Kommunfullmäktige

KALLELSE – KUNGÖRELSE

Sammanträde i kommunfullmäktige
Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 11 februari 2019, kl. 19.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta
Gruppmöten

Majoriteten (S - M); kl. 18.00. Lokal, B-salen, Elektron.
Oppositionen (C -L); kl. 18.00. Lokal, Frösjön, Elektron.
Oppositionen (MP-V-Fi); kl. 18.00. Lokal, Lockvattnet, Elektron.
Oppositionen (SD); kl. 18.00 Lokal, Björken Elektron.
Förslag till justerare

Ordinarie: Sibylle Ekengren (M) och Anders Oscarsson (S)
Ersättare: Mari Klasson (C) och Eva Skyllberg (MP).
Tid och plats för justering

Fredagen den 15 februari 2019, kl. 8.00. 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, av allmänheten i förväg inskickade frågor.
Information: Jan Anker och Margareta Bergdahl från SPF och PRO kommer och
informerar om "Ingen ska vara ensam i Gnesta".
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Ordförande

Sekreterare

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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-9organisation 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-9organisation på Frejaskolan.
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
2019-01-09
BOUN.2018.99
Kommunstyrelsen

F-9 Organisation Frejaskolan
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att etablera en ny F-9organisation på Frejaskolan.
Ärendebeskrivning
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.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhet är inte tillämplig i detta ärende.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-09
2. Tjänsteskrivelse BOUN 2018-12-03
3. Protokoll 2018-12-11 BOU §45
Beslutet ska skickas till
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Christina Hedberg

Christina Thunberg

Kommunchef

Förvaltningschef

Erika Isaksson
Utvecklingsstrateg
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Ärendenummer: BOUN.2018.99
§ 45

F-9 Organisation Frejaskolan
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att etablera en ny F-9organisation 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 2018-12-03

Tjänsteförslag
1.

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att etablera en ny F9-organisation på Frejaskolan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
Beslutet ska skickas till:
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-03
BOUN.2018.99
Barn- och
utbildningsnämnden

F-9-organisation Frejaskolan
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att etablera en ny F-9organisation på Frejaskolan.
Ärendebeskrivning
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.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhet är inte tillämplig i detta ärende.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-12-03
Beslutet ska skickas till
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige

Christina Thunberg

Erika Isaksson

Förvaltningschef

Utvecklingsstrateg
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-11
KS.2018.325
Kommunstyrelsen

Grafisk profil
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta reviderad grafisk profil
2. Upphäva den gamla grafiska profilen
Sammanfattning
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.
Ärendebeskrivning
Gnesta kommuns nuvarande grafiska profil antogs i mars 2004 och reviderades i
maj 2008.
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.
Nästa steg i arbetet är att utveckla en profilmanual med riktlinjer, exempel
och beskrivningar samt att ta fram olika mallar för olika behov och kanaler.
Förvaltningens synpunkter
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.
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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. Därigenom har grundpelarna varit dels det
förhållningssätt som ska prägla kommunikationsarbetet: Saklighet, öppenhet,
dialog och tillgänglighet och dels organisationens värdegrund: Delaktighet, respekt
och ansvar. Men arbetet har också inspirerats av värdeord för Gnesta som plats:
Naturnära, personligt, företagsamt och lättillgängligt.
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.
Logotyp
Gnesta kommuns logotyp kommer att finnas kvar i befintligt skick tillsvidare.
Frågan om logotypens utseende förtjänar ett eget projekt och kan komma att
revideras senare. Under 2019 kommer initiativ tas till att utvärdera logotyp och
kommunvapen för att kunna utreda vilka kostnader som krävs för en ändring av
logotyp och en eventuell implementering av ny logotyp.
Typografi
Den grafiska profilen arbetar genomgående med EN uppsättning typsnitt i
samtliga kanaler. Betraktarna/medborgarna möts av samma typografi oavsett var
materialet syns eller vem som producerat det.
Verdana föreslås att vi använder för rubriker och i detaljtexter som exempelvis
diagram. Verdana är ett tillgängligt, lättläst och tydligt typsnitt. Detta typsnitt
används idag på externa webben gnesta.se.
I brödtexter föreslås att vi använder Georgia och detta både i tryckta och digitala
medier. Georgia är precis som Verdana tillgängligt och lätt att läsa.
I alla kanaler som vi kommunicerar ska dessa två typsnitt användas och då har vi
förenklat och förtydligat, och därigenom syns det ännu bättre att det är Gnesta
kommun som är avsändare.
Färger
För att förenkla och förtydliga ersätts de tidigare 15 komplementfärgerna med sex
nya. I dessa ingår den klassiska ”Gnesta gröna” som är den samma som i
kommunens logotyp och vapen. Dessa färger kan sedan graderas i olika
procenttal för att öka användningsgraden och valmöjligheterna.
Symboler
Med hjälp av positiva, hjälpsamma och mänskliga symboler kan kommunen
enkelt illustrera de olika budskapen. Dessa kan användas i olika material och
kanaler och hjälper till vid produktion av exempelvis filmer och presentationer.
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Tanken är att kommunen ska uppfattas som mjuk och mänsklig i sin
kommunikation. Tillsammans med profilens övriga delar skapas ett tydligt, unikt
och sammanhållet formspråk. Symbolerna kommer att tas fram allt eftersom och
antalet växer med tiden och utifrån de behov som uppstår.
Uppdateringar och sociala medier
Med hjälp av den nya grafiska profilen kommer vi kunna mer tidseffektivt
producera bilder, filmer och inlägg på sociala medier på ett sammanhållet sätt.
Nästa steg i arbetet
När den grafiska profilen är antagen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
fortsätter arbetet med att utveckla en profilmanual med riktlinjer, exempel och
beskrivningar för t ex skyltar och profilkläder. Mallar för t ex nyhetsbrev,
affischer och broschyrer kommer också att tas fram liksom en samling av
symboler.
Ekonomiska konsekvenser
Genom att revideringen är genomtänkt och smart, så kan övergången till den nya
grafiska profilen ske gradvis och successivt utan att skapa stora kostnader i ett
byte. Förvaltningen kommer successivt att ta fram nya mallar och implementera
de olika komponenterna i den grafiska profilen allt eftersom.
Juridiska konsekvenser
Det hieraldiska vapnet berörs inte i den nya grafiska profilen.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
En grafisk profil är könsneutral och därmed anses inte en jämställdhetsanalys
utifrån checklistan behöva göras. Viktigt är dock att i den profilmanual som
förvaltningen kommer att ta fram hänsyn tas i t ex bildmaner, symboler och
formspråk till jämställdhet och tillgänglighet. Begripligt språk, texter och tydliga
bilder som speglar hela samhället mm blir viktiga komponenter i allt material som
Gnesta kommun tar fram.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-12-11
2. Grafisk Profil
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
Christina Hedberg

Anna Sandklef

Kommunchef

Verksamhetschef
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Grafisk profil
för Gnesta kommun
1 / Grafisk profil för Gnesta kommun

En grafisk profil för kommunikation i förändring
Utgångspunkter:
• Allt vi kommunicerar ska hänga ihop
och vara enhetligt
• Det ska alltid vara tydligt att det är
kommunen som är avsändare
• En vägledning till kommunikation
i olika kommunikationskanaler

2 / Grafisk profil för Gnesta kommun

Den grafiska profilen är grunden för
kommunens kommunikation. Den är grund
läggande och skapar förutsättningar för att
kommunicera i de kommunikationskanaler
som används idag och i framtiden.
Med utgångspunkt från en beslutad grafisk
profil skapas en lättarbetad kommunikations
manual med tydliga exempel.
Varje kapitel från den grafiska profilen
kommer att återfinnas i de första övergripande
sidorna på varje kapitel i manualen. Den
kompletta manualen kommer vara ett levande
dokument men de övergripande delarna som
presenteras här är beständiga.

Hur vi kommunicerar ska ha sin grund
i kommunens kommunikationspolicy,
värdegrund och plattformen för varumärket
Gnesta.
Ledorden för den grafiska profilen och den
efterföljande manualen är tydlig, mänsklig och
modern.
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3 / Grafisk profil för Gnesta kommun

Logotyp
Orden Gnesta kommun i anslutning till den stiliserade
björken bildar en helhet som tillsammans är vår logotyp.
Logotypen är vårt främsta kännetecken.

4 / Grafisk profil för Gnesta kommun

Logotyp

Logotyp
Logotypen får aldrig förvrängas, snedställas,
beskäras, förändras i proportionerna eller
modifieras på något annat sätt. Färgen är grön
men den får i undantagsfall användas svart
eller vit mot färgad bakgrund eller bild. Dock
endast på bilder med jämn bakgrund där
Gnesta kommun är lätt att läsa på avstånd.
Logotypen får endast användas i sammanhang
där Gnesta kommun står som avsändare.

