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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdet öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Ann-Sofie Lifvenhage (M) som ordinarie och Håkan
Ekstrand (C) som ersättare att justera protokollet onsdagen den 30 januari 2019, kl
8.30, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Information

Christina Hedberg informerar om Brottsförebyggande rådet.
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Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: BOUN.2018.99

§ 1

F-9 Organisation Frejaskolan

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att etablera en ny F-9-

organisation på Frejaskolan.

Sammanfattning av ärendet

I syfte att skapa ett helhetsperspektiv på elevernas utbildning på nuvarande
Frejaskolan F-6 och Frejaskolan 7-9, skapas en F-9-skola under ledning av en
gemensam rektor. Skolan får en förstärkt gemensam ledning avseende
ekonomiskt ansvar, arbetsmiljö och pedagogisk ledning. Skolorganisationen
syftar till att öka kompetensdelning och samarbete mellan stadierna, öka
antalet behöriga lärare och ge större möjlighet till tidigare insatser för elever
med särskilda behov. Fokus är att ge eleverna bästa förutsättningar för att
uppnå goda studieresultat.

En F-9-organisation skapar också bättre förutsättningar för budget i balans
genom effektivare, smartare och mer flexibel resursanvändning. Skolan
kommer att ha en gemensam elevhälsa som arbetar i ett F-9-perspektiv.
Därutöver kommer skolan att ha gemensam administration och vaktmästeri.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-09

2. Tjänsteskrivelse BOUN 2018-12-03

3. Protokoll 2018-12-11 BOU §45

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att etablera en ny F-9-

organisation på Frejaskolan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: KS.2018.402

§ 2

Framtidsplan kommunstyrelsen

Beslut
1. Godkänner Framtidsplan 2019-2021 för kommunstyrelsen

2. Godkänner omdisponering av 440 tkr från samhällsbyggnadsnämnden

till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat Framtidsplan 2019-2021 med mål,
satsningar, uppdrag och organisation samt drift- och investeringsbudget.

I den Framtidsplan 2019-2021 som kommunfullmäktige fattat beslut om
(20181217) saknas personalkostnader för teknisk support i ramen för
kommunstyrelsen 2019. Kostnaden finns i ramen för
samhällsbyggnadsnämnden. I samband med att kommunstyrelsen startar
servicecenter ska även den tekniska supporten tillhöra denna verksamhet.
Enligt Framtidsplan för Gnesta Kommun 2019-2020 kan omdisponeringar
mellan olika nämnder med belopp upp till 500 tkr beslutas av
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-08

2. Framtidsplan 2019-2021 för kommunstyrelsen

Tjänsteförslag
1. Godkänner Framtidsplan 2019-2021 för kommunstyrelsen

2. Godkänner omdisponering av 440 tkr från samhällsbyggnadsnämnden

till kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet

Håkan Ekstrand (C) lämnar ändringsförslag till Framtidsplanen.

Ann-Sofie Lifvenhage (M) tillstyrker Håkan Ekstrands (C) ändringsförslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller det framskrivna förslaget
eller bifaller det framskrivna förslaget med Håkan Ekstrands (C)
ändringsförslag.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller det framskrivna förslaget
med Håkan Ekstrands (C) ändringsförslag.



Kommunstyrelsen PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: KS.2018.401

§ 3

Tillägg av investering till Framtidsplan 2019-2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. att godkänna tillägg av investeringar till Framtidsplan 2019-2021 för
kommunstyrelsen.

2. att godkänna tillägg av investeringar till Framtidsplan 2019-2021 för
barn- och utbildningsnämnden.

Beslut

1. att ianspråkta tillagda investeringsmedel för kommunstyrelsen 2019.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser investeringstillägg till Framtidsplan 2019-2021.

Enligt kommunens riktlinjer ska samtliga investeringar som beslutats i
Framtidsplanen skrivas fram till respektive nämnd och investeringar
överstigande 500 tkr och upp till 2 mkr även vidare till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen får ianspråkta tillagda investeringsmedel när beslutet i
kommunfullmäktige vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-12-27
2. Bilaga till Tjänsteskrivelse Ianspråktagande av investeringar för

kommunstyrelsen 2019 2018-12-27

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. att godkänna tillägg av investeringar till Framtidsplan 2019-2021
för kommunstyrelsen.

