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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Protokoll från sammanträde i kommunstyrelsen
Tid och plats för
sammanträde

Måndagen den 23 oktober 2017, kl.9.00 - 11.10
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

9.40 - 9.45

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Justerare
Tid och plats för
justering

Christina Hedberg, kommunchef, Bengt Klintbo, tf. Ekonomichef, Patrik
Nissen, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, Ann Malmström,
förvaltningschef vuxen- och omsorgsförvaltningen, Staffan Källström,
kanslichef, Anna Sandklef, chef kommunikation och samverkan, Tatiana Mineur,
HR-chef, Hans Haglund IT-chef, Ghita Sjösteen, teknisk chef, Björn
Gudmundsson, VA-chef, Tomas Enqvist, planeringschef, Lena Lindberg,
ekonom, Monica Nilsson, ekonom, Sheila Gholipour, ekonom, Erika Isaksson,
utvecklingsstrateg, Alina Ruda, samhällsplanerare, Jenny Johansson,
kommunsekreterare
Michael Gustafsson (ordinarie) och Sven Anderson (ersättare)
Onsdagen den 25 oktober 2017, kl. 13.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Jenny Johansson

Ordförande

Johan Rocklind

Justerare

Paragrafer: 103 - 122

Michael Gustafsson

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Kommunstyrelsen
Datum för anslagets uppsättande: 2017-10-25
Datum för anslagets nedtagande: 2017-11-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret
Jenny Johansson, sekreterare

Paragrafer: 103 - 122

_____________________________________________________________________________________________________
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Sammanträdesdatum: 2017-10-23

Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdet öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.
Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Michael Gustafsson (S) som ordinarie och Sven Anderson
(M) som ersättare att justera protokollet onsdagen den 25 oktober 2017, kl 13.00,
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.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.281

§ 103

Delårsrapport för Gnesta kommun 2017
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2017 för Gnesta kommun
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrregler ska en delårsrapport upprättas för
kommunen per den 31 augusti. I delårsrapporten redovisas bl a
verksamhetsuppföljning, uppföljning och prognos för budgeten samt
uppföljning av investeringar.
Utgångspunkten för uppföljning av verksamheten i delårsrapporten är den
politiska majoritetens plattform och verksamhetsmål vid beslut om
Framtidsplan 2015-18.
Av delårsrapporten framgår av uppföljning av indikatorer och
lägesrapporter att omfattande aktiviteter har genomförts under perioden
januari-augusti för att uppfylla den politiska plattformen och målen.
Exempel på detta är förbättrade skolresultat, ett fortsatt arbete med
bostadsbyggande, centrumomvandling, upprustning av Storgatan, nya
gång/cykelvägar, bredbandsutbyggnad och nya lokaler (förskola, sporthall
och äldreboende). Andra exempel är ett aktivt arbete med arbets- och
integrationsfrågor, företags- och föreningskontakter samt ett omfattande
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Kommunens resultat efter augusti uppgår till 10,0 mkr och prognostiserad
avvikelse mot budget är 3,5 mkr. Det är framförallt kommungemensamma
poster men även kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden
som bidrar till periodens positiva resultat medan vuxen- och
omsorgsnämnden för närvarande prognostiserar ett underskott.
Det sammanställda resultatet efter elimineringar för Gnesta kommun
tillsammans med bolagen är 13,7 mkr.
Beslutsunderlag
1.
2.

Tjänsteskrivelse 2017-10-12
Förslag till Delårsrapport 2017 för kommunen

Tjänsteförslag
1.

Godkänner förslag till Delårsrapport 2017 för Gnesta kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.282

§ 104

Delårsrapport för kommunstyrelsen 2017
Beslut
1.

