
Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i kommunstyrelsen
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Justerare Ann-Sofie Lifvenhage (ordinarie) och Håkan Ekstrand (ersättare)

Tid och plats för
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Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 13 - 30

Ordförande Johan Rocklind

Justerare Ann-Sofie Lifvenhage

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Kommunstyrelsen
Datum för anslagets uppsättande: 2018-03-08
Datum för anslagets nedtagande: 2018-03-30
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 13 - 30
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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdet öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Ann-Sofie Lifvenhage (M) som ordinarie och Håkan
Ekstrand (C) som ersättare att justera protokollet torsdagen den 8 mars 2018, kl
9.00, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Ingen information.
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2018.64

§ 13

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2017

Beslut

1. Godkänner årsredovisning för kommunstyrelsen 2017

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens årsredovisning redovisar uppföljning av verksamhet,
ekonomi och investeringar.

Verksamhet

Redovisningen av verksamhetsuppföljningen baseras på kommunstyrelsens
mål och uppdrag. Den visar i korthet följande:

· Arbetet med centrumförnyelse och bredbandsutveckling fortskrider

· Bättre betyg för bemötande i årlig serviceundersökning

· Fortsatt många samarbetsformer med företagare

· Bättre betyg från företagare i undersökningar

· Satsning på sysselsättning för ungdomar och nyanlända

· Mycket hög aktiviteter för planering av bostäder som medfört god
planberedskap

· Många insatser för att attrahera inflyttare

· Fortsatt god befolkningsökning

· Många insatser för digitalisering i verksamheterna

· Fortsatt upprustning av friluftsanläggningar

· Fortsatta förbättringar i avloppsledningsverken

· Satsning på chefsutveckling

Ekonomi

Kostnadsutveckling

Totalt blev nettokostnaderna cirka – 80,5 mkr för den skattefinansierade
verksamheten 2017, en ökning med cirka 19,7 mkr jämfört med 2016.
Kostnadsökningen mellan 2016 och 2017 beror i första hand på att budgeten
för Vuxenutbildning och arbetsmarknad (fd ViA) låg hos Vuxen- och
omsorgsnämnden 2016, att badhuset togs i drift efter renoveringen, samt
minskad kompensation för försämrade intäkter vid biljettförsäljning för
pendeltåg.

Budgetavvikelse

Den skattefinansierade verksamheten visar ett överskott med cirka 0,3 mkr
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som främst förklaras av överskott i en kommunövergripande lönepott pga
lägre kostnader för lönerörelsen än budgeterat samt lägre personalkostnader
pga vakanser. Underskott redovisas inom några områden; för
samhällsunderstödda resor pga att kompensation för försämrade intäkter av
biljettförsäljning för pendeltåg inte motsvarat budget, övertagandet av
Klämmingsbergsbadet i egen-regi samt kommunens köp av Powerhuset. Den
taxefinansierade verksamheten visar ett underskott med cirka 0,1 mkr som i
första hand beror på uppgradering av verksamhetssystem inom renhållningen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-22

2. Årsredovisning för kommunstyrelsen 2017

Tjänsteförslag

1. Godkänner årsredovisning för kommunstyrelsen 2017

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2018.31

§ 14

Remiss gällande Regionbildning

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att generellt ställa sig positiv till

innehållet i skrivelsen Regionbildning; Region Sörmland - Uppdrag och
samverkan, men att framhålla att kommunikationerna av persontrafik till
och från Gnesta måste ha en prioritet för att hela regionen ska
utvecklas. Gnesta kommun anser att regionen måste arbeta för
utveckling av västra stambanan, riksväg 57 och Skavsta flygplats för
såväl person- som godstrafik.

2. Regionens uppdrag bör vidare vara att tillhandahålla en tillgänglig
hälso- och sjukvård i hela länet vid tidpunkter som stämmer överens
med medborgarnas möjligheter att ta del av denna. För att underlätta
för pendlare i hela länet bör i första hand primärvården ha förlängda
öppettider på kvällar under arbetsveckorna samt under helger.

