibelt
lokalutnyttjande försvåras.

·

Vara ekonomiskt motiverad genom att ge effektivare verksamhet, ökad
servicegrad eller bättre kvalitet.

·

Kunna betalas inom en tioårsperiod eller enligt hyresavtalets kvarvarande
löptid om det är färre år än tio år. Detta för att undvika återbetalning vid
avtalets utgång.

Process för verksamhetsanpassningar
Processen för verksamhetsanpassningar innehåller sex faser från det att det första
initiativet tas till att den anpassade lokalen är klar.

Vid två tillfällen fattas beslut om att fortsätta projektet med
verksamhetsanpassning till nästa fas eller att avbryta det; efter förfrågan samt efter
det att verksamheten har fått ett förslag på lösning och kalkyl.
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Ansvar och roller
De två första faserna, Initiativ och behovsanalys samt Förfrågan, ansvarar berörd
förvaltning för. Kommunens lokalplanerare ska delta och stödja förvaltningen i
arbetet med att ta fram en förfrågan till GFAB. Från fasen Förslag och kalkyl tar
GFAB över ansvaret för projektet. Verksamhetsansvarig och lokalplanerare har en
aktiv roll i utarbetande av lösningen.
Förvaltningschefen eller delegerad medarbetare fattar beslut efter andra fasen om
att gå vidare med förfrågan till GFAB om förslag till lösning och kalkyl. Nämnden
eller förvaltningschefen eller delegerad medarbetare fattar, inom sina ekonomiska
befogenheter, senare beslut efter tredje fasen om att genomföra åtgärden och
finansiering genom kostnadsersättning eller hyrestillägg.
Befogenheter
Nämnden har befogenheter att fatta beslut om finansiering av verksamhetsanpassning inom sina ekonomiska ramar. Vid kostnadsersättning, förtida betalning
av hyrestillägg, som understiger tre gånger prisbasbeloppet har förvaltningschefen
möjlighet att fatta beslut. I de lägen då nämnden inte kan hantera hyrestillägget
inom sin budgetram är det en fråga för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
att besluta om.
Förvaltningschefen har befogenheter att teckna avtal med GFAB om genomförandet av projektet.
GFAB har efter beslut om genomförande och beställning av verksamhetsanpassning, ansvar och befogenheter för projektet inom giva ramar för innehåll,
ekonomi och tid.
Genomförande
Genomförandet följer dessa rutiner. Kontakta Lokalplanerare för genomförande.
Förhyrning av externa lokaler
Grundregeln är att kommunens verksamheter inte ska hyra externa lokaler. Förhyrning av lokaler som inte ägs inom sfären Gnesta kommunkoncern AB är därför
alltid en fråga för kommunfullmäktige om hyreskontraktet löper på mer än tre år.
Om hyreskontrakt löper upp till tre år är det en fråga för kommunstyrelsen att
fatta beslut om.
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PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2018-06-12
KS.2018.45
Kommunstyrelsen

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
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
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
~ Ekonomienheten

