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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdet öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Kim Jarl (M) som ordinarie och Gustav Edman (MP) som
ersättare att justera protokollet tisdagen den 24 april 2018, kl 14.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Ingen information.
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Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2018.63

§ 31

Årsredovisning för Gnesta kommun 2017

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner Årsredovisning för Gnesta kommun 2017

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommuns resultat för 2017 var 13,0 mkr jämfört med 16,4 mkr 2016.
Nettokostnaderna ökade med 5,6 procent, ungefär lika som 2016 (5,3%).
Ökningen 2017 förklaras främst av ökade personalkostnader då vissa vakanta
tjänster under 2016 inte tillsattes förrän i slutet av 2016 eller under 2017 samt
utökat åtagande för kommunen under 2017.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-04-05

2. Bilaga Årsredovisning för Gnesta kommun 2017

Tjänsteförslag

1. Godkänner Årsredovisning för Gnesta kommun 2017

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: MOB.2018.19

§ 32

Införande av avgiftsbefrielse för solenergianläggningar

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna revidering av Plan- och bygglovstaxan så att bygglov för
solenergianläggningar avgiftsbefrias. Taxan gäller från och med 1 juni
2018.

2. Ordet Solfångare i Plan- och bygglovstaxan ändras till
Solenergianläggning.

Sammanfattning av ärendet

Antalet solenergianläggningar ökar i kommunen. Gnesta kommun tillämpar i
dag en bygglovspolicy för solenergianläggningar från 2012. Regelverket är
under förändring och Boverket presenterar i vår för regeringen ett förslag på
bygglovsbefrielse för solenergianläggningar. Bygglovsbefrielse har dock
undantag och i vissa fall kommer det att krävas bygglov inom särskilt
värdefulla bebyggelseområden. För att stimulera utbyggnaden föreslås att
bygglov för solenergianläggningar avgiftsbefrias i de fall där det kommer att
krävas. Avgiftsbefrielse tillämpas i andra kommuner.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-04-04

2. Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2018-02-14 § 3

3. Tjänsteskrivelse 2018-02-03

Tjänsteförslag

1. Godkänna revidering av Plan- och bygglovstaxan så att bygglov för
solenergianläggningar avgiftsbefrias. Taxan gäller från och med 1 juni 2018.

2. Ordet Solfångare i Plan- och bygglovstaxan ändras till Solenergianläggning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Gustav Edman (MP), Ann-Sofie Lifvenhage (M), Lena Staaf (V), Håkan
Ekstrand (C) och Ingalill Fredriksson (C) bifaller det framskrivna förslaget.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2018.91

§ 33

Årsrapport avfallsplan 2017

Beslut
1. Godkänna årsrapporten av avfallsplanen för Gnesta kommun 2017.

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

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-04-17
2. Årsrapport avfallsplan för Gnesta kommun 2017

Tjänsteförslag
1. Godkänna årsrapporten av avfallsplanen för Gnesta kommun 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2018.25

§ 34

Nödvattenplan för Gnesta kommun

Beslut
1. De kommunala förvaltningarna ska gemensamt ta fram ett förslag på

nödvattenplan för Gnesta kommun.

2. VA-enheten tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare ska
fungera som huvudaktörer i framtagandet av förslaget till
nödvattenplan.

Sammanfattning av ärendet
En nödvattenplan är ett dokument som ska ligga till grund för en väl
genomarbetad och effektiv hantering av störningar i den kommunala
dricksvattenförsörjningen. Dricksvattenförsörjning är en samhällsviktig
verksamhet och störningar kan snabbt leda till en kris i samhället. Exempel på
störningar är en vattenläcka som leder till att ett helt samhälle blir utan
vattenförsörjning eller att dricksvattnet bedöms som otjänligt.

En ny nödvattenplan behöver tas fram från grunden och ska vara ett direktiv
för hur VA-enheten och övriga berörda förvaltningar ska hantera en störning i
dricksvattenleveransen på ett effektivt sätt.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-04-17

Tjänsteförslag
1. De kommunala förvaltningarna ska gemensamt ta fram ett förslag på

nödvattenplan för Gnesta kommun.