2. att godkänna tillägg av investeringar till Framtidsplan 2019-2021
för barn- och utbildningsnämnden.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen.

1. att ianspråkta tillagda investeringsmedel för kommunstyrelsen
2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: KS.2018.395

§ 4

Ianspråktagande av investeringsmedel för
kommunstyrelsen 2019

Beslut

1. Att ianspråkta investeringsmedel för kommunstyrelsen 2019 enligt
Framtidsplan 2019-2021.

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2019-2021 finns investeringar beslutade för
kommunstyrelsen. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska dessa
skrivas fram till nämnden innan ianspråktagande.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-01-24
2. Bilaga till Tjänsteskrivelse Ianspråktagande av investeringar för

kommunstyrlesel 2019

Tjänsteförslag

1. Att ianspråkta investeringsmedel för kommunstyrelsen 2019 enligt
Framtidsplan 2019-2021.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Redovisningsansvarig/controller
~ HR-chef
~ Kanslichef
~ Enhetschef Kommunikation och Samverkan
~ IT-chef
~ Kommunchef
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Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: MOB.2018.272

§ 5

Omfördelning av investeringsmedel gata/park

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. 3 938 534 kr från investeringsobjekt 96402, 96403, 96404, 96408 och

97404 omfördelas enligt nedan till investeringsobjekt 95404 Angöring

Freja.

2. 2 433 501 kr från investeringsobjekt 96401 omfördelas enligt nedan till

exploateringsobjekt 70047.

Sammanfattning av ärendet

Angöring Freja

Projektet angöring Freja omfattade förutom byggnation av själva angöringen
även fem stycken gång- och cykelvägar. Alla kostnader som uppkommit i
projektet har belastat investeringsobjektet 95404. Därför behöver de beslutade
investeringsmedlen för de fem gång- och cykelvägarna överföras till
investeringsobjektet 95404.

Frösjöstrand
Exploateringsprojektet Frösjöstrand har även tagit kostnaden för
byggnationen av badplatsen för vilken det är avsatt pengar i
investeringsobjektet 96401. Därför behöver det beslutade investeringsmedlet
för badplatsen överföras till exploateringsprojektet 70047.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-12-21

2. Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-28, § 59

3. Tjänsteskrivelse 2018-11-13

Tjänsteförslag
1. 3 938 534 kr från investeringsobjekt 96402, 96403, 96404, 96408 och

97404 omfördelas enligt nedan till investeringsobjekt 95404 Angöring

Freja.

2. 2 433 501 kr från investeringsobjekt 96401 omfördelas enligt nedan till

exploateringsobjekt 70047.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: KS.2018.325

§ 6

Grafisk profil

Beslut
1. Anta reviderad grafisk profil

2. Upphäva den gamla grafiska profilen

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommun är i behov av en reviderad grafisk profil. Dels för att svara
upp mot nya digitala utmaningar och möjligheter och dels för att den tidigare
profilen inte är tillräcklig vad avser tydlighet och användarvänlighet.

Den nya grafiska profilen ska framöver på tjänstepersonsnivå kompletteras
med en profilmanual som innehåller tydliga exempel och lättarbetade mallar
för att underlätta medarbetarnas arbete och synliggöra Gnesta kommun som
avsändare.

Arbetet med att ta fram den reviderade grafiska profilen har tagit avstamp i
den gamla profilen, i kommunikationspolicyn, i värdegrunden DRAG men
också i arbetet med bilden av Gnesta.

En konsekvens av den reviderade grafiska profilen är att sloganen, stadens
lugn och landets puls, föreslås tas bort från kommunikationen.