Frizon
Runt logotypen finns ett fritt utrymme, en
så kallad frizon, som ska vara helt fri från
bilder, illustrationer och texter. Frizonen finns
där för att logotypen ska bli tydlig. Frizonen
motsvarar minst hela G:ets bredd (x).

x
x

x
x

5 / Grafisk profil för Gnesta kommun

Logotyp

Björken
Björken är en symbol för Gnesta och kan
användas fristående. Den måste följa profil
färgerna och får inte förvanskas. Björken
får aldrig användas på en vapensköld av
annan än Gnesta kommun eller i samband
med orden Gnesta kommun på annat sätt än
i kommunens logotyp. Kommunen har ett
heraldiskt vapen som används vid högtidliga
tillfällen.
Placering
Logotypen placeras alltid i nedre höger hörn
förutom i brev, tjänsteskrivelser och annan
administrativ dokumentation där den placeras
i övre vänster hörn. På trycksaker som
exempelvis broschyrer, foldrar och affischer
ska logotypen alltid finnas med på omslaget.
Undantag kan göras om vår logotyp ska finnas
i exempelvis samarbetsprojekt med andra
aktörer eller på hemsidor och andra digitala
kanaler. För dessa tillfällen, kontakta central
kommunikationsfunktion.

6 / Grafisk profil för Gnesta kommun

Original
För att säkerställa Gnesta kommuns
identitet ska alltid digitala original
användas i p
 roduktion av kommunikations
material. Kontakta kommunens centrala
kommunikationsfunktion för mer information
och original.
Endast en logotyp
Gnesta kommun har endast en logotyp.
Verksamheter ska inte ha egna logtyper. Att
en verksamhet är avsändare anges i text och
övriga kommunikationselement.

Typografi
Den grafiska profilen arbetar genomgående med en
uppsättning typsnitt i samtliga kanaler. Betraktarna
möts av samma typografi oavsett var materialet syns
eller vem som producerat det.
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Typografi

Typografi
Verdana
Vi använder Verdana för rubriker,
underrubriker och mellanrubriker.
Typsnittet får även användas i faktarutor
och till tabelltext Verdana är ett lättläst
och tydligt typsnitt.

Georgia
I brödtexter använder vi Georgia. Både
i tryckta och digitala medier. Georgia är
precis som Verdana lätt att läsa.
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Viktigt
Typsnitten får inte förvanskas genom att
exempelvis dra ut dem i höjd och sidled, vinkla
eller böja dem. Det är heller inte tillåtet att
skugga typsnitten, ge dem konturlinjer eller på
annat sätt förändra dem.

Färger
Våra färger gör oss synliga. Bland färgerna finns vår
klassiska Gnestagröna som är hämtad från vårt heraldiska
vapen. Vi använder oss rikligt av våra färger, de är en viktig
beståndsdel som signalerar att budskapet kommer från
Gnesta kommun.
För att tydligt skilja ut oss arbetar vi genomgående med
en vit ram runt färgerna på exempelvis tryckta framsidor,
i powerpoints och på affischer.
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Färger

Profilfärg
Gnestagrön CMYK: 90, 0, 60, 50

RGB: 0, 100, 81

HEX: #006451

80 %

60 %

40 %

20 %

80 %

60 %

40 %

20 %

80 %

60 %

40 %

20 %

80 %

60 %

40 %

20 %

Komplementfärger
Gul CMYK: 0, 17, 85, 3

RGB: 250, 207, 48

Orange CMYK: 0, 44, 86, 0

HEX: #facf31

RGB: 246, 160, 49

HEX: #f6a030

Röd CMYK: 0, 79, 70, 0

RGB: 234, 83, 70

Lila CMYK: 35, 50, 0, 0

RGB: 178, 141, 192

HEX:#b28dc0

80 %

60 %

40 %

20 %

Blå CMYK: 65, 18, 12, 7

RGB: 83, 161, 195

HEX: #53a1c3

80 %

60 %

40 %

20 %

80 %

60 %

40 %

20 %

Ljusgrön CMYK: 69, 0, 63, 0

HEX: #ea5346

RGB: 75, 179, 126

HEX: #4bb37e

Vi använder även svart (CMYK: 0, 0, 0, 100/RGB: 0, 0, 0/HEX: #00000:) som en av våra färger.
Den kan tonas på samma sätt som våra komplementfärger, det vill säga i 80, 60, 40 eller 20 procent.
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Färger

Färgytor
Genomgående i vår formgivning använder vi
färgytor som ger materialet liv. På omslag,
i affischer och i presentationer används
färgytorna för att lysa upp och skapa tydlighet.
Färgytorna kan disponeras utifrån formatet
men ligger alltid inom en vit ram och mot
överkant. I ytorna kan illustrationer och text
ligga men brödtext läggs i första hand på de
vita ytorna. Färgytorna kan ersättas av bilder.

Rubrik

Rubrik

Ex estrum evelBist, quae expelitionEs sum
fuga. Ipsam dolenis es nessequi ressum
non pro eossit, nisimi, samIpid quatibu
scidic to blatem fugia verup

Ex estrum evelBist, quae expelitionEs sum
fuga. Ipsam dolenis es nessequi ressum
non pro eossit, nisimi, samIpid quatibu
scidic to blatem fugia verupta tquatur?
Ullupta spedipiciam, exeritiundi dita deni
quissimetur maionsed et poreiur, omnisin
velluptatur, con net parumqu odipiciaspic

A5

A4

Rubrik

Ex estrum evelBist, quae expelitionEs sum fuga. Ipsam dole
nis es nessequi ressum non pro eossit, nisimi, samIpid

A3

Miljömålsrapport
2019-07-21

Rubrik

Detaljplan för Lyktan 3:2
Antagen 23 oktober 2019

Powerpoint

• Ex estrum evelBist, quae exp
• Ex estrum evelBist, quae exp
• Ex estrum evelBist, quae exp
• Ex estrum evelBist, quae exp
• Ex estrum evelBist, quae exp
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Symboler
Med hjälp av positiva, hjälpsamma och mänskliga symboler
kan vi enkelt illustrera våra budskap. Dessa kan användas
i allt material och hjälper till vid produktion av exempelvis
filmer och presentationer.
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Symboler

Symboler
Med symboler visar vi att vi är mjuka och
mänskliga i vår kommunikation. Tillsammans
med profilens övriga delar skapas ett tydligt,
unikt och sammanhållet formspråk.
Symbolbanken med de handritade symbolerna
växer med tiden och utifrån de behov som
uppstår.
Nya symboler får tas fram utifrån behov
men ska följa plattformens manér och ska
beställas i samråd med kommunens centrala
kommunikationsfunktion.
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Bilder
Även vårt bildspråk tar fasta på värdeorden tydlig, mänsklig
och modern. Det betyder att vi har enkla riktlinjer att förhålla
oss till som underlättar vårt arbete och vår kommunikation.
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Bilder

Exempel på bilder som speglar vårt bildspråk

Förändringar
Bilderna får inte förvanskas genom att
exempelvis lägga skuggor bakom dem,
använda rundade hörn eller lägga ramar på
dem. Bilderna visas som kvadrater eller i
stående eller liggande rektangulärt format.
Bilderna ska inte heller redigeras så att de
får pålagda ljuseffekter eller till exempel
fördjupningar utan ska uppträda på ett sätt
som om de kunde komma direkt från en
kamera.
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Bilder

Bilder
Allt vi kommunicerar hänger ihop. Språk,
inramning och bilder som förstärker budskapet
i det vi kommunicerar. För att skapa ett
lättarbetat material utvecklar vi ständigt vår
bildbank med tydliga, mänskliga och moderna
bilder.

Tydlig
En tydlig bild är en bild som betraktaren
snabbt förstår vad den föreställer.
Mänsklig
För oss betyder mänsklig att vi fångar
personer i stunden. Bilderna är inte uppenbart
arrangerade eller fotograferade i studio. De
visar på människor såsom vi är. Det betyder
ibland att vi är glada och ibland ledsna, ibland
blir vi suddiga på bild och ibland kan det
kännas som om fotografen tryckte av vid fel
tillfälle.
Modern
En modern bild visar hur samhället ser ut
idag. Det betyder att vi visar människor med
olika ekonomiska förutsättningar, kön, religi
on, sexuell läggning, bakgrund och människor
med funktionsvariationer. Helt vanliga
människor med andra ord. Det betyder också
att vi visar en modern bild av Gnesta och en
modern livsstil.
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Urvalskriterier
Alla bilder vi kommunicerar måste uppfylla
det första kriteriet och vi ska sträva efter att
uppfylla fler av de andra.
1. I genkänning – motivet ska vara eller skulle
kunna vara från Gnesta.
2. Förstärker budskapet – bilden ska relatera
till textens innehåll.
3. Människor på bild – känsla av närvaro
ökar. Hellre människor som badar än en
tom badplats.
4. Aktivitet – En bild där det händer något.
Exempelvis ett barn som gungar, eller en
person som kliver på bussen.
5. Jämställdhet och mångfald – Bilder av
det moderna Gnesta. Exempelvis en
föräldraledig pappa eller en pensionär med
hörlurar.