2. VA-enheten tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare ska
fungera som huvudaktörer i framtagandet av förslaget till
nödvattenplan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2018.127

§ 35

Utvecklingsplan för Gnesta centrum

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utvecklingsplan för Gnesta centrum godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Planen omfattar åtgärder som rör trafik, handel, offentlig miljö samt förslag på
nya områden för bostäder i den centrala delen av Gnesta tätort. Planen skall
ses som ett strategiskt dokument för den fortsatta planeringen och
genomförandet av åtgärder i den offentliga miljön och utbyggnaden av
bostäder och verksamheter.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-03-20

2. Utvecklingsplan Gnesta centrum 2018

Tjänsteförslag
2. Utvecklingsplan för Gnesta centrum godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anna Ekström (M) anmäler jäv.

Ingalill Fredriksson (C), Jesper Hammarlund (S), Håkan Ekstrand (C), Sven
Anderson (M) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller det framskrivna
förslaget.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2018.126

§ 36

Ändring av detaljplan för Käxle 1:32 m fl

Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ändra detaljplan för

fastigheterna Käxle 1:32 m fl

Sammanfattning av ärendet

Fastighetsägaren till Käxle 1:32 har begärt att kommunen ändrar gällande
detaljplan som idag reglerar bostadsfastigheten som park. Förvaltningen
föreslår att en planändring genomförs för flera fastigheter i området från park
till bostäder.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-22

2. Karta över området

3. Utdrag ur gällande detaljplan

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ändra detaljplan för

fastigheterna Käxle 1:32 m fl

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Anders Nyberg, Hyltinge-Humledal, 64991 Sparreholm
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Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2018.141

§ 37

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018

Beslut
1. Fastställer följande områden i kommunstyrelsens internkontrollplan

för 2018

Efterlevnad av beslut
Kraftförsörjning för kommunstyrelsens verksamheter

Sammanfattning av ärendet

I december 2017 beslutade kommunfullmäktige om en plan för intern kontroll
i kommunen för 2018. Den anger att respektive nämnd genomför en
väsentlighets- och riskanalys (VoR-analys) årligen och fastställer en till tre
kontrollområden i april-maj månad.

Följande kommunövergripande områden är fastställda och kontrolleras årligen
tillsammans med de i nämnden beslutade kontrollområdena:

1. Förhindra och förebygga mutor, bestickning och jäv

2. Tydlig och förankrad krishantering

3. Säkerställa en god kompetensförsörjning

Uppföljning av internkontrollplanen sker juni-december och redovisas i
årsredovisningen

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-04-10

Tjänsteförslag
1. Fastställer följande områden i kommunstyrelsens internkontrollplan

för 2018

Efterlevnad av beslut
Kraftförsörjning för kommunstyrelsens verksamheter

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
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~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2018.15

§ 38

Obesvarade motioner och medborgarförslag

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet

Fem motioner kommer att behandlas på kommunstyrelsesammanträdet den
23 april 2018.

Fem motioner ligger för beredning med kortare handläggningstid än 1 år.

Två medborgarförslag kommer att behandlas på
kommunstyrelsesammanträdet den 23 april 2018. För närvarande ligger tio
stycken medborgarförslag för beredning med kortare handläggningstid än ett
år.

Obesvarade motioner

Regler kring enkla frågor i kommunfullmäktige

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Lena Staaf mfl,
Vänsterpartiet: Inkom: 17-05-02. Kommer att behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2018

Minskad användning av palmolja

Handläggs på barn- och utbildningsförvaltningen. Motionär: Eva Skyllberg
mfl, Miljöpartiet: Inkom: 2017-06-07 Kommer att behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2018

Smör som alternativ till margarin

Handläggs på barn- och utbildningsförvaltningen. Motionär: Eva Skyllberg
mfl, Miljöpartiet: Inkom: 2017-06-07. Kommer att behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2018

Inrättande av handlingsplan för landsbygden

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Håkan Ekstrand mfl,
Centerpartiet: Inkom: 2017-06-08. Ärendet återremitterades på
kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-05. Kommer att behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2018

Ange ursprungsland på matsedeln för köttprodukter i förskola och
grundskola

Handläggs på barn- och utbildningsförvaltningen. Motionär: Erik Granqvist
mfl, Centerpartiet: Inkom: 2017-10-04. Kommer att behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2018
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Belysning vid Östra Storgatans övergångsställen

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Lill Björk mfl,
Centerpartiet: Inkom: 2017-10-30

Ställplatser för husbilar

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Håkan Ekstrand mfl,
Centerpartiet: Inkom: 2017-11-21

Inrätta en väntsal vid Gnesta Station

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Håkan Ekstrand mfl,
Centerpartiet: Inkom: 2017-1l-29

Solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Eva Skyllberg mfl,
Miljöpartiet det Gröna: Inkom: 2018-02-26

Kommunalt Växthus

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Anders Simme mfl,
Vänsterpartiet: Inkom: 2018-03-08

Obesvarade medborgarförslag

Medborgarförslag - Valfritt språk inom kommunens
fritidsverksamheter

Medborgarförslaget inkom den 25 april 2017 och har skickats till barn och
utbildningsnämnden för beslut.