Christina Hedberg

Jenny Johansson

Kommunchef

Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

KS.2017.327
Kommunstyrelsen

Motion - Belysning vid Östra Storgatans övergångsställe
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Byta ljuskälla vid övergångställen efter Östra Storgatan mot en med högre
luminans.
Sammanfattning
En motion har inkommit från Lill Björk med flera i Centerpartiet angående
belysning av övergångställen efter Östra Storgatan. Motionären upplever att
belysningen inte räcker till östra sidan av gatan framförallt vid övergångställen.
Varför motionärem föreslår att övergångställen efter Östra Storgatan förses med
belysning på båda sidor av övergångställen.
Förvaltningen föreslår att öka ljusflödet vid övergångställen genom att byta
nuvarande ljuskälla mot en med högre luminans.
Ärendebeskrivning
En motion har inkommit angående belysning av övergångställen efter Östra
Storgatan. Motionären upplever att belysningen inte räcker till östra sidan av
gatan framförallt vid övergångställen. Varför motionären föreslår att
övergångställen efter Östra Storgatan förses med belysning på båda sidor av
övergångställen.
Förvaltningens synpunkter
Belysning är en subjektiv bedömning av varje individs behov och önskan.
Därför finns framtagna normer gällande belysning vars fastställda parametrar ska
motsvara den generella individens behov samt behovet av belysning på vad man
avser att belysa t.ex. väg, trottoar, cykelbana, gångbana etc. beroende på
omgivning samt plats.
Belysning av vägar i kombination med närliggande gång- och cykelbana inklusive
övergångställen, är komplext, komplicerat och beroende av en mängd faktorer.
Östra Storgatans belysningsberäkning är gjord efter Trafikverkets
vägbelysningshandbok. All beräkning är enligt gällande normer.
Att västra sidan är ljusare är fullt normalt med tanke på den närliggande gång- och
cykelbanans belysning. Vilken i detta fall snarare har för hög belysningsgrad i
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kombination med vägbelysningen. Visuellt blir det en komplex bakgrund på
grund av belysningen för gång- och cykelbanan. Gång- och cykelbanan har större
behov av högre belysningsgrad än vägen för fordon, varför den östra delen av
vägen ter sig mörk. Detta är fullt naturligt då våra ögon ställer in sig efter ljuset.
När man arbetar med belysning för övergångställen så finns två vägar att ta då det
gäller luminanskontrasten. Man pratat då om positiv eller negativ kontrast.
Kortfattat beskriver detta hur fotgängaren framträder mot bakgrunden i
belysningen. På sträckan är vägytan ljus och omgivningen är, bortsett från gångoch cykelbanan, mörk. Därför har man har valt negativ luminanskontrast, d.v.s att
fotgängaren ser mörk ut mot ljus bakgrund. Väljer man att belysa fotgängaren
mot den ljusa bakgrunden så sänks luminanskontrasten, och fotgängaren
framträder inte lika bra mot bakgrunden.
Oavsett om man väljer en negativ eller positiv luminanskontrast vid
övergångställen ska man vara konsekvent vid ljussättningen, dvs. samma
ljussättning på båda sidor. Belysning för övergångställen riktar antingen ljuset på
den gående eller på ytan bakom, allt beroende på vilken effekt man eftersträvar.
På Östra Storgatan sitter all belysning i direkt anslutning till övergångställena, och
den gående blir belyst ovanifrån, vilket inte direkt påverkar luminanskontrasten
nämnvärt. Armaturen för vägbelysningen belyser ett brett asymmetriskt område
av vägen. Genom att byta LED insatsen i armaturen kan man öka luminansen på
platsen och direkt påverka luminanskontrasten på den gående. Med andra ord
göra det ljusare på vägen vid övergångstället samt på den östra sidan samtidigt
som man behåller grundtanken med belysningsberäkningen.
Förvaltningens förslag är att byta insatserna på vägbelysningen vid
övergångställena efter Östra Storgatan.
Ekonomiska konsekvenser
Utbyte av insatser investeringskostnad ca. 30 000 kr.
Driftkostnad är försumbar.
Juridiska konsekvenser
Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga.
Kommunen är väghållare för Östra Storgatan.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Beslutsförslaget strider inte mot någon av kommunens styrdokument.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-08-30
2. Motionen

Beslutet ska skickas till
~ Centerpartiet
~ Kommunfullmäktige
~ Gatuingenjör

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Förvaltningschef

Ghita Sjösteen

Claes Lindkvist

Teknisk chef

Gatuingenjör
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Gnesta kommun
Ink:

Motion

2C7 ::-3o

Dnr:

.........
För handläggning .

Belysning vid Östra Storgatans övergångsställen

Under sommaren 2017 färdigställdes upprustningen av Östra Storgatan till
såväl invånares som besökares stora belåtenhet. Infarten till Gnesta
centralort har nu blivit både attraktiv och välkomnande.
Nu har höstmörkret smugit sig på och därmed uppdagas en del brister.
Bland annat visar det sig att belysningen inte räcker till den östra sidan av
gatan, framför allt vid övergångsställena.
Detta torde rättas till innan en olycka inträffar.

Därför menar vi i Centerpartiet
att Östra Storgatan med det snaraste förses med belysning på båda
sidor vid dess övergångsställen.

Gnesta den 26 oktober 2017
Lill Björk (C)
Håkan Ekstrand (C)
Ingalill Fredriksson (C)
Erik Granqvist (C)

Centerpartiet
GNESTA

......

