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Sammanträdesdatum: den 8 april 2019

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdet öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Håkan Ekstrand (C) som ordinarie och Andreas Andersson
(C) som ersättare att justera protokollet tisdagen den 9 april 2019, kl 11.00, i
kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Information

Christina Hedberg och Susanne Gustafsson informerar om årsredovisning 2018.

Ingrid Jerneborg Glimne (M) informerar om årsredovisningen för Gnestahem AB
2018.

Fredrik Norberg (M) informerar om årsredovisningen för Gnesta Förvaltnings AB
2018.

Johan Rocklind (S) informerade om årsredovisningarna för 2018 för Gnesta
Centrumfastigheter AB och Gnesta Kommunkoncern AB.
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2019.77

§ 32

Årsredovisning Gnesta kommun 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner Årsredovisning för Gnesta kommun 2018

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommuns resultat för 2018 var 6,8 mkr jämfört med 13,0 mkr 2017.

Nettokostnaderna ökade med 5,3 procent, ungefär lika som 2017 (5,6

procent). Ökningen 2018 förklaras främst av ökade personalkostnader samt

utökat åtagande för kommunen under 2018. Skatteintäkterna har dock

utvecklats sämre, 3 procent mot 5 procent 2017.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-03-25

2. Bilaga Årsredovisning för Gnesta kommun 2018

Tjänsteförslag

1. Godkänner Årsredovisning för Gnesta kommun 2018

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2019.84

§ 33

Uppföljning av internkontroll KS 2018

Beslut
1. Godkänner uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för

2018.

Sammanfattning av ärendet

I kommunens plan för internkontroll för 2018 anges att uppföljning av
internkontrollplanen redovisas på nämnden som sedan fattar beslut om
utvärderingen kan godkännas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-21

Tjänsteförslag
1. Godkänner uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för

2018

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2018.230

§ 34

Företagspolicy

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna förslag till företagspolicy för de av kommunen ägda bolagen

för implementering under 2019

Sammanfattning av ärendet

Bolagsformen gör att kommunens styrning av verksamheterna skiljer sig från
styrformerna för de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform. Syftet med
företagspolicyn är att

· Förtydliga det gemensamma regelverket för kommunen och dess bolag

· Fastslå rollfördelning mellan kommunen och dess bolag

· Tydliggöra ägarrollen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
moderbolaget i förhållande till bolagen

· Reglera hur styrelsearbetet ska bedrivas

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-26

2. Företagspolicy

Tjänsteförslag
1. Godkänna förslag till företagspolicy för de av kommunen ägda bolagen

för implementering under 2019

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2019.40

§ 35

Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite mer
lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting

Beslut
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen beslutade den 3 november 2016 att tillsätta en särskild utredare
med uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning för
kommuner och landsting. Utredaren lämnade sitt slutbetänkande i oktober
2018. Samtliga kommuner har av regeringen bjudits in att lämna synpunkter,
senast den 17 maj 2019.

För Gnesta kommun innebär förslaget totalt sett ett bidrag (positiv förändring
från nuvarande system) om 485 kr per invånare. Delområdena Förskola,
gymnasium, komvux och individ- och familjeomsorg får ett positivt utfall i
förslaget medan grundskola, äldreomsorg och kollektivtrafik får ett negativt
utfall. Förslaget utgår dock från historiskt utfall och innan ett eventuellt
ikraftträdande kan Gnesta kommuns demografi ha ändrats väsentligt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-29

2. Remissyttrande

3. Remiss (SOU 20018:74),

https://www.regeringen.se/4a78db/contentassets/484eed9ac52944b1

8eea995eb2f6c178/lite-mer-lika.-oversyn-av-kostnadsutjamningen-for-

kommuner-och-landsting-sou-201874.pdf

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Fi.remissvar@regeringskansliet.se
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~ Fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se I båda svaren anges diarienummer
Fi2018/0312/K samt Gnesta Kommun i ämnesraden på e-
postmeddelandet

~ Kommunchef

~ Ekonomichef

mailto:Fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2019.56

§ 36

Ianspråktagande av investeringsmedel 2019 VA-enheten

Beslut

1. Investeringar enligt bilagan Investeringar VA-enheten 2019 får tas i
anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2019-2021 finns investeringar beslutade för
kommunstyrelsen 2019. I tabell 1 nedan redovisas de investeringar och
reinvesteringar som i enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska
skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Investeringar 2019  