Medborgarförslag – Ändra detaljplanen för Frönäs

Medborgarförslaget inkom den 4 juli 2017 och har skickats till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Medborgarförslag - Enklare trottoarer, övergångsställe samt
gästparkeringar, Valhallsgränd, Frönäsvägen.

Medborgarförslaget inkom den 23 augusti 2017 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.

Medborgarförslag - Flytta återvinningsstation och kommunens
parkförvaltning samt upprätta bullerhinder utmed Vackerby
Industriväg.

Medborgarförslaget inkom den 13 oktober 2017 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut. Kommer att behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde 23 april 2018.

Medborgarförslag angående ensamkommande flyktingbarn.

Medborgarförslaget inkom den 21 december 2017 och har skickats till
kommunfullmäktige för beslut. Kommer att behandlas på
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kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2018.

Medborgarförslag - Strategi och genomförande av skyltning i Gnesta
kommun.

Medborgarförslaget inkom den 10 januari 2018 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.

Medborgarförslag - Gångväg på grönyta där Mariefredsvägen och
Solåkravägen möts

Medborgarförslaget inkom den 15 februari 2018 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut

Medborgarförslag - Avvattning av området mellan Solåkravägen och
Vackerby Industriväg, området där träden fällts.

Medborgarförslaget inkom den 15 februari 2018 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.

Medborgarförslag - Utredning hur byggrätten på Frustuna 1:13 bäst
nyttjas gällande omhändertagande av dagvatten.

Medborgarförslaget inkom den 19 februari 2018 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.

Medborgarförslag - Regler kring nyttjandet av multiplanen i
Thuleparken

Medborgarförslaget inkom den 2 mars 2018 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-03-01

Tjänsteförslag

1. Godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2017.172

§ 39

Motion om regler för Enskilda frågor till Kommunfullmäktige

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över

fullmäktiges arbetsordning inför kommande mandatperiod och föreslå

eventuella förändringar. Förslaget bör redovisas under hösten 2018.

Motion om regler för Enskilda frågor till kommunfullmäktige anses

därmed besvarad

Sammanfattning av ärendet

Lena Staaf (V) och Anders Simme (V) har i motion föreslagit att
kommunfullmäktiges reglemente gällande inlämnandetid för enskilda frågor
ändras från 12 dagar till två dagar.

Enligt § 34 i fullmäktiges arbetsordning ska en fråga ges in 12 kalenderdagar
före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-03-26

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över

fullmäktiges arbetsordning inför kommande mandatperiod och föreslå

eventuella förändringar. Förslaget bör redovisas under hösten 2018.

Motion om regler för Enskilda frågor till kommunfullmäktige anses

därmed besvarad

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kanslichef

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2017.215

§ 40

Motion - Smör som alternativ till margarin

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.

Sammanfattning av ärendet

Motionen inkom från Miljöpartiet den 30 maj 2017. Motionärerna föreslår att
smör ska finnas som alternativ till margarin i skolan och i äldreomsorgen.
Motionärerna menar vidare att margarin framställs i en industriell process där
vegetabilisk olja omvandlas och härdas genom användningen av många olika
hälsofarliga kemikalier. Motionärerna påtalar också att margarin innehåller
palmolja.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-27

2. Motion

3. Tjänsteskrivelse 2018-03-05

Tjänsteförslag
1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Staaf (V) lämnar ändringsförslaget att bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna
förslaget eller enligt Lena Staafs (V) ändringsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2017.216

§ 41

Motion - Minskad användning av palmolja

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter anses motionen därmed
vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Motionen inkom från Miljöpartiet den 30 maj 2017. Motionärerna föreslår att
kommunen i sina verksamheter strävar efter att använda livsmedel och andra
produkter som inte innehåller palmolja. Motionärerna framhåller att palmoljan
importeras från länder i Sydostasien där regnskog avverkas för
palmoljeplantager varvid stora ekologiska värden förstörs. Att minska
användningen av palmolja är viktigt både för den biologiska mångfalden och
för klimatet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-23

2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll 20180320, § 18

3. Tjänsteskrivelse 2018-01-31

4. Motion

Tjänsteförslag

1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter anses motionen därmed
vara besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2017.219

§ 42

Motion - Inrättande av handlingsplan för landsbygden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bifalla motionen om att inrätta en handlingsplan för landsbygden.

2. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att påbörja arbetet med att ta

fram en handlingsplan för landsbygden.

Sammanfattning av ärendet

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

Förvaltningen beskriver i ärendet de styrdokument som redan på olika sätt
behandlar landsbygdsutveckling och därmed påverkar det långsiktiga arbetet i
kommunen. I ärendet beskrivs; näringslivsprogrammet, översiktsplanen,
bostadsförsörjningsplanen, idrottspolitiska programmet och det framtida
kulturpolitiska programmet. Förvaltningen anser att landsbygden beskrivs i
dessa dokument och ett handlingsprogram kan ta avstamp i dessa olika
styrdokument och lyfta fram de aktiviteter som görs.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-16

2. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 180305, § 26

3. Tjänsteskrivelse 2018-02-16

4. Motionen

Tjänsteförslag
1. Bifalla motionen om att inrätta en handlingsplan för landsbygden.

2. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att påbörja arbetet med att ta

fram en handlingsplan för landsbygden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Håkan Ekstrand (C), Ingalill Fredriksson (C), Lena Staaf (V) och Gustav
Edman (MP) bifaller det framskrivna förslaget.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2017.303

§ 43

Motion - Ange ursprungsland på matsedeln för
köttprodukter i förskola och grundskola

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.

Sammanfattning av ärendet

Motionen inkom från Centerpartiet den 3 oktober 2017. Motionärerna
föreslår att kommunen ska ange ursprungsland på matsedeln inom förskolan
och grundskolan på köttprodukter och oberett kött för att öka barns och
ungdomars medvetenhet om var maten de äter kommer ifrån.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-27

2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll 180203, § 6

3. Tjänsteskrivelse 2018-01-29

4. Motion

Tjänsteförslag
1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ingalill Fredriksson (C) lämnar ändringsförslaget att bifalla motionen. Lena
Staaf (V) bifaller Ingalill Fredrikssons (C) ändringsförslag

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna
förslaget eller enligt Ingalill Fredrikssons (C) ändringsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2017.311

§ 44

Medborgarförslag - Flytta återvinningsstation och
kommunens parkförvaltning samt upprätta bullerhinder
utmed Vackerby Industriväg

Beslut
1. Medborgarförslaget anses härmed besvarat i enlighet med

förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår att fastigheterna längs Vackerby industriväg
avskärmas från trafiken med buller- och dammskydd i form av plank eller
buskar (prio 1). Vidare föreslås att kommunens parkförvaltning och
återvinningsgård flyttas till annan lämplig plats (prio 2).

När det gäller frågan om buller- och dammskydd anser förvaltningen att det är
en fråga för fastighetsägaren att åtgärda. Förslaget att flytta återvinningsgården
och parkförvaltningen skulle innebära en omfattande process till relativt höga
kostnader. Förvaltningen anser inte att verksamheten ska lokaliseras till en
annan plats. Dock kan det på sikt bli aktuellt att utreda en annan lokalisering
om det skulle ge verksamheten bättre förutsättningar samt bidra till
näringslivsutvecklingen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-20

2. Medborgarförslag 2017-10-13

Tjänsteförslag
1. Medborgarförslaget anses härmed besvarat i enlighet med

förvaltningens synpunkter.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2017.389

§ 45

Medborgarförslag angående ensamkommande barn

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget anses besvarat utifrån nedanstående skrivning.

Sammanfattning av ärendet
Den 21 december 2017 inkom ett medborgarförslag som föreslår att Gnesta
kommun beslutar att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin
ålder uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens
försorg med rätt till boende i kommunen till dess att beslutet i asylprocessen
vunnit laga kraft. Den 12 februari 2018 beslutade Kommunfullmäktige att
Vuxen- och omsorgsnämnden skulle bereda ärendet. Den 22 mars 2018
beslutade Vuxen- och omsorgsnämnden att besvara medborgarförslaget och
beslutade om åtgärder.