De delar som den reviderade grafiska profilen kommer att behandla är
logotypen, typografi, färger och framtida symboler.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-12-11

2. Grafisk Profil

Tjänsteförslag
1. Anta reviderad grafisk profil

2. Upphäva den gamla grafiska profilen

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: KS.2018.356

§ 7

Förändring av Brottsförebyggande råd i Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Nuvarande styrdokument ”Reglemente för brottsförebyggande rådet”

(KS.2014.101) antaget i kommunfullmäktige 2015-03-23, § 22 upphävs.

2. Det brottsförebyggande rådet i Gnesta föreslås från 2019 bestå av

kommunstyrelsens presidium, kommunchef och chefen för

lokalpolisområdet. Rådet ska arbeta i enlighet med den handbok som

utarbetats av Brottsförebyggande rådet i Sverige, Sveriges kommuner

och landsting samt Polisen.

Sammanfattning av ärendet

Ett behov har uttryckts från chefer och medarbetare hos såväl kommunen
som polisen av en effektivisering och förenkling av det brottsförebyggande
arbetet i Gnesta. Arbetet bör bedrivas i linje med de nationella riktlinjer som
utarbetats av Brottsförebyggande rådet i Sverige, SKL och Polisen. Riktlinjerna
finns i en handbok ”Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete” som gavs
ut av parterna 2016.

För närvarande gäller ett lokalt reglemente som fastställdes av
kommunfullmäktige i mars 2015 med dokumentnamnet ”Reglemente för
brottsförebyggande rådet” med diarienummer KS.2014.101.

Genom att arbeta i enlighet med handboken enligt ovan istället för det nu
gällande reglementet effektiviseras och förenklas handläggningen av det
brottsförebyggande arbetet. Därför föreslås att det nuvarande reglementet
upphävs och att det Brottsförebyggande rådet i fortsättningen består av
kommunstyrelsens presidium, kommunchef samt chefen för
lokalpolisområdet. Rådet fungerar som styrgrupp för det brottsförebyggande
arbetet medan det operativa arbetet utförs och samordnas i en
beredningsgrupp bestående av tjänstepersoner från kommunen och polisen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-13

Tjänsteförslag
1. Nuvarande styrdokument ”Reglemente för brottsförebyggande rådet”

(KS.2014.101) antaget i kommunfullmäktige 2015-03-23, § 22 upphävs.

2. Det brottsförebyggande rådet i Gnesta föreslås från 2019 bestå av

kommunstyrelsens presidium, kommunchef och chefen för

lokalpolisområdet. Rådet ska arbeta i enlighet med den handbok som

utarbetats av Brottsförebyggande rådet i Sverige, Sveriges kommuner
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och landsting samt Polisen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: KS.2019.14

§ 8

Direktiv till Gnesta kommunkoncern AB om utveckling av
centrumkvarteret

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Gnesta kommunkoncern AB får i uppdrag att tillse att dotterbolagen
Centrumfastigheter AB och Gnestahem AB skapar förutsättningar för
att omdaningen av centrumkvarteret kommer i mål i enlighet med den
idéskiss och plan (Utvecklingsplan för Gnesta centrum KS.2018.127)
som fastställdes av kommunfullmäktige 3 maj 2018, § 29.  

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommun har genom sitt strategiska köp av centrumkvarteret i centrala
Gnesta skaffat sig goda möjligheter att påverka utvecklingen av Gnesta
centrum.  Med centrumkvarteret menas bland annat
bibliotek/medborgarkontor, Coop, Swedbank, apotekshuset (fd postenhuset),
Guldsmenshuset och Strömmentorget. Det kommunala bolaget
Centrumfastigheter AB är ett av Gnesta kommunkoncern helägda dotterbolag
som äger dessa centrumkvarterets fastigheter i centrala Gnesta. Gnestahem
AB har en närliggande fastighet där det i idéskissen finns ett förslag på att
uppföra ett hyreshus som arkitektoniskt och funktionellt ska hänga ihop med
det nya centrumkvarteret.