Driftövervakning 750

Reservkraft 700

Totalt nya investeringar 1 450

Reinvesteringar 2019

Sjöledning Frösjön 3000

Grunden Björnlunda lågreservoar 500

Gnesta vattenverk 2000

Reningsverkslösning Gnesta (ianspråktas hösten 2019) 3000

VA-saneringsplan 1000

Ledningsnät 9000

Totalt reinvesteringar 18 500

Totalt investering- och reinvesteringar taxekollektivet 19 950
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-03-18

2. Bilaga Investeringar VA-enheten 2019

Tjänsteförslag

1. Investeringar enligt bilagan Investeringar VA-enheten 2019 får tas i
anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Teknisk chef

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: SN.2019.8

§ 37

Ianspråktagande av investeringar för socialnämnden 2019

Beslut
1. Investeringar enligt investeringsbilaga gällande inventarier till

Strandhagen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2019-2021 finns investeringar beslutade för socialnämnden.
Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska dessa fram till nämnden
innan ianspråktagande. Den sammantagna investeringen till nya äldreboendet
Strandhagen är på 2 450 tkr och av dessa är 1 900 tkr redan beslutade. Återstår
550 tkr nedan.

Komponenter Belopp Avskrivningstid i år

Inventarier -

nytt äldreboende 550 tkr 5

Totalbelopp 550 tkr

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-22

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2019-03-20, § 14

3. Tjänsteskrivelse 2019-02-18

4. Investeringsbilaga

Tjänsteförslag
1. Investeringar enligt investeringsbilaga gällande inventarier till

Strandhagen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista:

~ Förvaltningschef socialförvaltningen

~ Verksamhetschef ÄFH

~ Verksamhetschef AoB

~ Redovisningsansvarig/controller

~ Ekonom
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: BOUN.2019.18

§ 38

Ianspråktagande av investeringar 2019 för barn- och
utbildningsnämnden

Beslut
1. Investering för barn- och utbildningsförvaltningen 2019 får tas i

anspråk i enlighet med nr 9 i investeringsbilagan.

Sammanfattning av ärendet

Ianspråktagande av investering 2019 enligt sammanställning i Barn- och
utbildningsnämndens framtidsplan 2019. Även ianspråktagande enligt
tilläggsbeslut, 2019-02-11, till investeringsbudget 2019 med ärendenr
KS.2018.401 avseende Möbler arbetsrum, skolmatsal och klassrum med
ytterligare 810 000 kr. Investering nr 9 i investeringsbilagan uppgår till totalt
900 000 kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-25

2. Utdrag ur Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-03-19, § 8

3. Tjänsteskrivelse 2019-02-27

4. Investeringsbilaga

Tjänsteförslag
1. Investering för barn- och utbildningsförvaltningen 2019 får tas i

anspråk i enlighet med nr 9 i investeringsbilagan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Sheila Gholipour, ekonom

~ Christina Thunberg, förvaltningschef
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: BOUN.2019.28

§ 39

Avveckling SPRINT

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att avveckla

språkintroduktionsprogrammet i Gnesta efter vårterminen 2019

Sammanfattning av ärendet

På grund av vikande elevunderlag föreslås att språkintroduktionsprogrammet i
Gnesta avvecklas efter vårterminen 2019. Till höstterminen 2019 beräknas
elevunderlaget vara fyra elever, vilket bedöms försvåra möjligheterna att
upprätthålla en kvalitetsmässigt god undervisning och tillgodose elevernas
sociala behov. Dessutom bedöms det vara svårt att tillhandahålla
undervisningen på ett kostnadseffektivt sätt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-22

2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll 19 mars 2019, §

11

3. Tjänsteskrivelse 2019-03-01

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att avveckla

språkintroduktionsprogrammet i Gnesta efter vårterminen 2019

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2018.292

§ 40

Kommunal plan för investering i infrastruktur och
kollektivtrafikåtgärder 2020- 2022 (kommunal treårsplan)

Beslut
1. Godkänna Gnesta kommun - plan för investeringar i infrastruktur och

kollektivtrafikåtgärder 2020-2022 och överlämna skrivelsen till Region

Sörmland.