Texter
I våra texter ska vi vara tydliga och lättillgängliga.
Det betyder att alla som tar del av våra texter ska förstå
vad vi säger. Vi håller därför budskapen korta och kärnfulla.
Vi väljer också ord som är lätta att förstå.
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Texter

Texter
I Gnesta kommun använder vi klarspråk.
Det innebär att vi skriver vårdat, enkelt
och begripligt. Vi tänker på mottagaren och
anpassar språket efter dem.

Personligt tilltal
Vi använder ordet vi istället för Gnesta
kommun och vi använder ordet du istället för
medborgare. Vi skriver också du istället för
ni och din istället för er och så vidare. I vissa
fall kan du och vi behöva förtydligas i början
på texter och då skriver vi till exempel du
som fastighetsägare eller du som vårdnads
havare eller vi på bygglovsenheten.
Tydligt för läsaren
Texterna vi skriver ska vara informativa och
svara på frågorna:
• vad
• vem
• var
• hur
• varför
Skriv texten så att det viktigaste kommer
först och använd gärna punktlistor för att
skapa tydlighet.
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Försök att hålla rubriker korta och kärnfulla.
Exempelvis är rubriken Nu är det eldnings
förbud! tydligare och effektivare än Från och
med idag inför vi eldningsförbud i Gnesta
kommun. Ta med andra ord bort det som inte
tillför något till budskapet eller som redan sägs
med hjälp av vår logotyp.
Mottagaren behöver förstå vad du skriver.
Informationen har inte nått fram förrän
mottagaren förstått innebörden i ditt budskap.
Utgå inte ifrån att mottagaren har förkunskap
om ämnet och vad olika saker heter. Föreställ
dig istället att en person som du skriver för
och tänk vad den vill veta. Det inte är säkert
att personen är lika insatt i ämnet eller har
bakgrund och förståelse som du själv har.

Kommunikationskanaler
Delarna i vår grafiska profil ska synas i alla
kommunikationskanaler.
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Kommunikationskanaler

Kommunikationskanaler
Vi vill att våra målgrupper ska uppfatta oss
som seriösa och se att vi arbetar med kvalitet
i alla våra kanaler. Ledorden t ydlig, mänsklig
och modern ska återspeglas i såväl design
som innehåll.
I alla kanaler ska det tydligt framgå att
kommunen är avsändare. Huvudprincipen är
att logotypen alltid ska användas.

Kommunen som avsändare
I vissa sammanhang finns det ändå
anledning att frångå huvudprincipen och
enbart använda trädsymbolen i logotypen.
Dessa undantag är på begränsade ytor
där logotypen inte ryms eller där texten i
logotypen blir för liten för att läsas. Exempel
på detta är i digitala sammanhang såsom på
sociala medier. Till kommunens officiella
kanaler kan björken i grönt mot vit bakgrund
användas. Övriga använder björken i vitt
mot någon av våra profilfärger. Undantag
ska godkännas av kommunens centrala
kommunikationsfunktion.
Målgrupper
Det är viktigt att veta vilken målgrupp som
är mottagare av kommunikationen. Anpassa
ditt budskap efter den målgrupp du vill nå
och välj de kommunikationskanaler som
målgruppen använder.
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Facebook

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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.
2.

Tjänsteskrivelse 2018-12-27
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.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2018-12-27
KS.2018.401
Kommunstyrelsen

Tillägg av investering till Framtidsplan 2019-2021 samt
ianspråktagande av tillagda investeringar i 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.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen.
3.

att ianspråkta tillagda investeringsmedel för kommunstyrelsen 2019.

Sammanfattning
I Framtidsplanen 2019-2021 finns investeringar beslutade för kommunstyrelsen.
Nedanstående nämnda investeringar är en komplettering till Framtidsplan 2019-2021.
Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska dessa skrivas fram till nämnden innan
ianspråktagande.
Ärendebeskrivning
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.
Kommunstyrelsen
I tabellen nedan redovisas investeringar som tillägg samt framskrivning och ianspråktagande
utöver Framtidsplan 2019-2021 avseende kommunstyrelsen.
Komponenter
Belopp

1. Internwebb/Intranät
2. IT-baserad chefsstöd
3. Ombyggnation reception Elektron

200 tkr
100 tkr
110 tkr

Avskrivningstid i år

5
5
5
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Barn- och utbildningsnämnden
I tabellen nedan redovisas investeringar för tillägg utöver Framtidsplan 2019-2021 avseende
barn och utbildningsnämnden.
Komponenter
Belopp

1. Möbler arbetsrum, skolmatsal och klassrum

810 tkr

Avskrivningstid i år

5

I Framtidsplan 2019-2021 för Gnesta Kommun (beslutad av kommunfullmäktige 20181217)
har i bilagan till investeringar för barn- och utbildningsnämnden (Grundskola- Möbler
arbetsrum, skolmatsal och klassrum) beloppet 900 tkr felaktigt skrivits som 90 tkr. Denna
skrivelse yrkar därför ett tillägg till investeringen om 810 tkr för att det korrekta beloppet
900 tkr ska godkännas för investering 2019.
Checklista för jämställdhet
Investeringarna är könsneutrala och därför bedöms inte några konsekvenser för jämställdhet
bli aktuella.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-12-27
2. Bilaga till Tjänsteskrivelse Ianspråktagande av investeringar för kommunstyrelsen 2019
2018-12-27

Beslutet ska skickas till:
-

Sheila Gholipour, Redovisningsansvarig/controller
Tomas Fröidh, Ekonom
Monica Nilsson, ekonom
Christina Thunberg, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Tatjana Mineur, HR-chef
Staffan Källström, Kanslichef
Anna Sandklef, Enhetschef Kommunikation och Samverkan

Christina Hedberg

Tomas Fröidh

Kommunchef

Ekonom

Susanne Gustafsson
Ekonomichef
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Upprättad:
Diarienummer:

INVESTERING

2018-12-27
KS.2018.401
Kommunstyrelsen

Bilaga till tjänsteskrivelse tillägg av investering till Framtidsplan 20192021 samt ianspråktagande av tillagda investeringar i Framtidsplan
2019-2021.
Ianspråktagandet avser kommunstyrelsen.
Internwebb/Intranät
Investeringsbelopp
200 tkr
Tidsplan
2019
Komponenter i investeringen
Komponent
Nytt intranät

Belopp
200 tkr

Avskrivningstid i år
5

Bruttoinvestering
Kommunen ska bygga ett nytt intranät som ska vara funktionsanpassat, tillgängligt och
tjänstebaserat.
Det nya intranätet ska tillgängliggöra rätt innehåll till rätt målgrupp. Alla ska få behörighet att ta
del av det innehåll som berör rätt ansvarsområde. Exempelvis chef och medarbetare och
förvaltningsvis.
Projektet avser även investeringen från HR (IT-baserad chefsstöd), se nedan.
Vårt nuvarande intranät är till största del ett informationsarkiv. Målet med det nya intranätet är
att det utöver information även ska erbjuda digitala tjänster, och forum för kommunikation
och samarbete. Exempelvis vid gemensamma projekt.

Kommunledningskontoret

INVESTERINGSBILAGA

2(4)

Under 2018 infördes GDPR som ställer krav på hur vi hanterar personuppgifter på
internwebben. Med anledning av det måste vi genomföra en del förändringar och
anpassningar. Under året kommer också tillgänglighetskraven öka och därför behöver vi
förbättra webbinnehåll, sökfunktion och hanteringen av PDF-dokument. Syftet med detta är
att skapa en intern webbplats som fyller de kommunikationsbehov som kommunens anställda
har.
En ny behörighetsanpassad intern webb med digitala verktyg för de anställda skapar
förutsättningar för kommunanställda att arbeta mer effektivt.
Underlag till investeringsbelopp
Enligt erfarenheter och genomgång av möjliga leverantörer.
Konsekvenser
Nyttoeffekter av investeringen
Nyttoeffekten med det nya intranätet är att det utöver information även ska erbjuda digitala
tjänster, och forum för kommunikation och samarbete.
Risker vid utebliven investering
Ineffektiva arbetssätt.

IT-baserat chefsstöd
Investeringsbelopp
100 tkr
Tidsplan
2019
Komponenter i investeringen
Komponent

Belopp

IT-baserat chefsstöd

100 tkr

Avskrivningstid i år
5

Bruttoinvestering
Som en viktig del av det nya intranät beskrivet ovan behövs en digital information och
mötesplats som endast är tillgänglig för chefer.
Detta är en del av projektet från Kommunikation och samverkan: Nytt intranät.
Underlag till investeringsbelopp
Enligt erfarenheter och genomgång av möjliga leverantörer.