Godkänner förslag till Delårsrapport 2017 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrregler ska varje nämnd upprätta en delårsrapport
per den 31 augusti. I delårsrapporten redovisas verksamhetsuppföljning,
uppföljning och prognos för budgeten samt uppföljning av investeringar.
Utgångspunkten för uppföljning av verksamheten i delårsrapporten är den
politiska majoritetens plattform och verksamhetsmål vid beslut om
Framtidsplan 2015-18.
Av delårsrapporten framgår vid uppföljning av indikatorer och
lägesrapporter att omfattande aktiviteter har genomförts under perioden
januari-augusti för att uppfylla den politiska plattformen och målen. I
delårsrapporten finns flera exempel på positiva resultat; arbetet med
centrumutveckling fortskrider, erbjudande om bredband ligger före
tidplanen för regeringens bredbandsstrategi, många insatser för
digitalisering inom kommunen, flera åtgärder för att attrahera inflyttare,
ökade insatser mot företag, fler ungdomar med någon form av
sysselsättning, insatser för nyanlända etc.
Det prognostiserade utfallet för budgeten på helår tyder på ett överskott
med cirka 1,4 mkr. Detta förklaras delvis av överskott i en
kommunövergripande lönepott pga lägre kostnader för lönerörelsen än
budgeterat. Underskott prognostiseras inom några områden; för
samhällsunderstödda resor pga lägre intäkter än budgeterat samt för
ishallen och badhuset pga högre kostnader än i budget.
För den taxefinansierade verksamheten prognostiseras ett nollresultat för
VA-verksamheten och Renhållningen.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-10-12

2.

Förslag till Delårsrapport 2017 för kommunstyrelsen

Tjänsteförslag
1.

Godkänner förslag till Delårsrapport 2017 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.114

§ 105

Ekonomisk uppföljning kommungemensamma poster
2017
Beslut
1.

Godkänner ekonomisk uppföljning för kommungemensamma
poster efter augusti 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommungemensamma poster uppvisar en positiv avvikelse med 5 246 tkr
efter augusti månad. För helår prognostiseras ett överskott med 4,9 mkr
pga högre skatteintäkter och lägre avskrivningar än budgeterat samtidigt
som pensionskostnaderna blivit högre än budgeterat.
Prognos: 4,9 mkr
Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde
Verksamhetsområde

Revision

Helårs-

Avvikelse

Prognos

Prognos

budget

Utfall - budget

Avvikelse

Avvikelse

Augusti

Augusti

April

-682

0

0

0

Överförmyndare

-1 127

-36

0

0

Övriga förtroendevalda

-6 042

190

0

0

Pensioner

-10 000

-4 350

-4 000

0

Skatter/Statsbidrag

610 538

3 289

4 000

4 500

3 775

380

400

0

-24 740

5 701

4 500

2 500

571 723

5 246

4 900

7 000

Finansnetto
Övrigt
kommungemensamt
Totalt

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-09-26

Tjänsteförslag
1.

Ordförandes signatur

Godkänner ekonomisk uppföljning för kommungemensamma
poster efter augusti 2017.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.294

§ 106

Framtidsplan 2018-2020
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställer Framtidsplan 2018-20 för Gnesta kommun.
2. Skattesatsen är oförändrad och fastställs till 22,18 kronor.
Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan för Gnesta kommun.
Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på
kommunövergripande nivå. I planen återfinns den politiska plattformen
med fokusområden, kommunfullmäktiges verksamhetsmål, finansiella mål,
tilldelade ramar samt investerings- och exploateringsbudget. Här finns
också viktiga planeringsförutsättningar med skattesats, befolkningsprognos
etc. Dessutom innehåller Framtidsplanen en plan för uppföljning av mål
och ekonomi.
Utifrån Gnesta kommuns Framtidsplan beslutar nämnderna om sin egen
Framtidsplan med verksamhetsbeskrivning och mål för nämnden med
tillhörande mått och indikatorer för uppföljning samt budget per
verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-11-12

2.