Beslut har fattats i kommunfullmäktige den 3 maj 2018 om att fastställa en
plan för utveckling av centrum. I denna långsiktiga plan finns ett förslag till
inriktning och idéskiss med en arkitektonisk omformning av centrumkvarteret.
Syftet är att skapa fler bostäder, ökat utrymme för handel, service,
restauranger och välkomnande mötesplatser och på så sätt skapa ett mer
attraktivt centrum anpassat för framtiden och ett växande Gnesta. I planen
föreslås att denna idéskiss ska utredas vidare. De utredningar som behöver
göras och den projektledning som krävs är omfattande för att komma i mål
med utvecklingen av centrumkvarteret. Eftersom både Centrumfastigheter AB
och Gnestahem AB omfattas av förslaget till omdaning i idéskissen i den
beslutade planen, behöver projektledning, utredningar och så småningom
detaljplanearbete göras samordnat mellan bolagen.

Gnesta Kommunkoncern AB behöver därför ge dotterbolagen
Centrumfastigheter AB och Gnestahem AB i uppdrag att starta
utvecklingsarbetet och avsätta pengar för att bemanna projektet med relevant
kompetens för att göra de utredningar och det planeringsarbete som krävs för
att ett nytt och attraktivt centrumkvarter ska bli verklighet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-18
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Tjänsteförslag

1. Gnesta kommunkoncern AB får i uppdrag att tillse att dotterbolagen
Centrumfastigheter AB och Gnestahem AB skapar förutsättningar för
att omdaningen av centrumkvarteret kommer i mål i enlighet med den
idéskiss och plan (Utvecklingsplan för Gnesta centrum KS.2018.127)
som fastställdes av kommunfullmäktige 3 maj 2018, § 29.  

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: KS.2018.367

§ 9

Försäljning av fastighet (Prästhopen 2:15) till Nokon invest
AB

Beslut
1. Fastigheten Prästhopen 2:15 säljs till Konkreta hus 7 AB (dotterbolag till
Nokon invest AB) för en köpeskilling av 8 400 000 kr.

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna köpeavtal med bolaget.

Sammanfattning av ärendet

Utbyggnaden av Frösjö strandsområdet pågår. I området kvarstår en fastighet
med byggrätt för ett sexvåningshus som nu föreslås säljas till Konkreta hus 7
AB (dotterbolag till Nokon invest AB) för uppförande av 29 lägenheter.
Fastigheten säljs för 8 400 000 kr vilket motsvarar 3 000 kr per kvm BTA
byggrätt enligt detaljplan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-11

2. Bebyggelseförslag från Nokon invest AB

3. Köpekontrakt

Tjänsteförslag
1. Fastigheten Prästhopen 2:15 säljs till Konkreta hus 7 AB (dotterbolag till

Nokon invest AB) för en köpeskilling av 8 400 000 kr.

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna köpeavtal med bolaget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: KS.2018.392

§ 10

Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslaget till reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i

Sörmlands län antas

Sammanfattning av ärendet

Sörmlands läns landsting och kommunerna inom landstingets område har en
gemensam patientnämnd. Med anledning av dels ny lagstiftning, dels bildandet
av en region behöver nämndens reglemente revideras.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-11

2. Protokollsutdrag, Landstinget Sörmland

3. Förslag till reviderat reglemente för gemensam patientnämnd

4. Kommenterat Reglemente för gemensam patientnämnd

Tjänsteförslag
1. Förslaget till reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i

Sörmlands län antas

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: KS.2017.360

§ 11

Motion - Inrätta en väntsal vid Gnesta station

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att föreslå till

Trafikverket att tillskapa ett uppvärmt utrymme på perrongen.

Sammanfattning av ärendet

Håkan Ekstrand, Lill Björk, Ingalill Fredriksson och Erik Granqvist lämnade
2017-11-29 in en motion om att inrätta en väntsal vid Gnesta station.

Förvaltningen anser att det är ett bra förslag att tillskapa någon form av
uppvärmt utrymme som är öppet på kvällen när Pressbyrån i
stationsbyggnaden är stängd. Förvaltningen anser att kommunen ska verka för
att Trafikverket uppför en uppvärmd väntkur på någon av tågperrongerna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-12-21

2. Motion inrätta väntsal vid Gnesta station

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att föreslå till

Trafikverket att tillskapa ett uppvärmt utrymme på perrongen.