3. Gnesta kommun anser att skrivesen är för inriktad på de uppgifter
som landstinget idag ansvarar för, som exempel ser kommunen att
områdena kompetensförsörjning, bredband och infrastruktur endast
beskrivs på ett kortfattat och övergripande sätt. Även om hälso- och
sjukvården i Sörmland kommer att bli den enskilt största uppgiften för
regionen önskar Gnesta kommun att de områden där kommunerna
har samverkande uppgifter beskrivs i bredare och mer beskrivande
ordalag.
Vidare konstaterar Gnesta kommun att kommunernas inflytande och
delaktighet genom kommunal representation inte kan garanteras
utifrån vad som beskrivits då det saknas rättslig grund för detta. Därav
önskar Gnesta kommun ett förtydligande kring hur kommunernas
inflytande i realiteten ska kunna säkerställas.

Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland har den 22 januari 2018 skickat över remiss för
inhämtande av synpunkter från länets kommuner avseende skrivelsen
Regionbildning; Region Sörmland - Uppdrag och samverkan. Skrivelsen har arbetats
fram av de samgående organisationerna (Landstinget Sörmland,
Regionförbundet Sörmland och Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet) i samråd med företrädare från länets kommuner och
den politiska styrgruppen.
Kommunen ska lämna svar senast den 2 maj 2018. Under beredningen har
samtliga partiföreträdare bjudits in för diskussion. Kanslichefen har sedan fått i
uppdrag att ta fram förslag till skrivning utifrån dessa diskussioner.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-02-26
2. Missiv, 2018-01-23
3. Remiss, 2018-01-23

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att generellt ställa sig positiv till

innehållet i skrivelsen Regionbildning; Region Sörmland - Uppdrag och
samverkan, men att framhålla att kommunikationerna av persontrafik till
och från Gnesta måste ha en prioritet för att hela regionen ska
utvecklas. Gnesta kommun anser att regionen måste arbeta för
utveckling av västra stambanan, riksväg 57 och Skavsta flygplats för
såväl person- som godstrafik.

2. Regionens uppdrag bör vidare vara att tillhandahålla en tillgänglig
hälso- och sjukvård i hela länet vid tidpunkter som stämmer överens
med medborgarnas möjligheter att ta del av denna. För att underlätta
för pendlare i hela länet bör i första hand primärvården ha förlängda
öppettider på kvällar under arbetsveckorna samt under helger.

3. Gnesta kommun anser att skrivelsen är för inriktad på de uppgifter
som landstinget idag ansvarar för, som exempel ser kommunen att
områdena kompetensförsörjning, bredband och infrastruktur endast
beskrivs på ett kortfattat och övergripande sätt. Även om hälso- och
sjukvården i Sörmland kommer att bli den enskilt största uppgiften för
regionen önskar Gnesta kommun att de områden där kommunerna
har samverkande uppgifter beskrivs i bredare och mer beskrivande
ordalag.
Vidare konstaterar Gnesta kommun att kommunernas inflytande och
delaktighet genom kommunal representation inte kan garanteras
utifrån vad som beskrivits då det saknas rättslig grund för detta. Därav
önskar Gnesta kommun ett förtydligande kring hur kommunernas
inflytande i realiteten ska kunna säkerställas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Staaf (V) föreslår att man lägger till vilka partier som varit med på det
inbjudna mötet för partiföreträdare samt att skrivningen om Skavsta flygplats i
beslutspunkt ett tas bort.

Gustav Edman (MP) bifaller Lena Staafs (V) ändringsförslag.

Ingrid Jerneborg Glimne (M), Håkan Ekstrand (C) och Ann -Sofie Lifvenhage
(M) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna
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förslaget eller enligt det framskrivna förslaget med Lena Staafs (V)
ändringsförslag. Kommunstyrelsen bifaller det framskrivna förslaget.

Reservationer

Lena Staaf (V) reserverar sig.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2018.32

§ 15

Remiss gällande Sörmlandsstrategin

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
4. Kommunfullmäktige beslutar att generellt ställa sig positiv till

innehållet i den reviderade Sörmlandsstrategin, men att framhålla att
fungerande kommunikationer är av yttersta vikt för fungerande
arbetsmarknad genom pendling och godstransporter i hela länet. I
Gnesta kommuns fall avser det i huvudsak västra stambanan, riksväg
57 och Skavsta flygplats för såväl person- som godstrafik.