Kommunledningskontoret

INVESTERINGSBILAGA
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Konsekvenser
Nyttoeffekter av investeringen
Relevanta och lättillgängliga digitala redskap för ledning och styrning ger möjlighet att
effektivisera chefsuppdraget, vilket gör att tid kan läggas på ledarskap istället för på att leta
information. Det är därför både en arbetsmiljöfråga för chefer och en kostnadsfråga för
kommunen. Det är även en trovärdighetsfråga att kommunen som helhet digitaliserar sina
processer för att vara en attraktiv och modern arbetsgivare.
Risker vid utebliven investering
Risken vid utebliven investering är en organisation som upplevs som oreformerad, trögrörlig
och oeffektiv. Chefer lägger tid på att leta information istället för att utöva ledarskap. Det kan
leda till att vi inte klarar att minska arbetsbelastningen på chefer, vilket riskerar ökad
sjukskrivning och omsättning bland chefer och ökade kostnader för kommunen.

Ombyggnation av reception i Elektron
Investeringsbelopp
110 tkr
Tidsplan
2019
Komponenter i investeringen
Komponent
Mottagningssystem
Ombyggnad reception

Belopp
80 tkr
30 tkr

Avskrivningstid i år
5
5

Bruttoinvestering
Vid införande av Servicecenter på Medborgarkontoret behöver receptionen i Elektron tas
bort. Investeringen består av ombyggnad och borttagande av receptionslucka samt inköp av
digitalt besöksmottagningssystem (digitalt meddelande skickas till ansvarig mottagare i Elektron
vid incheckning av besökare i foajén).
Underlag till investeringsbelopp
Offert från Atea gällande mottagningssystem.

Konsekvenser
Nyttoeffekter av investeringen

Kommunledningskontoret

INVESTERINGSBILAGA
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Vi får ett automatiserat mottagningssystem vilket möjliggör flytt av reception från Elektron.
Risker vid utebliven investering
I det fallet investering uteblir måste ytterligare en mottagningsdisk utöver Servicecenter
bemannas.

Tomas Fröidh

Susanne Gustafsson

Ekonom

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2018-12-21
MOB.2018.272
Kommunstyrelsen

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.

Ärendebeskrivning
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.
Förvaltningens synpunkter
För att täcka underskotten på de områden som belastats med alla kostnader bör
investeringsmedel omfördelas.
Nedanstående medel föreslås att omfördelas till
95404 angöring Freja:
96402 GC-väg Tingshusgatan Frejavägen

935 565 kr

96403 GC-väg Tingshusgatan Skillingagatan 845 380 kr
96404 GC-väg Västra Storgatan till Nygatan 1 420 354 kr
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96408 GC-väg Bygdevägen

140 380 kr

97404 GC-väg Bygdevägen

596 855 kr

Ekonomiska konsekvenser
Om omfördelningarna inte görs, kommer de projekt som belastas med kostnader
att kvarstå med minusresultat.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Omfördelningen av investeringsmedel är i linje med kommunens rutin för
investeringar.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-12-21
2. Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-28
Beslutet ska skickas till
~ Tekniska chefen
~ Ekonomienheten

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Ghita Sjösteen
Teknisk chef
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Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-11-28
Ärendenummer: MOB.2018.272
§ 59

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
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 samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

~

Teknisk chef

~

Ekonomienheten

~

Planeringschef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-11-13
MOB.2018.272
Samhällsbyggnadsnämnden

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.

Ärendebeskrivning
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.
Förvaltningens synpunkter
För att täcka underskotten på de områden som belastats med alla kostnader bör
investeringsmedel omfördelas.
Nedanstående medel föreslås att omfördelas till
95404 angöring Freja:
96402 GC-väg Tingshusgatan Frejavägen
935 565 kr
96403 GC-väg Tingshusgatan Skillingagatan 845 380 kr
96404 GC-väg Västra Storgatan till Nygatan 1 420 354 kr
96408 GC-väg Bygdevägen
140 380 kr
97404 GC-väg Bygdevägen
596 855 kr
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Ekonomiska konsekvenser
Om omfördelningarna inte görs, kommer de projekt som belastas med kostnader
att kvarstå med minusresultat.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Omfördelningen av investeringsmedel är i linje med kommunens rutin för
investeringar.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-13

Beslutet ska skickas till
~ Kommunstyrelsen
~ Kommun fullmäktige
~ Teknisk chef
~ Ekonomienheten
~ Planeringschef

Patrik Nissen

Ghita Sjösteen

Förvaltningschef

Teknisk chef
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-18
KS.2019.14
Kommunstyrelsen

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.
Ärendebeskrivning
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
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kompetens för att göra de utredningar och det planeringsarbete som krävs för att
ett nytt och attraktivt centrumkvarter ska bli verklighet.
Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har inte de
resurser som krävs för att projektleda utvecklingen av centrumkvarteret. För att
lyckas med det stora och viktiga uppdrag som omdaningen av centrum utgör
krävs det omfattande med tid och en betydande erfarenhet av att arbeta med
dylika stora fastighetsprojekt. Vidare krävs det exempelvis kunskap inom
fastighetsekonomi, fastighetsjuridik och beställarkompetens avseende
kommersiella lokaler för handel, restauranger, service etc. Denna kompetens
behöver rekryteras och/eller upphandlas till kommunkoncernen.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för utredning, planering och utveckling av Gnesta kommunkoncerns
fastigheter ska belasta Gnesta kommunkoncern AB. Om dessa kostnader skulle
bli högre än vad Gnesta kommunkoncern klarar av kan det på sikt bli aktuellt att
Gnesta kommun behöver ge tillskott till koncernen. Ekonomiska kalkyler och
olika alternativa finansiella upplägg är beslutsunderlag som en kommande
projektledning ska ta fram.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
En jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
I ägardirektiven till Gnesta kommunkoncern AB anges att Bolaget skall tillse att
dotterbolaget Gnestahem AB tillhandahåller, äger och/eller förvaltar attraktiva
hyresbostäder. Därvid skall Bolaget efter samråd med dotterbolaget gentemot
ägaren ta initiativ till uppförande av nya bostäder med hyres-, kooperativ-, andelseller borättslig upplåtelseform, med en rimlig fördelning mellan hyresrätter och
andra upplåtelseformer. Sådant initiativ kan också väckas i kommunen och efter
beredning i kommunstyrelsen fastställas som ägardirektiv i kommunfullmäktige.
Vidare står det att Bolaget ska tillse att dotterbolaget Gnesta Centrumfastigheter
AB äger, förvaltar och utvecklar fastigheterna vid Strömmentorget samt tar en
aktiv roll i förnyelsen och utvecklingen av Gnesta centrum.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-18
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Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
~ Gnesta kommunkoncern AB
~ Gnestahem AB
~ Gnesta Centrumfastigheter AB
Christina Hedberg
Kommunchef
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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
och landsting samt Polisen.
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
2018-11-13
KS.2018.356
Kommunstyrelsen

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
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.
Förvaltningens synpunkter
Under arbetet med brottsförebyggande rådet under 2017 och 2018 har det
framkommit att det finns ett behov av att förenkla och förtydliga organisationen
och upplägget för det brottsförebyggande arbetet. Det har konstaterats att vi gör
många bra saker, men att vi saknar en helhetsbild och samordning. Strukturen på
arbetet behöver förstärkas.
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Handboken ”Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete”, reviderad senast
2016, som är framtagen av BRÅ tillsammans med Polisen och SKL, ger bra
riktlinjer för hur arbetet bör bedrivas.
https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2016-01-27-samverkan-ilokalt-brottsforebyggande-arbete.html
Handboken beskriver fem steg som bör genomföras av kommunen respektive
polisen:
Steg 1: Initiera och ingå samverkan
Steg 2: Egna förberedelser
Steg 3: Gemensamma förberedelser
Steg 4: Genomförande
Steg 5: Uppföljning
För närvarande gäller i Gnesta ett lokalt reglemente som fastställdes av
kommunfullmäktige i mars 2015 med dokumentnamnet ”Reglemente för
brottsförebyggande rådet” med diarienummer KS.2014.101.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att fullmäktige upphäver detta
lokala reglemente och att vi i enlighet med den nationella handboken i
fortsättningen arbetar med en mindre styrgrupp samt en operativ
beredningsgrupp. Styrgruppen föreslås utgöras av kommunstyrelsens presidium,
kommunchef samt chefen för lokalpolisområdet. Beredningsgruppen utgörs av
tjänstepersoner från kommunen och polisen och de planerar arbetet genom att
utarbeta och revidera lägesbild, orsaksanalys och förslag till åtgärdsplan samt
rapporterar till styrgruppen.
Genom att arbeta mer strukturerat i enlighet med den nationella handboken
förväntas det brottsförebyggande arbetet gynnas genom att
- kommunikation och kunskapsutbyte blir bättre
- samverkan blir kontinuerlig och hållbar
- arbetet får konkreta mål
- tid och pengar avsätts till verksamheten
- det finns mandat att fatta beslut
- samverkan ger önskat resultat
- samverkan består eller blir en del av ordinarie verksamhet
- parternas investeringar i tid och resurser tas till vara.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget får inga betydande ekonomiska konsekvenser. Beredningsgruppens
arbete kan komma att utökas något, framförallt initialt vid framtagande av
åtgärdsplanen.
Juridiska konsekvenser
Det brottsförebyggande arbetet är för närvarande inte lagstadgat.