Sammanfattning av ärendet

Regionförbundet Sörmland (nu Region Sörmland) har i en skrivelse begärt att
kommunerna i länet inför ansökningsomgången för statlig medfinansiering av
infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder reviderar och inkommer med en
uppdaterad treårsplan med behov och brister på infrastrukturen. En
sammanställning av kommunernas treårsplaner utgör en grund för vilka objekt
kommunerna kan ansöka om statlig medfinansiering för.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt föreslagna åtgärder och
kommunens planer i ett särskilt dokument (bifogas). De åtgärder som har
beviljats medfinansiering från föregående år är borttagna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-22

2. Gnesta kommun Plan för investeringar i infrastruktur och

kollektivtrafikåtgärder 2020-2022.

Tjänsteförslag
1. Godkänna Gnesta kommun - plan för investeringar i infrastruktur och

kollektivtrafikåtgärder 2020-2022 och överlämna skrivelsen till Region

Sörmland.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Samhällsbyggnadschef

~ Region Sörmland
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2019.83

§ 41

Kommunalt övertagande av statligt vägnät

Beslut
1. Ge samhällbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda

förutsättningarna för ett kommunalt övertagande av del av

Mariefredsvägen i Gnesta samt Stationsvägen i Björnlunda.

Sammanfattning av ärendet
I takt med att kommunen växer byggs det statliga vägnätet in mer i
kommunens tätorter. I kommunens översiktsplan finns exempelvis utpekade
utvecklingsområden både väster och öster om Mariefredsvägen i Gnesta.
Mariefredsvägen är idag är en statlig väg med Trafikverket som väghållare.

Det statliga vägnätet syftar till att skapa förutsättningar för resor och
transporter på en regional nivå medan det kommunala vägnätet syftar till att
skapa förutsättningar för resor och transporter på lokal nivå. I Björnlunda är
både väg 57 och Stationsvägen idag statliga vägar. Väg 57 är viktig för regionala
transporter medan Stationsvägen främst används lokalt.

Planeringsförutsättningarna för statligt respektive kommunalt vägnät skiljer sig
åt. För åtgärder på statligt vägnät krävs en vägplan och att vägen följer
Trafikverkets regler och riktlinjer. För det kommunala vägnätet kan
vägåtgärder också prövas via detaljplan. Är kommunen väghållare är det
kommunens riktlinjer som gäller för planering och utveckling av vägnätet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-22

Tjänsteförslag
1. Ge samhällbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda

förutsättningarna för ett kommunalt övertagande av del av

Mariefredsvägen i Gnesta samt Stationsvägen i Björnlunda.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Samhällsbyggnadschef
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2019.91

§ 42

Folkhälsoplan

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Folkhälsoplanen godkänns

Sammanfattning av ärendet

Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsa handlar om allt
från individens egna val och vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer
och demokratiska rättigheter i samhället. Utgångspunkten är de åtta nationella
övergripande målen. Gnesta kommun har valt att under kommande
treårsperiod främst arbeta med aktiviteter riktade mot fyra av målen. Till
folkhälsoplanen hör en aktivitetsplan med planerade förvaltningsövergripande
aktiviteter. Barn och ungdomar är prioriterade och följande huvudområden
kommer att stå i centrum: ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak),
föräldraskapsstöd, psykiskt och fysiskt välbefinnande och kunskaper om våld i
nära relationer. Familjecentralen kommer att vara ett nav i arbetet och fokus
kommer där att ligga på de tidiga åren, förskoleklass till och med årskurs 6.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-22

2. Folkhälsoplan

Tjänsteförslag
1. Folkhälsoplanen godkänns

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunchef

~ Förvaltningschefer SBN, SN och BOU

~ Samordnare folkhälsa/våld i nära relationer
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2019.73

§ 43

E-förslag

Beslut
1. Antar förslaget till policy för e-förslag

2. E-förslagen utvärderas efter årsskiftet 2019 och utvärderingen

återkopplas till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 att införa e-förslag
under första kvartalet 2019. Förslaget till policy är inspirerat av styrdokument
från andra kommuner som redan hanterar e-förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-15

2. Policy för e-förslag

Tjänsteförslag
1. Antar förslaget till policy för e-förslag

Förslag till beslut på sammanträdet

Håkan Ekstrand (C) lämnar tilläggsförslag om en ny beslutspunkt 2 med
lydelsen "E-förslagen utvärderas efter årsskiftet 2019 och utvärderingen
återkopplas till kommunstyrelsen".