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



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: KS.2018.108

§ 12

Motion - Kommunalt växthus

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Vänsterpartiet har den 8 mars 2018, väckt en motion till kommunfullmäktige
om utredning av ett kommunalt ägt och drivet växthus.

Förslaget enligt motionen är följande:

· Att Gnesta kommun utreder kostnader, placering och finansiering av
en sådan verksamhet.

· Att Gnesta kommun inberäknar vilka vinster en sådan verksamhet
skulle inbringa.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-12-11

2. Motion Kommunalt växthus

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Staaf (V) bifaller motionen.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna
förslaget eller enligt Lena Staafs (V) bifall till motionen. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: KS.2018.200

§ 13

Motion - Gör motioner, interpellationer och
medborgarförslag tillgängliga för allmänheten via ett
sökbart register på kommunens hemsida

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Ett arbete pågår med utvecklingen av sökbarheten på hemsidan där

det redan finns en sammanställning av motioner, interpellationer och

medborgarförslag. Motionen anses härmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Göran Ehrenhorn (SD) har i motion föreslagit att kommunfullmäktige ger
ansvariga uppdraget att tillgängliggöra ett sökbart register över motioner,
interpellationer och medborgarförslag på kommunens hemsida där status som
"under behandling", "besvarade" etc tydligt framgår tillsammans med svaren.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-10

2. Motion inkommen den 28 maj 2018

Tjänsteförslag

1. Ett arbete pågår med utvecklingen av sökbarheten på hemsidan där

det redan finns en sammanställning av motioner, interpellationer och

medborgarförslag. Motionen anses härmed besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: KS.2018.265

§ 14

Motion - Fler alternativ till boende för äldre

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad då de boendeformer som finns idag och som
är under utveckling anses som tillräckliga.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden mottog en motion från Centerpartiet gällande
att Gnesta kommun behöver fler alternativ till boende för äldre. Centerpartiet
vill att Gnesta kommun uppför olika boendeformer för äldre samt engagerar
privata aktörer. Vuxen- och omsorgsförvaltningen har utrett ärendet och
motionen avslås då de boendealternativen som finns idag anses som
tillräckliga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse till vuxen- och omsorgsnämnden 2018-10-24

2. Utdrag ur vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-11-29

3. Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2019-01-08

4. Motion - Fler alternativ till boende för äldre

Tjänsteförslag

1. Motionen anses besvarad då de boendeformer som finns idag och som
är under utveckling anses som tillräckliga.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: KS.2019.2

§ 15

Redovisning av delegationsbeslut 2019

Beslut

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

~ Förteckning över delegationsbeslut 2018-11-23 – 2019-01-10

~ Anställningar 2018-11-01 - 2018-12-31

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: KS.2019.1

§ 16

Anmälningsärenden 2019

Beslut

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

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

~ Protokoll Gnesta förvaltnings AB 2018-11-28

~ Protokoll Gnestahem 2018-11-27

~ Protokoll Gemensamma växelnämnden 2018-11-27

~ Månadsrapport för pensionsportföljen November 2018

~ Protokoll från sammanträde i direktionen för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet den 21 november 2018;
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-
direktionen/bilagor-2018-11-21/protokoll-fran-motet/protokoll-fran-
direktionens-sammantrade-den-21-november-2018.pdf

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-01-28
Ärendenummer: KS.2019.3

§ 17

Kommunchefen informerar

~ Mycket arbete med nämndernas Framtidsplaner och årsredovisningar.

~ Rekrytering av kanslichef pågår.

~ Ny förvaltningsekonom rekryterad.

~ Ny rektor till Frejaskolan F-9 rekryterad.

~ Ny verksamhetschef IFO rekryterad.

~ Rekrytering av ny chef för Administration och bistånd (Socialförvaltningen)
pågår.

~ Inflyttning till nya äldreboendet Strandhagen under mars månad.

~ Landshövdingen besöker Gnesta 26 mars.

~ Servicecentret tar över kommunens växel 1 april.
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