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-09-10
KS.2018.256
Kommunfullmäktige

Motion - Bättre brandberedskap
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Motionen anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Ärendebeskrivning
Ingalill Fredriksson (C) mfl har lämnat in en motion angående en bättre
brandberedskap där man föreslår att Gnesta kommun tillsammans med
Räddningstjänsten tar fram en aktuell förteckning över de resurser som finns
att sätta in på landsbygden som komplement till ordinarie beredskap.
Beslutsunderlag
~

Motionen

Gnesta kommun
Ink:

2U3 -07- 2 7

Dnr:
För handläggning'

Motion till kommunfullmäktige i Gnesta kommun om

Bättre brandberedskap
Brandfaran är mycket stor i hela Sverige och eldningsförbud råder denna extremt
torra sommar. Gnesta har, när den här motionen skrivs, klarat sig från större bränder
i skog och mark. Men det gäller att vara så väl rustad som möjligt. Allmänheten måste
vara försiktig med eld och med allt som kan orsaka gnistbildning. Utöver detta
behöver resurser mobiliseras för att snabbt kunna sättas in i ett eventuellt större
släckningsarbete och för att begränsa omfattande skador.
Lantbrukarna i kommunen har exempelvis resurser i form av gödseltunnor och sprutor
för växtskyddsmedel. Dessa skulle mycket väl kunna användas i brandbekämpningen
för att begränsa skadorna. Så skedde vid branden i Sala. En förutsättning för att detta
ska kunna ske är att resurserna är inventerade och att det finns aktuella uppgifter
tillgängliga för räddningstjänsten, vilket är ett kommunalt ansvar. LRF kan vara en
resurs i detta arbete.
Centerpartiet yrkar:
Att Gnesta kommun tillsammans med Räddningstjänsten tar fram en aktuell
förteckning över de resurser som finns att sätta in på landsbygden som komplement
till ordinarie beredskap.

Gnesta den 26 juli 2018
Centerpartiet i Gnesta kommun
gm/ Ingalill Fredriksson

ItIÄRODLAD
POLITIK

Centerpartiet
GNESTA

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-09-10
KS.2018.265
Kommunfullmäktige

Motion - Fler alternativ till boende för äldre
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Motionen medges, anmäls och skickas till vuxen och omsorgsnämnden
för beredning.

Ärendebeskrivning
Lill Björk (C) har lämnat in en motion med förslaget att kommunen uppför
olika boendeformer för äldre samt engagerar privata aktörer.
Beslutsunderlag
~

Motionen

Gnesta kommun
Ink:

Motion

2018 -08- 23

Dnr.
För handläggning•

Gnesta kommun behöver fler alternativ ti • oen e ör äldre
Ädelreformen 1992 innebar att kommunerna från landstingen tog över ansvaret för "långvarig
service, vård och omsorg för äldre och handikappade". Kommunerna fick en lagstadgad
skyldighet att inrätta "särskilda boendefonner för service och omvårdnad för äldre människor
i behov av stöd".
Detta betyder att fler än en enda typ av särskilt boende kan förekomma, allt enligt respektive
kommuns eget beslut. I vår kommun har vi Ekhagen i Björnlunda och Strandhagen som är
under uppförande i Gnesta. Båda dessa boenden är dedicerade människor som uppnått högst
ålder och flest sjukdomar.
Återstår då Frustunagården där det kommer att finnas "ett lite mer flexibelt boende och
innebära 16 platser plus" (SN 2018-08-18).
Många i Gnesta tillhör den lite äldre skaran, där en stor del är pigga och lever ett gott liv.
Emellertid finns också de som, trots inte alltför hög ålder, känner sig ensamma, oroliga och
ängsliga och inget högre önskar än att få bo nära andra människor och kunna leva ett socialt
och värdigt liv.
Ramlagskonstruktionen ger stort och betydelsefullt utrymme för tolkningar av människors
individuella behov och hur de ska kunna tillgodoses. Det finns dock inga tydliga preciseringar
av vad de äldre kan förvänta sig, vilket gör att äldreomsorgen inte är likvärdig över landet.
Så Gnesta kommun både kan och bör inrätta fler boendeformer för våra äldre samt engagera
privata aktörer i den processen.
Vi vill att
•

kommunen uppför olika boendeformer för äldre

•

kommunen därmed engagerar privata aktörer.