Förslag till Framtidsplan 2018-20 för Gnesta kommun

Tjänsteförslag
1. Fastställer Framtidsplan 2018-20 för Gnesta kommun.
2. Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller det framskrivna förslaget.
Håkan Ekstrand (C) lämnar följande ändringsförslag:
"Under kommunstyrelsens skattekollektiv: under år 2018 stryka punkten
fritt WiFi (- 125 000 kr) samt förnyelse datorpark (- 100 000 kr) detta ger
225 000 kr för att göra en planförändring under 2018 kring området runt
Gnesta gamla vattentorn.
Under 2019: 400 000 kr från förnyelse av datorpark till renovering av
Gnesta gamla vattentorn.
Under 2020: 400 000 kr från förnyelse av datorpark till renovering av
Gnesta gamla vattentorn
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Under KS taxekollektivet:
Under 2019 och 2020: 500 000 kr/år från Gnesta vattenverk till Renovering
av Gnesta gamla vattentorn.
Under samhällsbyggnadsnämnden:
Under 2019: 300 000 kr från barmarksunderhåll och 200 000 kr från
beläggningsprogram, dessa 500 000 kr till projektering av brandstation".
Lena Staaf (V) och Inga-Lill Fredriksson (C) bifaller Håkan Ekstrand (C)
ändringsförslag.
Ann-Sofie Lifvenhage (M), Michael Gustafsson (S) och Ingrid Jerneborg
Glimne (M) föreslår avslag av Håkan Ekstrands (C) ändringsförslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Håkan Ekstrands (C)
ändringsförslag och finner att så inte är fallet.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det
framskrivna förslaget och finner att så är fallet.
Reservationer
Håkan Ekstrand (C), Lena Staaf (V)och Inga-Lill Fredriksson (C) reserverar
sig skriftligt.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.297

§ 107

Ianspråktagande av investeringsmedel för teknisk
utrustning till videokonferensrum
Beslut
1.

Kommunstyrelsens investeringsmedel avseende digital utrustning
får tas i anspråk för teknisk utrustning i videokonferensrum.

Sammanfattning av ärendet
Investeringen omfattar iordningsställande av rum med ljudabsorberande
material och videoteknik. Syftet med rummet är att i första hand vara
tillgängligt för kontakter mellan arbetsmarknadsfunktionen och
arbetsförmedlingen, men kan även användas för andra möten.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-09-25

Tjänsteförslag
1.

Kommunstyrelsens investeringsmedel avseende digital utrustning
får tas i anspråk för teknisk utrustning i videokonferensrum.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Verksamhetschef VIA
~ IT-chef
~ Förvaltningschef vuxen- och omsorgsförvaltningen
~ Sheila Gholipour, ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.259

§ 108

Markanvisningstävling- Vackerby Trädgårdstad
Beslut
1. Markanvisningstävling genomförs för fyra delområden i Vackerby
trädgårdsstad
Sammanfattning av ärendet
Ett gestaltningsprogram och en strukturplan har tagits fram för Vackerby
trädgårdsstad. Som utgångspunkt har varit trädgårdsstadens ideal med
blandning av olika boendeformer. I planen redovisas sammanlagt 5-600
bostäder. För kommunens del av området föreslås nu en
markanvisningstävling för fyra delområden med möjlighet till sammanlagt
cirka 200 bostäder.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-09-27
2. Tävlingsprogram
Tjänsteförslag
1.
Markanvisningstävling genomförs för fyra delområden i Vackerby
trädgårdsstad
Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Sofie Lifvenhage (M) lämnar ändringsförslag till text i
Tävlingsprogrammet under rubriken 2.3 Markpris.
- För flerbostadshus med bostadsrätt är priset 3000 kr/kvm BTA byggrätt
enligt detaljplan.
- För flerbostadshus med hyresrätt är priset 2000 kr/BTA byggrätt enligt
detaljplan.
- För villor, radhus, parhus, kedjehus eller motsvarande är markpriset 1300
kr/kvm tomtyta.
Håkan Ekstrand (C) och Inga-Lill Fredriksson (C) bifaller det framskrivna
förslaget med Ann-Sofie Lifvenhages (M) ändringsförslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det
framskrivna förslaget eller enligt det framskrivna förslaget med Ann-Sofie
Lifvenhages (M) ändringsförslag av text under rubriken 2.3 Markpris i
Tävlingsprogrammet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det
senare.
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2016.240

§ 109

Remiss - Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050
Beslut
1.

Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun kan och vill aktivt bidra till den storregionala utvecklingen
i Stockholmsregionen. Gnesta kommun har stor utvecklingspotential i
regionen. Restiden från Gnesta till Stockholm är endast cirka 35 minuter
med regionaltåg och cirka 60 minuter med pendeltåg. En så kort restid är
mycket attraktivt i Stockholmsregionen.
Gnesta kommun har möjlighet att bidra till att minska bostadsbristen i
Stockholmsregionen. Kommunen har ett mål om befolkningstillväxt på 2%
per år.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-09-22

2.

Remiss utställning av Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050

Tjänsteförslag
1.

Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Stockholms läns landsting: registrator.trf@sll.se, ange diarienummer:
TRN2017-0052 i ämnesraden

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.284

§ 110

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029
Beslut
1.

Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket ansvarar för att ta fram ett nytt förslag på nationell plan för
transportsystemet för perioden 2018 - 2029. Planen har tagits fram i
enlighet med regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017.
I planen har man arbetat trafikslagsövergripande och åtgärderna som
föreslås i planförslaget syftar till att bidra till de transportpolitiska målen.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-09-22

2.

Remiss, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Tjänsteförslag
1.

Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ N.registrator@regeringskansliet.se ange: "N2017/05430/TIF Gnesta
kommun" i ämnesraden
~ N.nationellplan@regeringskansliet.se ange: "N2017/05430/TIF Gnesta
kommun" i ämnesraden

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.296

§ 111

Remiss - Förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018-2029
Beslut
1.

Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget

Sammanfattning av ärendet
Regionförbundet Sörmland tar fram en ny länsplan för regional
transportinfrastruktur för perioden 2018-2029.
I förslaget finns det omfattande projektet ombyggnad av väg 57 på sträckan
Gnesta - E4 med. Kostnaden bedöms uppgå till 208,6 milj kr. Vidare
återfinns en åtgärdsvalsstudie med i förslaget för gång- och cykelbana längs
väg 57 på sträckan Björnlunda - Gnesta.
Dock återfinns inte önskemålet om en bro i västra delen av Gnesta tätort
med i förslaget och inte heller tillskapandet av mittplattform vid
järnvägsstationen i Gnesta. Att det bara finns en undergång för fordon
under järnvägen gör trafiksituationen mycket sårbar. Att göra en
åtgärdsvalsstudie inom planperioden är ett starkt behov. Vad gäller
mittplattform är detta oerhört viktigt för Gnesta kommuns tillgänglighet
och attraktivitet. En mittplattform skulle kunna öka kapaciteten och
robustheten samt generera fler avgångar för regionaltåg samt pendeltåg till
gagn för såväl bostadsförsörjning som kompetensförsörjning i Sörmlands
och Stockholms arbetsmarknadsregioner.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-09-22

2.

Remissmissiv Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur
för Södermanlands län 2018-2029

Tjänsteförslag
1.

Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller det framskrivna förslaget.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sändlista:
~ Info@region.sormland.se Ange "Remiss ny LTP Sörmland 2018-2029,
DNR: 16-087" i ämnesraden

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

19(35)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.306

§ 112

Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera
samhällsbyggnadsnämndens reglemente så att även den omedelbara
tillsynen över e-cigaretter och påfyllningsbehållare faller under
nämndens ansvar.
Detta sker genom att samhällsbyggnadsnämndens reglemente
(paragraf tre, punkt fyra) uppdateras så att nämnden har det
samlade ansvaret för kommunens myndighetsutövning
gällande...."tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om
vissa receptfria läkemedel (ny text med fetstil).

Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 juli 2017 gäller lag (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Av lagen framgår att kommunen
ansvarar för delar av den omedelbara tillsynen. Samhällsbyggnadsnämnden
ansvarar idag för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa
receptfria läkemedel, varför en naturlig följd är att nämnden även ska svara
för tillsynen enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Reglementet bör därför uppdateras med ett tillägg om denna lagstiftning.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-10-12

Tjänsteförslag
1.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera
samhällsbyggnadsnämndens reglemente så att även den omedelbara
tillsynen över e-cigaretter och påfyllningsbehållare faller under
nämndens ansvar.
Detta sker genom att samhällsbyggnadsnämndens reglemente
(paragraf tre, punkt fyra) uppdateras så att nämnden har det
samlade ansvaret för kommunens myndighetsutövning
gällande...."tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om
vissa receptfria läkemedel (ny text med fetstil).

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.210

§ 113

Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Förslagen till nya verksamhetsområden för tätorterna Gnesta,
Björnlunda, Stjärnhov och Laxne antas.

Sammanfattning av ärendet
Efter återremitteringen av ärendet på kommunfullmäktige den 2 oktober
2017 är kartan för Gnestas verksamhetsområde uppdaterad för beslut.
Ett verksamhetsområde för kommunalt VA sträcker sig över ett beslutat
område. Detta innebär att inom beslutat område är kommunen skyldig att
tillhandahålla omhändertagande av spill och dagvatten samt leverera
dricksvatten. Detta område gäller över alla fastigheter och är inte bundet av
vem fastighetsägaren är.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-10-03

2.

Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-02, § 69

3.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2017-09-11, § 86

4.

Tjänsteskrivelse 2017-08-03

5.

Karta för verksamhetsområde Gnesta tätort ny version

6.

Karta för verksamhetsområde Björnlunda tätort

7.

Karta för verksamhetsområde Stjärnhov tätort

8.

Karta för verksamhetsområde Laxne tätort

Tjänsteförslag
1.

Förslagen till nya verksamhetsområden för tätorterna Gnesta,
Björnlunda, Stjärnhov och Laxne antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.272

§ 114

Program för externa utförare
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar det redovisade förslaget till Program för
uppföljning av privata utförare för Gnesta kommun

2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid behov ta fram en riktlinje
och mallar som komplement till programmet

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och
riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt
kommunallagen från 1 januari 2015.
Syftet med förändringarna i kommunallagen är att förbättra uppföljning
och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i och
möjlighet till information om privata utförares verksamhet.
Kommunallagen definierar ett generellt krav på att kommuner, landsting
och regioner ska kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal
lämnats över till privata utförare samt att genom avtalet tillförsäkra sig
information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet
som lämnas över. Detta grundkrav vilar på förhållandet att kommuner,
landsting och regioner är ansvariga även för verksamheter som genom avtal
överlämnas till privata utförare.
Syftet med programmet är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till
en politisk strategisk nivå för att där lägga fast grundkrav och omfattning,
struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet.
Programmet ska gälla all den verksamhet som kommunen upphandlar, det
vill säga inom alla verksamhetsområden – vård och omsorg, kultur och
fritid, hälso- och sjukvård, gator och parker, fastighetsförvaltning,
kommunikationer och annan infrastruktur etc. Fristående skolor omfattas
inte av programmet.
Kommunledningskontoret har haft kontakt med Katrineholms kommun
som har beslutat om ett program för uppföljning av privata utförare. Då
Katrineholms kommun inte haft programmet under ett helt kalenderår
ännu finns inte någon utvärdering av programmet, men med hänsyn till
närheten mellan kommunerna finns dock förutsättning för samverkan. Av
denna anledning bygger Gnesta kommuns program på Katrineholms
kommuns handlingar.
Efter det första kalenderåret bör en utvärdering göras och synpunkter bör
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

tillvaratas i en eventuell riktlinje som beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-09-28

2.