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | växel: 0158 – 275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se
www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Kommunstyrelseförvaltningen

3 (3)

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Förslaget påverkar inte jämställdheten generellt, men utvecklingen av arbetet med
BRÅ påverkar den upplevda tryggheten. Om lägesbild och orsaksanalys pekar på
skillnader ur ett jämställdhetsperspektiv beaktas det i åtgärdsplanen.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Ärendet beskriver en borttagning av nuvarande reglemente och ett nytt arbetssätt
för det brottsförebyggande arbetet.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-13
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
~ Kommunstyrelsens presidium
~ Kommunchef
~ Förvaltningschefer
Christina Hedberg

Göran Johansson

Kommunchef

Säkerhetssamordnare
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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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2019-01-11
KS.2018.392
Kommunstyrelsen

Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslaget till reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands
län antas
Ärendebeskrivning
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.
Förvaltningens synpunkter
Reglementets nya skrivningar framgår av bifogat förslag, och i handlingen
Kommenterat förslag till reviderat reglemente för gemensam patientnämnd beskriver den gula
texten i handlingen de marginella ändringar som är aktuella. Ändringarna är av
mindre karaktär och påverkar inte nämndens arbete enligt förvaltningens
bedömning.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-11
2. Protokollsutdrag, Landstinget Sörmland
3. Förslag till reviderat reglemente för gemensam patientnämnd
4. Kommenterat Reglemente för gemensam patientnämnd
Beslutet ska skickas till
~ Region Sörmland (landstinget.sormland@dll.se)
Christina Hedberg

Staffan Källström

Kommunchef

Kanslichef
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Dokumenttitel:

Diarienummer:

Ämnesområde:

Giltig från:

Nivå:
Författare:
Dokumentansvarig:
Beslutad av:

Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland (numera Region Sörmland) samt
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers
kommuner har en gemensam patientnämnd bildats.
§ 1 Uppgifter enligt speciallagsstiftning
Patientnämndens uppgifter regleras av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården. Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården anger att nämndens
huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till
vårdgivare inom hälso- och sjukvården samt tandvården samt att få klagomål besvarade av
vårdgivaren.
Nämnden ska även 1) tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna
behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att
vända sig till rätt myndighet, 2) främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
3) rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och
vårdenheter, samt 4) informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda
om sin verksamhet.
Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna
inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att
årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma Region Sörmland
eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.
Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av stödpersoner till
patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård eller enligt smittskyddslagen (2004:168).
§ 2 Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet med mera
Patientnämnden ingår i Region Sörmlands organisation och följer därmed de bestämmelser
som gäller inom regionen.
Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande som beslutar om
hälso- och sjukvård.
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Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelserna i detta reglemente.
För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från huvudmännens organ och dess
tjänstemän erhålla de uppgifter, upplysningar och den hjälp som nämnden behöver.
Nämnden ska ansvara för allmän och riktad information till huvudmännens personal.
Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur
den ekonomiska ställningen är.
§ 3 Sammansättning och mandat
Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser Region Sörmland tre och kommunerna
nio ledamöter. För varje ledamot utses en personlig ersättare.
Region Sörmland utser ordförande och 1:a vice ordförande. Kommunerna utser 2:a vice
ordförande.
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år då val i
hela riket av fullmäktige ägt rum.
Inom patientnämnden utses ett arbetsutskott. Det består av ordföranden, två vice ordföranden
samt ytterligare en ledamot från Region Sörmland och en från kommunerna.
§ 4 Ersättarnas tjänstgöring
Om ledamot inte kan närvara vid sammanträde eller del av ett sammanträde, ska ledamoten
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar in ersättare.
Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör, fullgör denne
tjänstgöringen t o m beslut i det ärende som behandlas.
Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna men ej i besluten.
§ 5 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
§ 6 Sammanträden
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock minst fyra
sammanträden per år.
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Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock minst sex
sammanträden per år.
§ 8 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare minst sju dagar före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska skickas till respektive huvudman för kännedom. Kallelsen
bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller någon vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra det.
§ 9 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
§ 10 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.
§ 11 Delgivning
Delgivning med patientnämnden sker med ordföranden eller annan som nämnden bestämmer.
§ 12 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser i patientnämndens namn ska, försedda med
kontrasignation av nämndens sekreterare, undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
denne av vice ordförande eller särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan bestämma om annan
ordning för undertecknande av handlingar.
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§ 128/18 Reglementen för kommande
mandatperiod, Region Sörmland
Diarienummer:

LS-LED18-2745

Behandlat av
1
Landstingsstyrelsen
2
Landstingsfullmäktige

Mötesdatum
2018-11-06
2018-11-13/14

Ärendenr
§ 195/18
§ 128/18

Landstingsfullmäktiges beslut
1. Samtliga förändringar träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Reglemente för regionstyrelsen antas.
3. Reglemente för regionala utvecklingsnämnden antas.
4. Reglemente för nämnden för primärvård, rättspsykiatri och
Dammsdalskolan antas. Nämnden efterträder nuvarande
primärvårdsnämnden.
5. Reviderat reglemente för nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhet godkänns.
6. Reviderat reglemente för krisledningsnämnden godkänns.
7. Reviderat reglemente för Region Sörmlands revisorer godkänns.
8. Reviderat reglemente för regionens råd för funktionshindersfrågor
godkänns.
9. Reviderat reglemente för regionens pensionärsråd godkänns.
10. Reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
godkänns. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut.