Gnesta den 22 augusti 2018
Centerpartiet i Gnesta
/Lill Björk
NÄRODLAD
POLITIK

Centerpa rtiet
GNESTA

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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
30 september

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-10
KS.2018.210
Kommunstyrelsen

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.
Ärendebeskrivning
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.
Förvaltningens synpunkter
Tidsintervallen mellan sammanträdena i kommunfullmäktige fungerar väl i
sammanträdesplanen för 2018. Utifrån nuvarande förslag föreslås därför att 2019
års sammanträden fastställs med samma intervall. Det framskrivna förslaget är
också anpassat till budgetuppföljningar och bokslut.
I övrigt har tider för sport-/påsk- och höstlov enligt önskemål i möjligaste mån
tagits i beaktande vid förslaget till sammanträdestider och inget sammanträde
ligger inlagt på dessa veckor, däremot kan tiderna för presidium komma att infalla
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under dessa veckor.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan för jämställdhet bedöms ej vara tillämplig i ärendet pga att det är svårt
att bedöma huruvida sammanträdestiderna har en positiv/negativ eller ingen
inverkan för våra förtroendevalda och hur detta ärende kan påverka de
kommunala jämställdhetsmålen.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-08-10
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
~ Kommunsekreteraren
~ Hemsidan

Christina Hedberg

Jenny Johansson

Kommunchef

Kommunfullmäktige
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Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-09-18
KS.2018.242
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Gång- och cykelbro över järnvägen vid
Lokstallet
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att det byggs en gång- och cykelbro över järnvägen
vid Lokstallet i Gnesta.
Beslutsunderlag
~

Medborgarförslaget

koini-nuri
\- Gnesta

GNESTA
KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAG

.........................
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Till:
Kommunfullmäktige
646 80 Gnesta

Förslag
Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra.

ild

cIta,

Motivering
Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras
och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma att
publiceras på intemet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag.
För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas.
Jag samtycker till intemetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Namnteckning

Datum

Da- (/‘ 1CA

2,<MS 000 `6.

eV")

C7-5

Namnförtydligande

DON.
Adress

6

Postadress

a-Ap-10,7
- Nr pt

in

/6

E-post dres

Telefon
t"0 -bv\ni

-C_Onn

Handläggare kontaktar mig helst på:-

Telefon

0151

e

Gnesta kommun

1

0

0

747
.
6

E-post

Blankett för medborgarförslag

0

(r7j

Via brev

\AVerj

GNESTA
KOMMUN_

MEDBORGARFÖRSLAG

Välkommen med ditt medborgarförslag
Tycker du att något borde förändras i Gnesta kommun? Då kan du lämna ett
medborgarförslag. Alla som bor i Gnesta kommun får lämna medborgarförslag. Även
barn, ungdomar och utländska medborgare som inte har kommunal rösträtt har rätt att
lämna förslag.
I medborgarförslaget lämnar du ett konkret förslag på något som du vill förändra i Gnesta.
Förslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för till exempel skola, kultur- och
fritidsverksamhet, äldre- och handikappomsorg, parker, idrottsanläggningar, gång- och
cykelvägar med mera. Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild
(t.ex. beviljande av bygglov eller eknomiskt bistånd) eller personärenden. Föreningar, företag
eller organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Ditt medborgarförslag blir en allmän handling
Anonyma medborgarförslag kan inte hanteras utan du måste uppge namn och
kontaktuppgifter. När förslaget kommer in till kommunen blir detta allmän handling och
diarieförs i kommunens ärendehanteringssystem. För att kommunen ska kunna publicera ditt
medborgarförslag kräver pesonuppgiftslagen att vi inhämtar ditt samtycke, eftersom dina
kontaktuppgifter, i form av adress och telefonnummer, finns med i förslaget. Om du inte vill
att medborgarförslaget publiceras respekterar vi givetvis dina önskemål. I blanketten för
medborgarförslag kan du kryssa i om du lämnar ditt samtycke eller ej.