Sammanfattning av ärendet
Regionförbundet Sörmland har den 22 januari 2018 skickat över inbjudan att
besvara remiss avseende revidering av Sörmlandsstrategin. Själva strategin
tillhandahölls endast som en länk på följande sida:

http://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/

Kommunen ska lämna svar senast den 16 april 2018. Under beredningen har
samtliga partiföreträdare bjudits in för diskussion. Kanslichefen har sedan fått i
uppdrag att ta fram förslag till skrivning utifrån dessas diskussioner.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-02-26
2. Missiv, 2018-01-23

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att generellt ställa sig positiv till

innehållet i den reviderade Sörmlandsstrategin, men att framhålla att
fungerande kommunikationer är av yttersta vikt för fungerande
arbetsmarknad genom pendling och godstransporter i hela länet. I
Gnesta kommuns fall avser det i huvudsak västra stambanan och
riksväg 57.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ingrid Jerneborg Glimne (M) föreslår man lägger till Skavsta flygplats i
beslutssatsen. Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Kim Jarl (M) bifaller Ingrid
Jerneborg Glimnes (M) tilläggsförslag.

Gustav Edman (MP) och Lena Staaf (V) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna

http://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/
http://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/
http://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/
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förslaget med Ingrid Jerneborg Glimnes (M) tilläggsförslag eller enligt det
framskrivna förslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
det framskrivna förslaget med Ingrid Jerneborg Glimnes (M) tillägg.

Reservationer

Lena Staaf (V) reserverar sig.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2017.377

§ 16

Revisionsrapport: löner, lönerelaterade avgifter och
pensioner

Beslut
1. Godkänner förvaltningens förslag till svar på revisionsrapport om

löner, lönerelaterade avgifter och pensioner.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens interna kontroll
avseende rapportering av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner.
Granskningen syftar till att bedöma tillförlitligheten i lönesystemet och om
den interna kontrollen avseende rapportering av löner, lönerelaterade avgifter
och pensioner är tillräcklig.

Under förvaltningens synpunkter kommenteras de bedömningar och
rekommendationer som revisorerna gjort utifrån kontrollmål i syfte att besvara
revisionsfrågan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-02-13
2. Revisionsrapport: löner, lönerelaterade avgifter och pensioner

Tjänsteförslag
1. Godkänner förvaltningens förslag till svar på revisionsrapport om

löner, lönerelaterade avgifter och pensioner.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Revisionen
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2018.57

§ 17

Överföring av medel från kommungemensamma poster till
vuxen- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Vuxen- och omsorgsnämnden kompenseras för oförutsedda, ej

påverkbara händelser med 6,5 mkr i 2017 års räkenskaper.

Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för kommungemensamma poster 2017 har det funnits ett
utrymme för oförutsedda, ej påverkbara händelser.

I Vuxen- och omsorgsnämndens verksamhet har det under 2017 tillkommit
ett stort antal externa placeringar inom verksamhetsområdet. Verksamheten
har inte kunnat förutse dessa kostnader i budgetarbetet och har inte heller haft
möjlighet till påverkan under året. Kostnaderna för detta uppgår till 6,5 mkr
för 2017.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-02-07

Tjänsteförslag
1. Vuxen- och omsorgsnämnden kompenseras för oförutsedda, ej

påverkbara händelser med 6,5 mkr i 2017 års räkenskaper.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: BOUN.2018.7

§ 18

Ianspråktagande av investeringar 2018

Beslut
1. Investeringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2018 får tas i

anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Sammanfattning av ärendet

I investeringsbilagan redovisas den investeringsbudget för 2018 som beslutats
av Kommunfullmäktige och därefter i Barn- och utbildningsnämnden. För att
de beslutade investeringarna ska kunna tas i anspråk måste barn- och
utbildningsnämnden besluta om alla nyinvesteringar och alla reinvesteringar.

Belopp över 500 tkr ska dessutom skrivas fram till kommunstyrelsen.