Vuxen- och omsorgsnämnden beslutade att ensamkommande barn och unga
som fyller 18 år under asylprocessen och som innan 18-årsdagen anvisats till
Gnesta kommun, ska ha möjlighet att bo kvar i Gnesta kommun tills beslutet
från Migrationsverket vunnit laga kraft. Personen måste då själv ordna eget
boende efter 18-årsdagen inom Gnesta kommungräns.

Vidare beslutade Vuxen- och omsorgsnämnden om att ge Vuxen- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag ta fram rutiner för att betala ut ett bidrag i
form av inackorderingsbidrag med maxbelopp om 2000 kr per månad och
person. Kriterierna för att tillhöra målgruppen för inackorderingsbidrag för
ensamkommande barn och unga är att personen ska vara anvisad till Gnesta
kommun innan 18-årsdagen av Migrationsverket och personen ska tidigare
haft beslut om boendeinsats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL) eller 11 §
lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt att personen är i
fortsatt asylprocess. Personen ska studera på gymnasiet eller har en godkänd
praktikplats. CSNs (centrala studiestödsnämnden) regler gällande frånvaro
gäller.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 29 mars 2018

2. Utdrag ur vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 180322, § 19

3. Tjänsteskrivelse 2 mars 2018

4. Medborgarförslaget

5. Förvaltningens sammanställning av ensamkommande barn och unga
som fyller 18 år under asylprocessen



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag

1. Medborgarförslaget anses besvarat utifrån nedanstående skrivning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Staaf (V) bifaller det framskrivna förslaget.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: SN.2018.26

§ 46

Ekonomiska medel till vuxen- och omsorgsnämnden för
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under
asylprocess

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden kompenseras av kommunstyrelsen för
kostnader för inackorderingstillägg med max 400 tkr för 2018 och max
400 tkr för 2019.

2. Kostnaden belastar objekt för flyktingmottagande inom
verksamhetsområdet Vuxenutbildning och arbetsmarknad (VuA).

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden begär kompensation med 400 tkr för 2018 och
400 tkr för 2019 för tillkommande kostnader för inackorderingstillägg för
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocessen och
som innan 18-årsdagen anvisats till Gnesta kommun.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse den 27 mars 2018

2. Protokoll från Vuxen- och omsorgsnämnden 2018-03-22, § 19

3. Tjänsteskrivelse 2 mars 2018

4. Förvaltningens sammanställning av ensamkommande barn och unga
som fyller 18 år under asylprocessen, (Handlingen finns i ärende
Medborgarförslag ensamkommande barn KS.2017.389)

5. Medborgarförslag, (Handlingen finns i ärende Medborgarförslag
ensamkommande barn KS.2017.389)

Tjänsteförslag

1. Vuxen- och omsorgsnämnden kompenseras av kommunstyrelsen för
kostnader för inackorderingstillägg med max 400 tkr för 2018 och max
400 tkr för 2019.

2. Kostnaden belastar objekt för flyktingmottagande inom
verksamhetsområdet Vuxenutbildning och arbetsmarknad (VuA).

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomisenheten



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2018.12

§ 47

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2017-07-01). Dessa
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

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

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

~ Förteckning över delegationsbeslut 2018-02-16 – 2018-04-15

~ Anställningar 180101-180331
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2018.13

§ 48

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Beslut

1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning av ärendet

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

~ Protokoll Gnestahem AB 2018-02-27

~ Protokoll Gnesta Förvaltnings AB 2018-02-26

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter AB 2018-03-05

~ Protokoll Gnesta Kommunkoncern AB 2018-03-05

~ Protokoll Pensionärs- och omsorgsrådet 2018-02-16

~ Protokoll från Energikontoret Mälardalen 2017-12-01

~ Protokoll från Gemensamma patientnämnden 2018-02-15

~ Protokoll från sammanträde med nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård 2018-03-09

~ Månadsrapport för pensionsportföljen- februari 2018

~ Protokoll Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2018-03-01
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-
direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-
180301.pdf

https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180301.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180301.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180301.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180301.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180301.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180301.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180301.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180301.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180301.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180301.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180301.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180301.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180301.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180301.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180301.pdf
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Sammanträdesdatum: 2018-04-23
Ärendenummer: KS.2018.14

§ 49

Kommunchefen informerar

Skatteväxling mellan landstinget och länets kommuner

Utredning avseende en gemensam överförmyndarnämnd med Flen och
Vingåker pågår

HVB- hemmet får färre ungdomar

Bredband på landsbygden

Webbprojekt pga GDPR mm
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