Vad händer med medborgarförslaget?
1. Du får en bekräftelse på att vi tagit emot ditt medborgarförslag.
2. Förslaget väcks vid kommunfullmäktiges sammanträde som bestämmer om
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd ska besvara förslaget.
3. Nämnden utser en kontaktperson som kontaktar dig inom cirka en månad efter det att
förslaget väckts av kommunfullmäktige.
4. Förslaget bereds av den förvaltning som ansvarar för frågan.
5. Förslaget besvaras slutligt av den nämnd som kommunfullmäktige har bestämt, eller direkt
av kommunfullmäktige. Du bjuds in att till sammanträdet för att lyssna då förslaget ska
besvaras.
6. Du får ett skriftligt svar på medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för vanliga motioner.
Två gånger per år redovisas de förslag är som inte hunnit beredas färdigt.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att
utreda förslaget. Enligt kommunallagen bör kommunfullmäktige kunna fatta beslut inom ett år
från det att medborgarförslaget väcktes. Två gånger per år redovisar kommunfullmäktige vilka
medborgarförslag som är obesvarade.

Gnesta kommun

1

Blankett för medborgarförslag

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-09-18
KS.2018.254
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Rusta upp lekplatsen och bygg staket
runt fotbollsplanen vid Käxle
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att det byggs ett staket runt fotbollsplanen vid Käxle i
Stjärnhov. Inhägnaden ska kunna användas som lekplats för hundar, dvs man
kan släppa sina hundar fritt där.
Beslutsunderlag
~

Medborgarförslag

GNESTA
KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAG

Till:
Kommunfullmäktige
646 80 Gnesta

Gnesta kommun
-07- 1 8

Ink:
Dnr:

Förslag

rat rta; , f:iftiggning •

Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra.
Att det byggs ett staket runt fotbollsplanen med en grind, vid Skolvägen i Kexle, Stjärnhov.
(Väg 57 går alldeles bredvid bortre målet och lekplatsen är vid andra målet). Ett bord med fasta bänkar.
Att lekplatsen rustas upp. Att sanden i sandlådan bytes ut. Ett överdrag på sandlådan mot katter. M.m.

Motivering
Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor.
Våra hundar behöver en lekplats där de kan släppas lösa. Även möjlighet med träning av olika slag.
Hundarna ska vara rastade innan, men olyckan kan vara framme och då är det bara att plocka upp.
Hundägarna ska vara närvarande inne på hundlekplatsen. Ev. kanske kommunen har ett annat förslag.
Barnen ska ha förtursrätt till fotbollsplanen.
Alternativt kan en mindre fotbollsplan för de mindre göras i ordning för de alldra minsta.
Närboende bör tillfrågas.

ag tå re cfr- /945.n//2'a

ifåk7å

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras
och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma att
publiceras på internet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag.
För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas.
Jag samtycker till internetpublicering

0

Jag samtycker inte till internetpublicering

Datum

Namntekning

2018- 06-11
—N—a-M
—n—ijrtydligande

Inger Evensen
—1

Adress

Postadress

646 51 Stjärnhov

Käxle Enbacken 1
E-postadress

Telefon

inger.evensen@telia.com

070-754 43 33

-Y--

Gnesta kommun

1

Blankett för medborgarförslag

-

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-09-18
KS.2018.278
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Förbjud valaffischer i Gnesta kommun
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Medborgarförslaget medges ej.

Ärendebeskrivning
Förslagsställarens föreslår att valaffischer ska förbjudas, stör trafik och
synintryck.
Förvaltningens synpunkter
Frågor som rör politiskt affischering beslutas av Länsstyrelsen och är inte en
kommunal fråga, varav förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ej får
ställas.
Beslutsunderlag
~

Medborgarförslag

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-09-10
KS.2018.279
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Hjärtstartare Åsbacka
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till vuxen- och
omsorgsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren vill att det införskaffas hjärtstartare till lokalerna på Åsbacka.
Beslutsunderlag
~

Medborgarförslaget

Gnesta kommun

GNESTA
KOMMUN

Ink:

Medborgarförslag

2018 -09- 05

Dnr
För handläggning.

Till:
Kommunfullmäktige
646 80 Gnesta

Förslag
Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra.

Jag vill att det ska finnas en hjärtstartare på Åsabacka

Motivering
Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor.