De investeringar som det gäller enligt investeringsbilagan:

- nr 6, utemiljö ny förskola 600 tkr

- nr 8, digitalisering 1 till 1 dator 1 000 tkr

- nr 10, pedagogiska datorer/läsplattor 800 tkr

- nr 15, möbler arbetsrum, skolmatsal och klassrum 725 tkr

- nr 19, serveringsdiskar matsal 500 tkr

För att ge samma förutsättningar för alla barn/elever måste tillgång till en bra
miljö både inomhus och utomhus finnas tillgänglig. Det måste finnas fler
pedagogiska verktyg i alla förskolor/skolor annars riskeras att det inte går att
upprätthålla likvärdighet i lärandet för alla barn/elever. Om inte
investeringarna sker kan det leda till att tillgången till en bra inomhus- och
utomhusmiljö saknas samt att tillgången på digital utrustning och
datorer/läsplattor inte blir likvärdiga för barn/elever och med det blir inte
undervisningen likvärdig.

I investeringsbilagan redovisas tidplan samt beräkningsgrunder för
investeringarna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-02-16

2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll 13 februari 2018,

§ 5

3. Tjänsteskrivelse 2018-01-23

4. Investeringsbilaga

Tjänsteförslag
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1. Investeringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2018 får tas i

anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: MOB.2018.26

§ 19

Ianspråktagande av investeringar 2018 gata/park

Beslut
1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel 2018

gata/park får tas i anspråk

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för
samhällsbyggnadsnämnden 2018. Enligt våra riktlinjer för investeringar ska
dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse SBN Ianspråktagande av investeringar 2018 gata/park,

daterat 2018-02-07

2. Bilaga Investeringar tekniska verksamheten 2018, daterat 2018-02-07

3. Protokoll 2018-02-14 SBN §4

Tjänsteförslag
1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel 2018

gata/park 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: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2018.49

§ 20

Ramavtal med Kanfast AB avseende exploatering av Kolke
4:3 (Vackerby trädgårdsstad)

Beslut
1. Ramavtal med Kanfast AB avseende exploatering av norra delen av

Vackerby trädgårdsstad (del av fastigheten Kolke 4:3) godkänns.

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna avtalet.

3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planarbete för
norra delen av Vackerby trädgårdsstad.

Sammanfattning av ärendet

I planen för Vackerby trädgårdsstad redovisas en utbyggnad av totalt 500-600
bostäder varav cirka 200 bostäder i villor, 200 i rad-/parhus samt 200 i
flerbostadshus. Cirka 250-300 av bostäderna är förlagda till mark som
kommunen äger och resterande del är privatägd.

För den privatägda delen av området har Kanfast AB tecknat ett optionsavtal
med markägaren att köpa marken. Ett ramavtal mellan kommunen och
Kanfast för exploateringen av norra Vackerby trädgårdsstad har utarbetats.
Avtalet anger förutsättningarna avseende kostnader och ansvar för
exploateringen. Ramavtalet kommer senare att ersättas med ett
exploateringsavtal som reglerar utbyggnaden mer i detalj.

Ramavtalet innebär bl a att Kanfast AB ska bekosta samtliga allmänna
anläggningar såsom gator, parker samt vatten och avlopp i norra delen av
Vackerby trädgårdsstad. Bolaget ska också bekosta del av anläggningarna som
är gemensamma för hela området, såsom trafikplatser, huvudgata, torg och
större parkområde. Bolaget ska vidare bekosta detaljplan och de utredningar
som behövs för framtagandet av detaljplan.

Gestaltningsprogrammet för trädgårdsstaden antaget av kommunstyrelsen i
december 2016 ska följas vid utbyggnaden av området.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att påbörja planarbete för
området.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-02-21

2. Förslag till ramavtal

3. Kartbilaga till ramavtalet

Tjänsteförslag
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1. Ramavtal med Kanfast AB avseende exploatering av norra delen av
Vackerby trädgårdsstad (del av fastigheten Kolke 4:3) godkänns.

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna avtalet.

3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planarbete för
norra delen av Vackerby trädgårdsstad.

Förslag till beslut på sammanträdet

Punkten 9 i avtalet ändras redaktionellt och ordet "till" tas bort. Ordföranden
föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2017.259

§ 21

Markanvisningstävling- Vackerby Trädgårdstad

Beslut
1. Mark anvisas till Ereim AB för byggande av cirka 70-80 bostäder i
Vackerby trädgårdsstad.

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att avgränsa markanvisningsområdet
i samråd med exploatören och teckna markanvisningsavtal

3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för södra
delen av Vackerby trädgårdsstad.