Program för externa utförare

Tjänsteförslag
1.

Kommunfullmäktige antar det redovisade förslaget till Program för
uppföljning av privata utförare för Gnesta kommun

2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid behov ta fram en riktlinje
och mallar som komplement till programmet

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.13

§ 115

Nytt pris: Årets eldsjäl
Beslut
1.

Instifta nytt pris med namnet Årets eldsjäl. Priset ersätter det
tidigare kulturpriset och priset för idrottsliga prestationer, till en
summa av totalt
10 000 kr.

2.

Pristagaren/pristagarna alternativt föreningen utses av
kommunstyrelsens presidium och delas ut vid årets sista
kommunfullmäktige i december.

Sammanfattning av ärendet
I de nya bidragsregler som antogs av kommunfullmäktige i november 2015
togs utdelning av kulturpris, ungdomsledarpris och stipendier/pris för
idrottsliga prestationer bort i syfte att utreda och revidera dessa priser till
något mer ändamålsenligt.
Efter utvärderingen av föreningsbidragsreglerna under 2016 har
kulturföreningar och övriga föreningar inkommit med synpunkter på att
åter införa ett kulturpris eller liknande. Förvaltningens förslag är att instifta
ett pris kallat Årets eldsjäl. Utmärkelsen riktar sig till någon lokal kreatör,
ideellt engagerande och inspirerande medborgare som på något sätt
utmärker sig under året. Priset delas ut till kulturaktörer, idrottsutövare,
andra ideella organisationer eller privatpersoner som utmärkt sig i Gnesta
kommun på ett föredömligt sätt. Pristagaren/pristagarna alternativt
föreningen utses av kommunstyrelsens presidium och delas ut vid årets
sista kommunfullmäktige i december. Priset kan delas mellan flera aktörer.
Under 2015 och 2016 har pris för särskilda insatser delats ut för att
premiera aktörer eller personer som har haft stor betydelse för kommunen.
2015 tog Stjärnhovs IK emot priset bland annat för sitt för samarbetet med
asylboendet på Solbacka. 2016 fick ArtLab Gnesta ta emot priset bland
annat för sitt fokus på konst, kultur och inkludering.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-09-28

Tjänsteförslag

Ordförandes signatur

1.

Instifta nytt pris med namnet Årets eldsjäl. Priset ersätter det
tidigare kulturpriset och priset för idrottsliga prestationer, till en
summa av totalt
10 000 kr.

2.

Pristagaren/pristagarna alternativt föreningen utses av
Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

kommunstyrelsens presidium och delas ut vid årets sista
kommunfullmäktige i december.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunsamordnaren

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: SN.2017.38

§ 116

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS- kvartal 2
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre
månader. Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och
ej verkställts på nytt inom tre månader.
Vuxen- och omsorgsnämnden har för andra kvartalet, april - juni 2017,
lämnat in följande redovisning till IVO.
Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för
äldreomsorgen samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.
För funktionstödsområdet finns ett icke verkställt beslut från första
kvartalet 2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) som har ersatts med andra insatser. Ansökan har
återtagits.
Det finns också två icke verkställda beslut från fjärde kvartalet 2016 om
bostad med särskild service enligt LSS. Även dessa har ersatts med andra
insatser och ansökan har återtagits.
Tre ej verkställda beslut har den 2017-08-09 återrapporterats till IVO som
avslutade då ansökan återtagits.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse KS 2017-10-05

2.

Utdrag från vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2017-09-28, §
55

3.

Tjänsteskrivelse VON 2017-09-08

Tjänsteförslag
1.

Rapporteringen godkänns

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2016.172

§ 117

Motion - Boulebana i den nya sporthallen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Motionen angående Boulebana i den nya sporthallen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har den 16 maj 2016 lämnat in en motion angående att man
redan i det första skedet av projektering av en ny sporthall ser över
möjligheterna till att anlägga en inomhusbana för boule.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016 att motionen
skickas vidare till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen rekommenderas att avslås då det finns utrustning för att spela
boule inomhus i befintliga och nya sporthallar.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-09-29

2.