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: landstinget.sormland@dll.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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11. Avtal om inköpsnämnd godkänns och reglemente för inköpsnämnden
antas. Följande avtal och reglementen utgår: avtal för gemensam nämnd
för samverkan mellan Landstinget Sörmland och Region Västmanland,
DU-nämnd, avtal för DU-nämndens utskott för inköpsverksamhet mellan
Landstinget Sörmland och Region Västmanland, reglemente för
gemensam nämnd för samverkan mellan Landstinget Sörmland och
Region Västmanland, DU-nämnd, samt reglemente för DU-nämndens
utskott för inköpsverksamhet mellan Landstinget Sörmland och Region
Västmanland. Beslutet gäller under förutsättning att Region Västmanland
fattar likalydande beslut.
12. Landstingsfullmäktiges barn- och ungdomsberedning,
landstingsfullmäktiges vuxenberedning, landstingsfullmäktiges
äldreberedning, landstingsfullmäktiges demokratiberedning och centrala
etiska rådet upphör.
Yrkanden
Jonas Lindeberg (VfP), Monica Johansson (S), Åsa Kratz (S) yrkar bifall till
landstingsstyrelsens förslag
Magnus Leivik (M), Monica Johansson (S), Mattias Claesson (C),
Jacob Sandgren (S), Jonas Lindeberg (VfP) och Åsa Kratz (S) yrkar att, för
beslutspunkt två, regionstyrelsens reglemente kompletteras under 8 §, kallelsen
bör åtföljas av en föredragningslista och av förslag till beslut och underlag till
ärendet
Mattias Claesson (C), Monica Johansson (S), Jonas Lindeberg (VfP), Jacob
Sandgren (S) och Åsa Kratz (S) yrkar att, för beslutspunkt tre, den regionala
utvecklingsnämndens reglemente kompletteras under 9 §, kallelsen bör åtföljas av
en föredragningslista och av förslag till beslut och underlag till ärendet.
Magnus Leivik (M), Mattias Claesson (C), Monica Johansson (S), Jacob
Sandgren (S), Jonas Lindeberg (VfP) och Åsa Kratz (S) yrkar att, för den fjärde
beslutspunkten, nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdals
reglemente kompletteras, under 8 §, kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista
och av förslag till beslut och underlag till ärendet.
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Magnus Leivik (M), Mattias Claesson (C), Monica Johansson (S), Jacob
Sandgren (S), Jonas Lindeberg (VfP) och Åsa Kratz (S) yrkar att för beslutspunkt
fem, nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhets reglemente
kompletteras, under 8 §, kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista och av
förslag till beslut och underlag till ärendet.
Thomas Selig (V) yrkar att för beslutspunkt åtta, rådet för funktionshinderfrågor
ges det uttryckliga uppdraget att genomföra utbildningar för regionens politiska
ledning inom funktionshindersområdet.
Mattias Claesson (C) och Åsa Kratz (S) yrkar avslag till ändringsyrkande från
Thomas Selig (V).
Monica Johansson (S), Mattias Claesson (C), Jonas Lindeberg (VfP),
Madeleine Forsberg (VfP), Thomas Selig (V), Marie-Louise Forslund
Mustaniemi (KD) yrkar att, för beslutspunkt åtta rådet för funktionshinderfrågors
reglemente, under 1 §, ”den nationella handlingsplanen för
funktionshindersfrågor” utgår och ersätts med ”nationellt mål och inriktning för
funktionshinderspolitiken”.
Mattias Claesson (C) yrkar bifall till styrelsens förslag under punkt 8, med av
Monica Johansson (S) m fl, föreslagen ändring.
Proposition
Ordföranden Tomas Borin (VfP) ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt
två under proposition och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer ändringsyrkande i beslutspunkt två under proposition och
finner att det bifalls.
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt tre under
proposition och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer ändringsyrkande för beslutspunkt tre under proposition och
finner att det bifalls.
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt fyra under
proposition och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer ändringsyrkande i beslutspunkt fyra under proposition och
finner att det bifalls.
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Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt fem under
proposition och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer ändringsyrkande i beslutspunkt fem under proposition och
finner att det bifalls
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt sex under
proposition och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt sju under
proposition och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt åtta under
proposition och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer ändringsyrkande, från Thomas Selig (V), i beslutspunkt åtta
under proposition och finner att det avslås.
Ordföranden ställer ändringsyrkande, från Monica Johansson (S) m fl, i
beslutspunkt åtta under proposition och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt nio under
proposition och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt tio under
proposition och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt elva under
proposition och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag i beslutspunkt tolv under
proposition och finner att det bifalls.
Ordföranden Tomas Borin (VfP) ställer slutligen landstingsstyrelsens förslag i
beslutspunkt ett under proposition och finner att det bifalls.
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Ärendet
Efter valet i september 2018 har en ny politisk koalition bildats och vad gäller den
politiska organisationen föreslås vissa förändringar inför bildandet av Region
Sörmland den 1 januari 2019.
Regionala utvecklingsnämnden tillkommer med anledning av bildandet av Region
Sörmland. Nämnden är ansvarig för de regionala utvecklingsfrågorna som
regionen tilldelats med det statliga tillväxtuppdraget, samt för uppgifter som följer
av regionens ansvar som regional kollektivtrafikmyndighet.
Från regionstyrelsen, tidigare landstingsstyrelsen, flyttar driftsansvaret för
rättspsykiatri och Dammsdalskolan till en nämnd. Regionstyrelsen är dock
ansvarig för regionens beställningar av rättpsykiatrisk vård vid Regionsjukhuset
Karsudden. Regionstyrelsen är, förutom för primärvård och rättspsykiatri, fortsatt
hälso- och sjukvårdsnämnd.
En nämnd inrättas med driftsansvar för Region Sörmlands primärvård i egen regi,
för rättspsykiatri vid Regionsjukhuset Karsudden, samt för Dammsdalskolan, som
omfattar skolverksamhet för elever med funktionsnedsättning inom
autismspektrat, från olika kommuner i landet. Nämnden efterträder nuvarande
primärvårdsnämnden.
Reglementet för den gemensamma patientnämnden i Sörmlands län revideras med
anledning av att lagen om patientnämndsverksamhet har ersatts med lagen om
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. För att revideringen ska gälla
behöver länets samtliga kommuner fatta likalydande beslut om revidering.
Samarbetet med Region Västmanland om inköpsverksamhet sker framöver i en
inköpsnämnd, som ersätter tidigare DU-nämnden och dess inköpsutskott.
Reglementet för Region Sörmlands revisorer uppdateras i enlighet med den nya
kommunallagen och rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting.
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhets reglemente revideras så
att nämnden framöver beslutar om Region Sörmlands kulturstipendier.
Reglementena för regionens råd för funktionshindersfrågor och regionens
pensionärsråd förtydligas och får mer likalydande formuleringar där det är
möjligt.
Krisledningsnämndens sammansättning ändras till fem ledamöter som fullmäktige
väljer bland regionstyrelsens ledamöter.
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Landstingsfullmäktiges barn- och ungdomsberedning, landstingsfullmäktiges
demokratiberedning, landstingsfullmäktiges demokratiberedning,
landstingsfullmäktiges vuxenberedning, landstingsfullmäktiges äldreberedning
och centrala etiska rådet upphör.
Förslaget till politisk organisation är framtaget av de politiska partierna.
Förslagen till reglementen har arbetats fram av den administrativa enheten och
den juridiska staben i samverkan med de politiska partierna.
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Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland (numera Region Sörmland) samt
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers
kommuner har en gemensam patientnämnd bildats.
§ 1 Uppgifter enligt speciallagsstiftning
Patientnämndens uppgifter regleras av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och
sjukvården. Lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården anger att nämndens
huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till
vårdgivare inom hälso- och sjukvården samt tandvården samt att få klagomål besvarade av
vårdgivaren.
Nämnden ska även 1) tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna
behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att
vända sig till rätt myndighet, 2) främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
3) rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och
vårdenheter, samt 4) informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda
om sin verksamhet.
Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna
inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att
årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller
kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.
Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av stödpersoner till
patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård eller enligt smittskyddslagen (2004:168).
Styckena ovan ersätter äldre reglementestext om nämndens uppgifter som baserades på den
tidigare gällande lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet. Även smittskyddslagen
(2004:168) har lagts till.
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§ 2 Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet med mera
Patientnämnden ingår i Region Sörmlands organisation och följer därmed de bestämmelser
som gäller inom regionen. Mening flyttad från inledningsavsnittet.
Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande som beslutar om
hälso- och sjukvård. Mening flyttad från inledningsavsnittet.
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelserna i detta reglemente.
För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från huvudmännens organ och dess
tjänstemän erhålla de uppgifter, upplysningar och den hjälp som nämnden behöver.
Nämnden ska ansvara för allmän och riktad information till huvudmännens personal.
Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur
den ekonomiska ställningen är.
§ 3 Sammansättning och mandat
Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser regionen tre och kommunerna nio
ledamöter. För varje ledamot utses en personlig ersättare.
Regionen utser ordförande och 1:a vice ordförande. Kommunerna utser 2:a vice ordförande.
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år då val i
hela riket av fullmäktige ägt rum.
Inom patientnämnden utses ett arbetsutskott. Det består av ordföranden, två vice ordföranden
samt ytterligare en ledamot från Region Sörmland och en från kommunerna.
§ 4 Ersättarnas tjänstgöring
Om ledamot inte kan närvara vid sammanträde eller del av ett sammanträde, ska ledamoten
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar in ersättare.
Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör, fullgör denne
tjänstgöringen t o m beslut i det ärende som behandlas.
Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna men ej i besluten.
§ 5 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
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fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
§ 6 Sammanträden
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock minst fyra
sammanträden per år.
Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock minst sex
sammanträden per år.
§ 8 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare minst sju dagar före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska skickas till respektive huvudman för kännedom. Kallelsen
bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller någon vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till
åldern äldste ledamoten göra det.
§ 9 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
§ 10 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justeringen av protokollet.
§ 11 Delgivning
Delgivning med patientnämnden sker med ordföranden eller annan som nämnden bestämmer.
§ 12 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser i patientnämndens namn ska, försedda med
kontrasignation av nämndens sekreterare, undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
denne av vice ordförande eller särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan bestämma om annan
ordning för undertecknande av handlingar.
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-21
KS.2017.360
Kommunstyrelsen

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
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.
Ärendebeskrivning
Håkan Ekstrand, Lill Björk, Ingalill Fredriksson och Erik Granqvist lämnande
2017-11-29 in en motion om att inrätta en väntsal vid Gnesta station. Motionen
anmäldes, medgavs och skickades till Kommunstyrelsen för beredning vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-18.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft kontakt med Kollektivtrafikmyndigheten
och Trafikverket i ärendet. En dialog om utökade öppettider har också förts med
Pressbyrån.
Förvaltningens synpunkter
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.
Pressbyrån stänger för närvarande klockan 20 på vardagar och klockan 17 på
helger och har inte för avsikt att utöka öppettiderna.
Förvaltningen anser att kommunen ska verka för att Trafikverket uppför en
väntkur på en perrong.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
I och med att frågan lämnas vidare till Trafikverket påverkas inte
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jämställdhetsperspektivet av beslutet. Det är dock viktigt att en väntkur upplevs
trygg och säker att vistas i både för kvinnor, män, flickor och pojkar.
Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser för kommunen då förslaget är att Trafikverket bygger och
bekostar en uppvärmd väntkur. Ett uppvärmt utrymme på kommunens mark i
anslutning till bussterminalen skulle medföra betydande kostnader för drift,
skötsel, bevakning mm.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget stämmer överens med Översiktsplanen och Framtidsplan 2018-2020.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-12-21
2. Motion inrätta väntsal vid Gnesta station
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
~ Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Alina Ruda
Samhällsplanerare
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Gnesta kommun
Ink:

2017 -11- 29
'

Dnr
För handläggning'

Motion
Inrätta en väntsal vid Gnesta station

I tider då såväl tågkommunikationer som färdtjänst spårar ur alltmer, när det gäller
tidspassning, blir det uppenbart att resenärer behöver någonstans att gå in och sitta i väntan på
aktuell transport.
I stationshuset finns det möjlighet till detta under Pressbyråns öppettider, men de är begränsade
kvällstid - vardagar till kl. 20.00 och lördag och söndag till k1.17.00.
Även våra medborgare som anlitar färdtjänst har behov av att röra sig fritt under kvällstid,
besöka vänner och bekanta, bevista kulturarrangemang m.m. Det är en fråga om tillgänglighet
och jämlikhet.
När man då återvänder till Gnesta efter pressbyråns stängning får man ofta finna sig i att stå ute
i både kyla och regn, i lång väntan på skjutsen.
Även resenärer på väg från Gnesta behöver någonstans att krypa in ii väntan på tåg eller buss.
En väntsal tillgänglig även senare kvällstid är en vanlig serviceinrättning på andra stationsorter i
vårt land.

Vii Centerpartiet föreslår därför
att en väntsal inrättas i anslutning till Gnesta station.

Gnesta den 27 november 2017
Håkan Ekstrand
Lill Björk
Ingalill Fredriksson
Erik Granqvist

NÄRODLAD
POLITIK

Centerpartiet
GNESTA

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltingen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-12-11
KS.2018.108
Kommunstyrelsen

Motion - Kommunalt växthus
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
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.

Förvaltningens synpunkter
Enligt kommunens kostpolicy ska de kommunala måltidsverksamheterna verka
för att öka inköpen av grönsaker från lokala livsmedelsproducenter. Insatser i
form av riktade upphandlingar som främjar detta pågår. Ett kommunalt drivet
växthus skulle konkurrera med privata aktörer och skulle kunna försvåra deras
möjligheter att leverera närodlade produkter till kommunen. Det finns inget som
hindrar att socialförvaltningen initierar samarbeten med privata lokala
livsmedelsproducenter avseende praktikarbeten, liksom barn- och
utbildningsförvaltningen kan initiera samarbeten inom förskole- och
skolverksamheten. Mot bakgrund av detta gör kommunstyrelseförvaltningen
bedömningen att inte utreda förslaget vidare om att kommunen skulle ta initiativ
till denna typ av verksamhet.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Förslaget till beslut i detta ärende föranleder inte att en jämställdhetsanalys
behöver göras.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-12-11
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2. Motion Kommunalt växthus
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Sara Jervfors

Kommunchef

Kostchef

Christina Thunberg
Förvaltningschef BoU
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Gnesta kommun
Motion ifrån Vänsterpartiet Gnesta- Växthdse218 -03- 08
Dnr:
För handläggning.

Vi vill se en utredning gällande ett kommunalt ägt och drivet Växthus i
modernt format.
Gnesta kommun har ett stående behov av närodlat och ekologiska grönsaker
till skolor, barnstugor, LSS boenden och äldreboenden. Behovet ev denna
tillgång ökar i och med att flera efterfrågar detta mer än det finns tillgängligt i
närområdet.
Vi vill se att utredningen riktar in sig på hur modern teknik kan nyttjas för att
tillskapa en produktionsenhet som kan producera grönsaker och kryddor
över hela kalenderåret. Ett modernt växthus behöver både el och värme året
om. Moderna växthus har större möjligheter att byggas med modernt
material som klarar av bättre isolera mot kyla. Att i samband med detta
byggnation se över möjligheter att ta miljömässigt ansvar i framkant genom
att att koppla jordvärmeväxlare eller motsvarande ifrån sjövatten eller/och
andra värmesystem.
Ett sådan enhet öppnar också upp möjligheterna till arbete för brukare som
inte kan arbeta på reguljära arbetsmarknaden. Det skulle också öppna upp
för många olika aktiviteter så som projekt med skolor och förskolor runt
biologi och hållbarhet.Utvecklingsmöjligheterna är väldigt många.
Att se över möjligheterna för delfinansiering via EU fond, länsstyrelsen,
naturvårdsfonder med mera.
Denna verksamhet skulle kunna bli något som sätter Gnesta på kartan
gällande grön utveckling kanske med förebild så somTom Tits gör för
Södertälje.
Vi vill:

•
Att Gnesta kommun utreder kostnader, placering och finansiering och
av en sådan enhet.

•

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

Anders Simme
Vänsterpartiet Gnesta

Lena Staaf
Vänsterpartiet Gnesta
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-10
KS.2018.200
Kommunstyrelsen

Motion - Gör motioner, interpellationer och medborgarförslag
tillgängliga för allmänheten via ett sökbart register på
kommunens hemsida
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ett abete pågår med utvecklingen av sökbarheten på hemsidan där det redan
finns en sammanställning av motioner, interpellationer och medborgarförslag.
Motionen anses härmed besvarad.
Ärendebeskrivning
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.
Förvaltningens synpunkter
På kommunens hemsida finns idag klickbara mappar som redovisar motioner och
interpellationer samt svar på desamma från de senaste åren. Motioner och
interpellationer redovisas för sig, och svaren på desamma redovisas för sig.
Medborgarförslagen, som är en del i medborgarnas påverkansmöjligheter,
redovisas under en annan mapp på hemsidan, med en redovisning av förslaget,
status samt vilket beslut som fattats. Redovisningen är uppställd per år. Utöver
detta har kommunens hemsida en sökfunktion som underlättar sökandet på
enskilda ord. Sammantaget anser förvaltningen att dagens lösningar tillgodoser
motionens intention att göra motioner, interpellationer samt medborgarförslag
tillgängliga, och att något extra register varken är behövligt eller ekonomiskt
försvarbart.
Ekonomiska konsekvenser
Någon djupare ekonomisk analys av införande av ett separat register har inte
gjorts.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-10
2. Motion inkommen den 28 maj 2018
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Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Staffan Källström

Kommunchef

Kanslichef
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Gnesta kommun
Ink:

2018 -05- 28

Dnr:
För handläggning.

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

Motion till kommunfullmäktige i Gnesta

Inom kort hoppas SD att invånarna i kommunen ska kunna följa fullmäktige via
webb-tv och där kunna följa debatterna kring motioner och interpellationer.
Allmänheten kan även ta del av handlingar på kommunens hemsida. Det som däremot
saknas är en presentation på kommunens hemsida där man enkelt kan söka och läsa
inlämnade motioner, interpellationer och medborgarförslag.
SD vill även att man ska kunna se beredningsstatus och svaret efter att beslut har
fattats.
Genom att möjliggöra ett register på kommunens hemsida över motioner,
interpellationer och medborgarförslag skulle medborgarna kunna följa Gnestas
politiska liv och dessutom få en överblick om vad som händer och när. Den ökade
tillgängligheten tror vi skulle öka intresset och förståelsen för politiken och
demokratin.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna:
- 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.

Göran hrenhorn (SD)

1

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-08
KS.2018.265
Kommunstyrelsen

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
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.

Ärendebeskrivning
Vuxen- och omsorgsnämnden mottog en motion från Centerpartiet daterad där
de vill att Gnesta kommun uppför olika boendeformer för äldre samt engagerar
privata aktörer i den här processen. Vuxen- och omsorgsförvaltningen har under
sin utredning använt sig av Socialtjänstlagen, (SoL 2001:453).
Förvaltningens synpunkter
Den individuella bedömningen står i fokus när det kommer till inflyttning på
särskilt boende. Ansökan sker enligt SoL och blir det bifall flyttar man in på
särskilt boende. I första hand ska man ges möjlighet att bo kvar hemma så länge
som möjligt, för att möjliggöra detta finns bistånd att ansöka.
Ekonomiska konsekvenser
Det skulle innebära en stor ekonomisk påfrestning för förvaltningen att upprätta
fler boendeformer för äldre. En plats på särskilt boende kostar mellan 1-1.5
miljoner per år per person.
Juridiska konsekvenser
Det är inte en kommunal skyldighet att tillhandahålla trygghets- eller
seniorboenden däremot finns det fördelar med dessa boenden och de kan byggas
och drivas av privata aktörer.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Jämställdhetsanalys utifrån checklista bedöms inte som tillämpligt i detta ärende
då alla beslut gällande särskilt boende är individuella.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget är förenligt med Vuxen- och omsorgsnämndens policy vad gäller att
äldre ska ha en trygg och meningsfull vardag samt bostäder med stöd i hemmet
och lättåtkomlig service.