Sammanfattning av ärendet

En markanvisningstävling har genomförts för fyra delområden i Vackerby
trädgårdsstad. Ereim AB föreslås anvisas mark för byggande av cirka 70-80
bostäder. Planarbete föreslås påbörjas för hela den södra delen av Vackerby
trädgårdsstad som sammanlagt rymmer cirka 300 bostäder.

En markanvisningstävling har genomförts för fyra delområden på kommunens
mark i Vackerby trädgårdsstad. Delområde 1 innehåller enbart flerbostadshus i
fyra våningar med möjlighet till cirka 80 lägenheter. Delområdena 2-4 ger
möjlighet till villor/parhus/radhus samt mindre flerbostadshus som mot
huvudgatan får vara max tre våningar. Delområdena ger möjlighet till cirka 40-
80 bostäder vardera. Sammanlagt möjliggörs cirka 200-250 bostäder inom
samtliga delområden.

Tävlingen har genomförts med ett fast markpris. Anbudsgivarna har kunnat
lämna förslag på ett eller flera delområden. I markpriset ingår kostnader för
allmänna anläggningar såsom gator, parker och VA. Anbuden har utvärderats
utifrån ett antal kriterier såsom gestaltning och arkitektur, miljö och teknik
samt social hållbarhet.

Sammanlagt fem förslag har lämnats in. Ett förslag för område 1 som omfattar
den centrala delen av Vackerby trädgårdsstad. Ett förslag som omfattar
område 2, 3 och 4 samt tre förslag som omfattar endast område 4.

Förslag har lämnats från:

Paradoumo bostadsutveckling AB (område 1 och 4)

Ereim AB (område 2,3 och 4)

FB Bostad AB (område 4)

Sjötorpshus AB (område 4)

Veidekke AB (område 4)

Anbuden har utvärderats av en grupp tjänstepersoner på
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samhällsbyggnadsförvaltningen. Protokoll från utvärderingen bifogas.
Resultatet har därefter beretts i en styrgrupp bestående av kommunens
planeringsutskott. Anbuden har utvärderats utifrån tre övergripande
målområden: arkitektur och gestaltning, miljö och teknik samt social
hållbarhet.

Beslutsunderlag
4. Tjänsteskrivelse 2018-02-19

5. Sammanställning av anbuden

6. Utvärderingsprotokoll

Tjänsteförslag
1. Mark anvisas till Ereim AB för byggande av cirka 70-80 bostäder i Vackerby
trädgårdsstad.

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att avgränsa markanvisningsområdet i
samråd med exploatören och teckna markanvisningsavtal

3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för södra
delen av Vackerby trädgårdsstad.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2018.6

§ 22

Remiss Godsstrategi

Beslut

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande och ger
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna yttrandet till Stockholms
läns landsting

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommun är en växande kommun i Stockholmsregionen med en hög
pendlingsgrad och Västra stambanan är därför en nyckelfråga i kommunen.

Det är viktigt att analysera de konsekvenser och effekter mer trafik på
befintligt järnvägsnät kan få för pendlarkommuner som Gnesta. De
prioriteringskriterier och den prioriteringsordning som används av
Trafikverket vid tåglägestilldelning måste revideras innan mer godstrafik kan
flyttas till järnvägen i framtiden.

Beslutsunderlag
7. Tjänsteskrivelse 2018-01-12

8. Yttrande förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen

9. Remissmissiv

10. Förslag till godsstrategi: http://rufs.se/globalassets/h.-
publikationer/2017/godsstrategi_webb.pdf

Tjänsteförslag

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande och ger

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna yttrandet till

Stockholms läns landsting

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

Stockholms läns landsting: Registrator.trf@sll.se i Word- och PDF-format,
ange diarienummer TRN 2017-0055 i ämnesraden

mailto:Registrator.trf@sll.se
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2017.316

§ 23

Idrottspolitiskt program 2018-2025

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta förslag till Idrottspolitiskt program 2018-2025

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen gav Kommunikation och samverkan i uppdrag att ta fram
ett förslag till ett Idrottspolitiskt program hösten 2016. I en inkluderande
process med Sörmlandsidrotten, idrottsföreningarna i Gnesta kommun,
kommunstyrelsens presidie och tjänstepersoner från Kommunikation och
samverkan har det tagits fram ett Idrottspolitiskt program som sträcker sig
fram till 2025.