Motionen

Tjänsteförslag
1.

Motionen angående Boulebana i den nya sporthallen avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2016.340

§ 118

Motion - Utvärdera verksamheterna i Pensionärs- och
omsorgsrådet (POR)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Bifalla och genomföra en utvärdering av Pensionärs- och
omsorgsrådets (POR) verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion om att utvärdera
verksamheten i Pensionärs- och omsorgsrådet (i motionen anges
benämningen Kommunala pensionärs- och omsorgsrådet men den rätta
benämningen är Pensionärs- och omsorgsrådet). Skälen som anges är att
arbetssättet inte fungerar tillfredsställande, att det politiska deltagandet i
flera fall varit dåligt, att alltför stor del av tiden ägnas åt pensionärsfrågor
samt att färre personer representerar handikapporganisationer än
pensionärsorganisationer.
I motionen föreslås
- att KPOR:s verksamhet utvärderas för att få underlag för hur frågor som
berör personer med funktionsnedsättningar ska få mer utrymme i rådet
eller om en återgång till tidigare Pensionärsråd och Handikappråd är en
bättre lösning.
- att undersöka hur arbetssättet i rådet kan förändras, så att samtliga
politiska representanter får en större delaktighet och mer aktiv roll i rådet.
- att KPOR:s "syfte och uppgift" blir förverkligat, så att organisationernas
representanter i rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter.
Deras synpunkter ska om möjligt ha inhämtats och beaktats, när beslut
fattas i olika nämnder
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-08-18

2.

Motion från Miljöpartiet de gröna

Tjänsteförslag
1.

Bifalla och genomföra en utvärdering av Pensionärs- och
omsorgsrådets (POR) verksamhet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.27

§ 119

Obesvarade motioner och medborgarförslag
Förlag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Godkänna redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
Två motioner kommer att besvaras på kommunstyrelsesammanträdet den
23 oktober 2017.
Åtta motioner ligger för beredning med kortare handläggningstid än 1 år.
För närvarande ligger sju stycken medborgarförslag för beredning med
kortare handläggningstid än ett år.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-09-25

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.1

§ 120

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2014-12-01). Dessa
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos
kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats
med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att kommunstyrelsens
protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla.
Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det
datum då sökanden fått del av besluten.
Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom
uppgift om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa
ärenden och då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa
uppgifter tagits bort.

Ordförandes signatur

~

Förteckning över delegationsbeslut 2017-08-25 – 2017-10-13

~

Anställningar 2017-08-01 - 2017-09-01

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.2

§ 121

Anmälningsärenden
Beslut
1. Rapporteringen godkänns
Sammanfattning
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
kommunledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för
kommunstyrelsen, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin
helhet finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under
sammanträdet.

Ordförandes signatur

~

Protokoll Styrelsemöte 2017-06-21 Gnestahem

~

Protokoll Styrelsemöte 2017-09-21 Gnestahem

~

Månadsrapport för pensionsportföljen - augusti 2017

~

Månadsrapport för pensionsportföljen - september 2017

~

Protokoll från RAR:s sammanträde 2017-06-09

~

Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
2017-09-08

~

Protokoll från Gemensamma patientnämnden 2017-09-18

~

Protokoll från regionstyrelsen 2017-09-14

~

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar - Närvård i Sörmland

~

Samverkansriktlinjer - Närvård i Sörmland

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-23
Ärendenummer: KS.2017.3

§ 122

Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning
Ny chef för individ- och familjeomsorgen har anställts och börjat.
Genomlysning VIA:s verksamhet pågår
Medarbetarundersökning skickas ut till samtliga anställda.
Arbete med att implementera den nya dataskyddsförordningen pågår.
Uppföljning av arbetet med jämställdhet

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