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

Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Ann Malmström

Kommunchef

Förvaltningschef

Linda Bergström

Ida Claesson

Verksamhetschef Administration och
Bistånd

Utredare
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Ärendenummer: KS.2018.265
§ 81

Motion - Fler alternativ till boende för äldre
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Motionen avslås då de boendeformer som finns idag 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. Vuxen- och omsorgsförvaltningen hänvisar till gällande lagrum som
fastställer att alla beslut gällande särskilt boende är individuellt behovsprövade.
Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse till vuxen- och omsorgsförvaltningen 2018-10-24
2.
Motion - Fler alternativ till boende för äldre
Tjänsteförslag
1.

Motionen avslås då de boendeformer som finns idag anses som
tillräckliga.

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

~

Centerpartiet i Gnesta

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-24
KS.2018.265
Vuxen- och
omsorgsnämnden

Motion - Fler alternativ till boende för äldre
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Motionen avslås då de boendeformer som finns idag anses som tillräckliga.

Sammanfattning
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. Vuxen- och
omsorgsförvaltningen hänvisar till gällande lagrum som fastställer att alla beslut
gällande särskilt boende är individuellt behovsprövade.
Ärendebeskrivning
Vuxen- och omsorgsnämnden mottog en motion från Centerpartiet daterad
2018-08-23 där de vill att Gnesta kommun uppför olika boendeformer för äldre
samt engagerar privata aktörer i den här processen. Centerpartiet menar att det
finns en skara äldre som är pigga och lever ett gott liv medan en skara äldre som
känner sig ensamma och oroliga, vars högsta önskan är att kunna leva ett socialt
och värdigt liv. Vidare hävdar Centerpartiet att det inte finns några tydliga
preciseringar av vad de äldre kan förvänta sig vilket gör att äldreomsorgen inte är
likvärdig över landet. Vuxen- och omsorgsförvaltningen har under sin utredning
använt sig av Socialtjänstlagen, (SoL 2001:453).
Förvaltningens synpunkter
Den individuella bedömningen står i fokus när det kommer till inflyttning på
särskilt boende. Ansökan sker enligt SoL och blir det bifall flyttar man in på
särskilt boende. I första hand ska man ges möjlighet att bo kvar hemma så länge
som möjligt, trenden visar också att fler och fler äldre önskar bo kvar hemma.
För att möjliggöra detta finns bistånd att ansöka i form av exempelvis hemtjänst,
ledsagning, trygghetslarm, bostadsanpassning med mera. Vid ansökan om särskilt
boende gäller att utökade och/eller kompletterande insatser i eget boende alltid
ska prövas, ha prövats eller konkret övervägts tillsammans med den enskilde
innan beslut om särskilt boende fattas. Prövningen ska ske utifrån en helhetssyn
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på den enskildes behov.
Om vård- och omsorgsbehovet inte längre kan tillgodoses via bistånd sker
tilldelning av plats på särskilt boende efter ansökan från den enskilde, individuell
prövning och beslut av myndighetsfunktionen. Besluten följer de ramar som
anges i Socialtjänstlagen (SoL 2001:453), riktlinjer från politiken samt rättspraxis.
Vad gäller aspekterna om ensamhet och oroskänslor som Centerpartiet beskriver
i sin motion, vill Vuxen- och omsorgsförvaltningen lyfta fram möjligheterna att
ansöka om bistånd i form av hemtjänst, ledsagarservice, trygghetslarm,
trygghetskamera och bostadsanpassning. Hänseendena om ensamhet och
oroskänslor finns alltid med som en del i helhetsbedömningen vid
biståndsansökan. Vad gäller aspekterna om ett socialt och värdigt liv för äldre
som Centerpartiet beskriver i sin motion, vill Vuxen- och omsorgsförvaltningen
lyfta fram de möjligheter som finns till delaktighet och gemenskap via
Träffpunkten och Powerhuset. Detta är också förenligt med SoL där det framgår
att lättåtkomlig service till äldre ska finnas i varje kommun. Träffpunkten erbjuder
dagliga aktiviteter för gemenskap och restaurang finns i byggnaden.
Vidare erbjuder Vuxen- och omsorgsförvaltningen olika boendeformer för äldre
idag. Dels särskilda boenden, idag Ekhagen och Frustunagården där äldreboende,
demensboende och boende för personer med svåra beteendestörningar ingår.
Längre fram planeras inflyttningen till nya Strandhagen från Frustunagården.
Vidare erbjuder Gnesta Hem seniorboende på Torggatan 16 som är boende där
de som fyllda 65 år har förtur.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns ekonomiska samhällsvinster att äldre kan bo kvar hemma längre istället
för på särskilda boenden. Det skulle innebära en stor ekonomisk påfrestning för
förvaltningen att upprätta fler boendeformer för äldre. En plats på särskilt
boende kostar mellan 1-1.5 miljoner per år per person. Vuxen- och
omsorgsförvaltningen vill påminna om att glesbygdskommuner likt Gnesta
kommun är generösa med både hemtjänsttimmar och tenderar i högre grad att
bevilja äldreboende tidigare jämfört med storstadskommuner.

Juridiska konsekvenser
Det är inte en kommunal skyldighet att tillhandahålla trygghets- eller
seniorboenden däremot finns det fördelar med dessa boenden och de kan byggas
och drivas av privata aktörer.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Jämställdhetsanalys utifrån checklista bedöms inte som tillämpligt i detta ärende
då alla beslut gällande särskilt boende är individuella.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget är förenligt med Vuxen- och omsorgsnämndens policy vad gäller att
äldre ska ha en trygg och meningsfull vardag samt bostäder med stöd i hemmet
och lättåtkomlig service.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse till vuxen- och omsorgsförvaltningen 2018-10-24
2. Motion - Fler alternativ till boende för äldre

Beslutet ska skickas till
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige
~ Centerpartiet i Gnesta

Ann Malmström

Linda Bergström

Förvaltningschef

Verksamhetschef Administration och
Bistånd

Ida Claesson
Utredare
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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

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-12-19
KS.2018.407
Kommunfullmäktige

Motion - Eldrivna cyklar till förskolorna på landsbygden
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Motionen anmäls, medges och skickas till barn- och
utbildningsförvaltningen för beredning.

Ärendebeskrivning
Elin Ekstrand (C) m fl har lämnat in en motion om att införskaffa eldrivna
cyklar till förskolorna i ytterområderna.
Beslutsunderlag
~Motionen

Gnesta kommun
Ink:

2018 -12- 17

Dnr: .......................
För handläggning: .............
Motion till kommunfullmäktige i Gnesta kommun

Eldrivna cyklar till förskolorna på landsbygden.
Med eldrivna cyklar med plats för 6 barn i flaket ökar möjligheten för förskolorna att göra
mer externa aktivitet och längre utflykter. Då kan även de mindre barnen få följa med på
aktiviteter som är längre bort och kräver en längre promenad som de kanske inte orkar.
Förskolorna kan då med hjälp av en eldriven cykel lättare utforska sin närmiljö och även
utnyttja de nybyggda lekplatserna. Personalen behöver inte dra tunga vagnar som oftast
bara har plats för 2-4 barn. Det kan bidra till en bättre ergonomisk arbetsmiljö. Tanken är
inte att ersätta promenader och utflykter till fots utan ge en möjlighet att ta sig närmare
centrum, lekplatser och där de mindre barnen även kan få följa med.

Med ledning av ovanstående yrkar jag att:
förskolor i ytterområden utrustas med eldrivna cyklar med möjlighet att skjutsa ca 6 barn.

Gnesta 2018-12-11

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp
Elin Ekstrand, Håkan Ekstrand, Mari Klasson, Erik Granqvist, Andreas Andersson
Ingalill Fredriksson, Mats Klasson, Axel Bodin

NÄRODLAD
POLITIK

Centerpartiet
GNESTA

Skickat från min iPhone

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2019-01-31
KS.2018.415
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Utlåning av utrustning i Ishallen
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar så att det finns möjlighet till att
låna skridskor och hjälm i ishallen.
Beslutsunderlag
~

Medborgarförslaget

2 g - 12 - 201Y

Gnesta kommun

Pilicof

or
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2013

Ink:
Dnr:

För handläggning
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Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2019-01-31
KS.2018.416
Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Kollektivhus i Gnesta tätort
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Medborgarförslaget anmäls medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår att Gnesta kommun planerar in ett kollektivhus i
Gnesta tätort, med hyresrätter med rimliga hyror.
Beslutsunderlag
~

Medborgarförslaget
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Anmälningsärenden kommunfullmäktige
Sammanfattning
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.
~

Revisionsrapport: Granskning av krisberedskap

~

Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 190116, § Medborgarförslag Utredning hur byggrätten på Frustuna 1:13 bäst nyttjas gällande
omhändertagande av dagvatten