Beslutsunderlag

1. Idrottspolitiskt program 2018-2025

2. Tjänsteskrivelse 2017-11-07

Tjänsteförslag

1. Anta förslag till Idrottspolitiskt program 2018-2025

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Staaf (V) föreslår återremiss av ärendet med motiveringen att utreda hur
jämställdheten ser ut i dag på olika idrottsområden och vilka åtgärder som
behöver vitas för att förbättra jämställdheten. Gustav Edman (MP) bifaller
Lena Staafs (V) förslag om återremiss av ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsen har beslutat enligt det framskrivna
förslaget.

Reservationer

Lena Staaf (V) reserverar sig

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2018.11

§ 24

Höjning av avgift för reklam på infartsskyltar

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta förslaget att höja avgiften för reklam på infartsskyltarna för

föreningar till 600 kr per annonsrad och för företag till 1 200 kr per

annonsrad för alla fyra skyltar, från och med 3 april 2018.

Sammanfattning av ärendet

Det finns fyra infartsskyltar till infarterna till Gnesta tätort; på varje skylt finns
en nedre del som är avsedd för annonsering. Annonseringens innehåll styrs av
regler från Länsstyrelsens och Trafikverkets regler.

Annonsperioden är två veckor. För företag kostar idag en två-veckors period
1000 kr och för en förening 500 kr. Priset gäller för alla fyra skyltar och per
annonsrad. Priset för annonsering bör höjas med 100 kronor för föreningar,
per annonsrad och två-veckorsperiod för alla fyra skyltarna och för företag
med 200 kr. Då får föreningar betala 600 kr och företag 1200 kr. Priset för
expressavgiften bör dessutom höjas med 200 kr för att stävja de annonsörer
som kommer i sista stund. Höjningen föreslås gälla från och med 3 april 2018.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-02-07

Tjänsteförslag
1. Anta förslaget att höja avgiften för reklam på infartsskyltarna för

föreningar till 600 kr per annonsrad och för företag till 1 200 kr per

annonsrad för alla fyra skyltar, från och med 3 april 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Kim Jarl (M) anmäler jäv.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2018.90

§ 25

Bidrag till lokaliseringsutredning Västra stambanan

Beslut
1. Godkänner att Gnesta kommun medfinansierar

lokaliseringsutredningen för Västra stambanan med 166 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommun ingår tillsammans med 17 andra kommuner längs Västra
stambanan i Västra stambanegruppen. Ett mål för arbetet i denna
gemensamma gruppering är att driva frågor om att utveckla Västra stambanan
med förbättrad kapacitet mfl frågor.

Ett förslag till uppläggning av en utredning med konsultstöd rörande en
järnvägskorridor för dubbelspår mellan Göteborg (Sävedalen) och Alingsås har
presenterats av Västra stambangruppen. De delar som ingår i utredningen är
ett förslag till genomförbar järnvägssträckning och utformning inklusive
kostnader, bedömning av konsekvenser för miljö och samhälle samt
genomförbarhet, beräkning av samhällsekonomisk effektivitet samt beräkning
av dynamiska samhällseffekter. Enligt tidplan ska en färdig rapport finnas klar i
juni 2018.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-02-26

Tjänsteförslag
1. Godkänner att Gnesta kommun medfinansierar

lokaliseringsutredningen för Västra stambanan med 166 tkr.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ jan.bremer@skovde.se
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2017.219

§ 26

Motion - Inrättande av handlingsplan för landsbygden

Beslut

1. Ärendet återemitteras med motiveringen att samordna och ytterligare
tydliggöra allt arbete som görs för utveckling i vår kommun.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet i Gnesta har lämnat in en motion om inrättande av
handlingsplan för landsbygden. Centerpartiet skriver att det är bra att Gnesta
växer men att kommunen är större än tätorten Gnesta och vill att landsbygd,
Björnlunda, Stjärnhov och Laxne bör ingå i framtidsplaneringen.