Det är många som jobbar här upp tex förskola, vuxen utb, hemtjänsten, ssk,
handläggare, dagligverksamhet för LSS för att nämna några.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras
och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma att
publiceras på internet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag.
För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas.
Jag samtycker till intemetpublicering

x

Jag samtyck -r inte till internetp
----------

Namneckning

14/9 2018
Nannnförtyd g nde

enny Jo

nsson

Adress

Järnvägsgatan 11
E-postadress

lenny.johansson2@gnesta.se
Handläggare kontaktar mig helst på: OTelefon

Postadress

64634 Gnesta
Telefon

0704560076

n

E-post

Via brev
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2018-06-11
SN.2018.60
Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS första kvartalet 2018
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns
Sammanfattning
För första kvartalet 2018 finns sammantaget sex ej verkställda beslut.
Ärendebeskrivning
Inom SoL finns ett beslut om boendestöd som ej kan verkställas förrän den
enskilde fått egen bostad. Inom LSS finns tre ansökningar om
sommarvistelse/läger som beviljats men ej kan verkställas förrän juli månad då
lägret genomförs.
Ett barn väntar på lämplig kontaktperson.
En person önskar ledsagning en timma per dag, ej verkställt då personal för
ändamålet ej kunnat anställas.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Rapporten i sig är inte föremål för jämställdhetsanalys
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-06-11
2. Utdrag ur Vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-05-24, § 47
3. Tjänsteskrivelse 2018-05-16
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
Christina Hedberg

Jenny Lundberg-Lydka

Kommunchef

Handläggare
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Ärendenummer: SN.2018.60
§ 47

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt SoL finns ett beslut gällande boendestöd som ej är verkställt då den det
berör ännu inte har en egen lägenhet. Den enskilde bodde i ett särskilt boende
för äldre då ansökan om lägenhet och boendestöd gjordes. Den enskilde har
ännu inte fått egen lägenhet utanför det särskilda boendet. Boendestödet har
därför ej verkställts.
Inom LSS finns tre ansökningar om sommarvistelse/läger för barn har
beviljats men av naturliga skäl ej verkställts. Sommarvistelse/läger kommer att
ske under juli månad. En person önskar ledsagning en timma per dag och den
har ej verkställts i brist på personal av olika skäl.
Ett barn väntar på lämplig kontaktperson.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-05-16
Tjänsteförslag
1.
Rapporteringen godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-16
SN.2018.60
Vuxen- och
omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS första kvartalet 2018
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning
För första kvartalet finns sammantaget sex ej verkställda beslut.
Ärendebeskrivning
Enligt SoL finns ett beslut gällande boendestöd som ej är verkställt då den det
berör ännu inte har en egen lägenhet. Den enskilde bodde i ett särskilt boende för
äldre då ansökan om lägenhet och boendestöd gjordes. Den enskilde har ännu
inte fått egen lägenhet utanför det särskilda boendet. Boendestödet har därför ej
verkställts.
Inom LSS finns tre ansökningar om sommarvistelse/läger för barn har beviljats
men av naturliga skäl ej verkställts. Sommarvistelse/läger kommer att ske under
juli månad. En person önskar ledsagning en timma per dag och den har ej
verkställts i brist på personal av olika skäl.
Ett barn väntar på lämplig kontaktperson.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden godkänner och lämnar
över rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Rapporten i sig är inte föremål för jämställdhetsanalys.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-05-16
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Beslutet ska skickas till
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige

Ann Malmström

Jenny Lundberg-Lydka

Förvaltningschef

Handläggare
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Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-09-18
KS.2018.21
Kommunfullmäktige

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

Medborgarförslag - Regler kring nyttjande av multiplanen i Thuleparken,
beslut i kommunstyrelsen 2018-09-17, § 79

~

Medborgarförslag - Enklare trottoarer, övergångsställe samt
gästparkeringar, Valhallsgränd, Frönäsvägen, beslut i kommunstyrelsen
2018-09-17, § 80

~

Revisionsrapport - Granskning av momshantering

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-09-19
KS.2014.164
Kommunfullmäktige

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2014-2018
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden

2.

Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i valnämnden.

3.

Välja xx till ersättande överförmyndare från 2018-10-01 tom 2018-1231

4.

Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

5.

Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i Gnestahems styrelse.

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar fyllnadsval till vakanta platser i barn- och
utbildningsnämnden, Gnestahems styrelse samt val av ersättande
överförmyndare samt övriga avsägelser.