Gustav Edman (MP) lämnar följande tilläggsförslag.

• I ”Policy för e-förslag”, under rubriken ”Stödja och kommentera e-förslag”
ändra antalet personer som krävs för att stödja ett e-förslag från ”femtio (50)”
till ”tjugofem (25)” i andra och tredje stycket. 

• Under rubriken ”Stödja och kommentera e-förslag” (andra stycket, tredje
meningen) ändras ordet ”om” till ”när”. Meningen lyder då: ”Presidiet avgör
när förslaget ska lyftas i nämnden som ärende”.

• Under rubriken ”Inskickande av e-förslag” stryks orden ”I undantagsfall
finns det” och ersätts med ”Det finns”. Det kompletta stycket lyder då: ”Det
finns även möjlighet att lämna in förslag skriftligt till servicecenter. Då måste
förslagsställaren visa legitimation för handläggaren.”

Lena Staaf (V) bifaller Gustav Edmans (MP) tilläggsförslag.

Johan Rocklind (S) bifaller Gustav Edmans (MP) tredje punkt men föreslår
avslag på de två första av Gustav Edmans (MP) tilläggspunkter.



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan lägga till en ny beslutspunkt,

enligt Håkan Ekstrands (C) tilläggsförslag, med lydelsen "E-förslagen

utvärderas efter årsskiftet 2019 och utvärderingen återkopplas till

kommunstyrelsen" och finner att så är fallet.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Gustav Edmans (MP) första

tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Gustav Edmans (MP) andra

tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Gustav Edmans (MP) tredje

tilläggsförslag och finner att så är fallet.

Sändlista:

~ Kanslichef

~ Registrator
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2019.12

§ 44

Årsrapport avfallsplan 2018

Beslut
1. Godkänna årsrapporten av avfallsplanen för Gnesta kommun 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog den 3 april 2017 en ny avfallsplan vilken började
gälla 1 maj 2017. Avfallsplanen är ett verktyg för kommunen att anpassa
avfallshanteringen i en långsiktigt hållbar riktning.

I avfallsplanen finns flera mål med tillhörande aktiviteter angivna. Aktiviteterna
ska utföras av kommunens olika förvaltningar och bidra till att målen uppfylls.
Målen och aktiviteterna ska årligen följas upp och utfallet redovisas till
Kommunstyrelsen senast i april månad.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-22
2. Årsrapport avfallsplan för Gnesta kommun 2018.

Tjänsteförslag
1. Godkänna årsrapporten av avfallsplanen för Gnesta kommun 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2019.20

§ 45

Partistöd 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Bevilja partistöd för 2019 för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet,
Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Liberalerna, Socialdemokraterna,
Moderata Samlingspartiet och Miljöpartiet de Gröna

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 2019-03-08

Tjänsteförslag

1. Bevilja partistöd för 2019 för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet,
Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Liberalerna, Socialdemokraterna,
Moderata Samlingspartiet och Miljöpartiet de Gröna

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige

~ Ekonomikontoret
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2018.371

§ 46

Uppdaterad arbetsordning kommunfullmäktige

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta föreslagna revideringar i kommunfullmäktiges arbetsordning

Sammanfattning av ärendet

Arbetsordningen bör uppdateras då det dels finns ändringar med anledning av
ny kommunallag och vissa förtydliganden som bör göras, dels utifrån tidigare
diskussion under året om tidsgränsen för att lämna in en motion eller
interpellation, eller när en fråga ska ställas.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-03-20

2. Förslag till uppdaterad arbetsordning för fullmäktige

Tjänsteförslag
1. Anta föreslagna revideringar i kommunfullmäktiges arbetsordning

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2019.65

§ 47

Obesvarade motioner och medborgarförslag

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

En motion kommer att behandlas på kommunstyrelsesammanträdet den 8
april 2019. Sju motioner ligger för beredning med kortare handläggningstid än
1 år.