Förvaltningen beskriver i ärendet de styrdokument som redan på olika sätt
behandlar landsbygdsutveckling och därmed påverkar det långsiktiga arbetet i
kommunen. I ärendet beskrivs; näringslivsprogrammet, översiktsplanen,
bostadsförsörjningsplanen, idrottspolitiska programmet och det framtida
kulturpolitiska programmet. Förvaltningen anser att eftersom landsbygden
beskrivs i dessa dokument och det inte heller finns varken personella eller
finansiella resurser för att genomföra en särskild handlingsplan för
landsbygden, så bör motionen avslås.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-16

2. Motion

Tjänsteförslag

1. Avslå Centerpartiets förslag till att inrätta en handlingsplan för
landsbygden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Sofie Lifvenhage (M) föreslår återremiss av ärendet med motiveringen att
samordna och ytterligare tydliggöra allt arbete som görs för utveckling i vår
kommun.

Håkan Ekstrand (C) bifaller motionen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska beslutas idag eller senare och finner att
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska beslutas senare.

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att samordna
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och ytterligare tydliggöra allt arbete som görs för utveckling i vår kommun.

Reservationer

Håkan Ekstrand (C) och Lena Staaf (V) reserverar sig muntligt.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2017.49

§ 27

Medborgarförslag - Korsningen Sigtunavägen/Östra
Storgatan

Beslut

1. Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren har skickat in ett medborgarförslag som gäller Östra
Storgatan/Sigtunavägen. Förslaget är: "att nu när ni gör iordning denna del av
Östra Storgatan så märk upp en fil för vänstersvängen samt även en
avkörningsfil när man kommer från Stopphållet".

Vägsträckan trafikeras idag av tung trafik samt övrig motortrafik. För
oskyddade trafikanter såsom gående och cyklister finns längs gatan avskilt
gång- och cykelstråk samt trottoar. Området idag har god sikt och hastigheten
är 60 km/h. Hastigheten på Sigtunavägen är 30 km/h.

Utifrån polisens olycksstatistik finns inga trafikolyckor rapporterade sedan
2000-01-01.

Förvaltningen bedömer att risker för allvarlig personskada som mycket små
vilket inte motiverar en ombyggnation.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-02-26

2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag
1. Medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2018.12

§ 28

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2017-01-01). 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 2018-01-17 – 2017-02-15

~ Anställningar 2017-12-01 - 2018-01-01
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2018.13

§ 29

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

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.

~ Månadsrapport för pensionsportföljen januari 2018

~ Protokoll från Samordningsförbundet RAR 2017-11-27,
http://rarsormland.se/media/148375/Styrelsen_2017-11-
27_skannat.pdf

~ Protokoll från medlemsmöte Samordningsförbundet RAR 2017-11-27,
http://rarsormland.se/media/148451/Medlemsmote_2017-11-
27_skannat.pdf

~ Meddelande från SKL, 2018-01-26, Överenskommelse mellan staten
och SKL om stöd till jämställdhetsarbete och kvinnofridsarbetet på
lokal och regional nivå 2018-2020.

http://rarsormland.se/media/148375/Styrelsen_2017-11-27_skannat.pdf
http://rarsormland.se/media/148375/Styrelsen_2017-11-27_skannat.pdf
http://rarsormland.se/media/148375/Styrelsen_2017-11-27_skannat.pdf
http://rarsormland.se/media/148375/Styrelsen_2017-11-27_skannat.pdf
http://rarsormland.se/media/148375/Styrelsen_2017-11-27_skannat.pdf
http://rarsormland.se/media/148451/Medlemsmote_2017-11-27_skannat.pdf
http://rarsormland.se/media/148451/Medlemsmote_2017-11-27_skannat.pdf
http://rarsormland.se/media/148451/Medlemsmote_2017-11-27_skannat.pdf
http://rarsormland.se/media/148451/Medlemsmote_2017-11-27_skannat.pdf
http://rarsormland.se/media/148451/Medlemsmote_2017-11-27_skannat.pdf
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Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2018.14

§ 30

Kommunchefen informerar

Pensionsplaceringar

Presskonferens kl.12 angående samarbete med pensionärsorganisationerna.

Ny processledare för arbetet med digitalisering anställd.

Ny exploateringsingenjör på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Rekrytering av ny kostchef pågår.
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