För närvarande ligger 12 stycken medborgarförslag för beredning med kortare
handläggningstid än ett år. Två medborgarförslag kommer att behandlas på
kommunstyrelsesammanträdet den 8 april 2019. Efter beslut i kommun-
fullmäktige finns det från årsskiftet 2018/2019 ej möjligheten att lämna in
medborgarförslag i Gnesta kommun, ett arbete med att införa E-förslag
utreds.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-03-08

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2018.256

§ 48

Motion - Bättre brandberedskap

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionens förslag har redan påbörjats och med förvaltningens

synpunkter anses motionen besvarad

Sammanfattning av ärendet

Ingalill Fredriksson, Centerpartiet, lämnade 2018-07-27 in en motion om
bättre brandberedskap.

Vid förvaltningens kontakter med Sörmlandskustens räddningstjänst, som
svarar för Gnesta kommuns räddningstjänst, framkom att de redan under
sommaren 2018 hade tagit kontakt med representant för LRF i syfte att
förbättra samverkan mellan räddningstjänsten och det civila samhället.

Förvaltningen anser att förslagen i motionen är angelägna och positiva för att
samhället ska stå bättre rustat för att hantera krishändelser såsom
skogsbränder. Förvaltningen konstaterar dock att arbetet i frågan redan har
inletts och pågår och att kommunfullmäktige därmed inte behöver besluta om
att ge något uppdrag i ärendet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-22

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Motionens förslag har redan påbörjats och med förvaltningens

synpunkter anses motionen besvarad

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2018.113

§ 49

Medborgarförslag - Hundrastgård i Laxne

Beslut
1. Gnesta kommun avser inte att bygga och driva en hundrastgård i

kommunal regi. Däremot ställer sig kommunen positiva till bidrag i
det fall ideella krafter önskar bygga och driva en hundrastgård. Därmed
anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag som avser
anläggande av en hundrastgård i Laxne

2012 genomfördes en utredning avseende platser som skulle kunna hysa en
hundrastgård. I den utredningen pekades ingen plats i Laxne ut som lämplig.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-29

2. Medborgarförslaget

Tjänsteförslag
1. Gnesta kommun avser inte att bygga och driva en hundrastgård i

kommunal regi. Däremot ställer sig kommunen positiva till bidrag i
det fall ideella krafter önskar bygga och driva en hundrastgård. Därmed
anses medborgarförslaget besvarat.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren

~ Gatuchef
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2018.389

§ 50

Medborgarförslag - Tillåt minderåriga med växelboende
som ej är skrivna i kommunen att lämna in
medborgarförslag

Beslut
1. Medborgarförslaget anses i och med detta besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren har inkommit med förslag att minderåriga som inte är skrivna
i kommunen men som bor växelvis i kommunen ska få lämna in
medborgarförslag. Förslaget lämnades i december 2018.

Kommunfullmäktige har den 17 december 2018 fattat beslut om att avskaffa
medborgarförslag från den 1 januari 2019 inför kommande införande av e-
förslag.

Av denna anledning kan inte regleringen avseende medborgarförslag
genomföras.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-03-22

2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag
1. Medborgarförslaget anses i och med detta besvarat.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2019.2

§ 51

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

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

~ Förteckning över delegationsbeslut 2019-02-23 - 2019-03-22

~ Anställningar februari
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Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2019.1

§ 52

Anmälningsärenden 2019

Beslut

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
kommunledningskontoret 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 2019-02-26

~ Protokoll Gnesta Förvaltnings AB 2019-03-20

~ Protokoll Gnestahem 2019-03-19

~ Protokoll Överförmyndarnämnden 2019-03-05

~ Utdrag ur Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 2019-
02-08, § 4
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-04-08
Ärendenummer: KS.2019.3

§ 53

Kommunchefen informerar

Beslut

~ Information om förvaltningarnas ekonomi/nya ekonomisystemet.

~ Nyföretagande, Gnesta är bäst i länet första kvartalet.

~ Bredband på landsbygden, Gnesta har haft den bästa utvecklingen i länet
2018.

~ Christina Hedberg meddelade att hon tänker sluta som kommunchef i
Gnesta kommun, börjar som kommundirektör i Ekerö kommun under
hösten.
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