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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Protokoll från sammanträde i kommunstyrelsen
Tid och plats för
sammanträde

Måndagen den 29 maj 2017, kl. 9.00 - 10.20
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

9.45 - 9.55

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Justerare
Tid och plats för
justering

Christina Hedberg, kommunchef, Staffan Källström, kanslichef, Susanne
Gustafsson, ekonomichef, Patrik Nissen, förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Sandklef, chef kommunikation och
samverkan, Tomas Enqvist, Planeringschef, Ghita Sjösteen, teknisk chef, Björn
Gudmundsson, VA-chef, Jenny Johansson, kommunsekreterare
Gustav Edman (ordinarie) och Ann-Sofie Lifvenhage (ersättare)
Torsdagen den 1 juni 2017, kl. 16.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Jenny Johansson

Ordförande

Johan Rocklind

Paragrafer: 51 - 77

Håkan Ekstrand
§ 67

Justerare

Gustav Edman

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Kommunstyrelsen
Datum för anslagets uppsättande: 2017-06-02
Datum för anslagets nedtagande: 2017-06-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret
Jenny Johansson, sekreterare

Paragrafer: 51 - 77
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29

Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdet öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.
Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Gustav Edman (MP) som ordinarie och Ann-Sofie
Lifvenhage (M) som ersättare att justera protokollet torsdagen den 1 juni 2017,
kl. 16.00, 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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Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.114

§ 51

Ekonomisk uppföljning kommungemensamma poster
2017
Beslut
1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommungemensamma poster
efter april 2017.
Sammanfattning av ärendet
Kommungemensamma poster uppvisar en positiv avvikelse med 3 762 tkr
efter april månad. För helår prognostiseras ett överskott med 7 mkr pga
högre skatteintäkter än budgeterat (enl. aprilprognos) samt lägre
avskrivningar än budgeterat.
Prognos: 7 mkr
Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde

Revision

Helårs-

Avvikelse

Prognos

Prognos

budget

Utfall - budget

Avvikelse

Avvikelse

April

April

Februari

-681

0

0

0

Överförmyndare

-1 127

-215

0

0

Övriga förtroendevalda

-6 042

166

0

0

Pensioner

-10 000

-326

0

0

Skatter/Statsbidrag

610 538

1 945

4 500

1 800

3 775

74

0

0

-24 740

2 118

2 500

2 500

571 723

3 762

7 000

4 300

Finansnetto
Övrigt
kommungemensamt
Totalt

Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-05-16

Tjänsteförslag
1.

Ordförandes signatur

Godkänner ekonomisk uppföljning för kommungemensamma
poster efter april 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:
~ Ekonomichef

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.115

§ 52

Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen 2017
Beslut
1. Godkänner ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen efter april
2017.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november, § 2, fastställdes
budgeten för 2017. Kommunstyrelsens budget är 80 826 tkr. Nämndens
avvikelse efter april månad är för den skattefinansierade verksamheten
+2 324 tkr, och för avgiftskollektiven -123 tkr. För helår prognostiseras ett
överskott för den skattefinansierade verksamheten, främst pga lägre
kostnader för lönerörelsen. För avgiftskollektiven bedöms att budgeten
håller. För samtliga förvaltningar gäller att en viss del av överskottet beror
på att årets löneökningar och semesterlöner finns i budget men belastar
resultatet senare under året.
Prognos: +400 tkr
Verksamhetsområde

Helårs
-

Avvikelse
Utfall budget
budget
2017

april

-6 257

1 252

1 000

-4 204

572

300

200

-6 569

139

0

0

-7 528

234

0

0

-798

224

0

0

-7 741

715

0

0

-15 644

-833

-400

-400

-24 788

147

-500

0

-7 297

-126

0

0

80 826

2 324

400

0

Va-enheten

0

-847

0

0

Renhållningsenheten

0

724

0

0

Tot taxekollektivet

0

-123

0

0

80 826

2 201

400

0

Kansli och kommunservice
IT-enhet
Ekonomienhet
Mark och fastigheter
HR (Human resources)
Samhällsunderstödda resor
Kommunikation och samverkan
Vuxenutbildning och
arbetsmarknad
Tot skattekollektivet

Tot Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Prognos
Avvikels
e
februari
200

Kommunchef

Justerarens signatur

april

Prognos
Avvikels
e

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-05-16

Tjänsteförslag
1.

Godkänner ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen efter
april 2017.

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.195

§ 53

Investeringsuppföljning efter april, kommunstyrelsen
Beslut
1. Godkänner investeringsuppföljning efter april 2017.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens investeringar för skattekollektivet uppgår till 18,9 mkr.
Under 2017 fram till och med 30 april har 0,3 mkr upparbetats.
Den största investeringen ur ett investeringsbudgetperspektiv avser allmän
upprustning av badplatser, idrottsplatser samt friluftsområden där 1 mkr är
beräknat att ha upparbetats per 2017-12-31.
Avgiftskollektivets investeringsbudget uppgår till 90,1 mkr varav VAenhetens investeringsbudget uppgår till 89,3 mkr. VA-enhetens
upparbetade utgift under 2017 fram till och med 30 april är 5,6 mkr vilket
även utgör totalt upparbetad utgift för avgiftskollektivet under 2017 års
första tertial. För renhållningsenheten är investeringsbudgeten totalt 0,8
mkr.
Den största investeringen för VA-enheten ur ett
investeringsbudgetperspektiv är avloppsledning Gnesta-Laxne på 35 mkr
varav 15 mkr är beräknat att ha upparbetats per 2017-12-31.
Renhållningsenhetens största investering avser en ekonomibyggnad med en
investeringsbudget på totalt 0,6 mkr.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-05-22
2. Investeringsuppföljning skattekollektivet samt avgiftskollektivet
Tjänsteförslag
Godkänner investeringsuppföljning efter april 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Ekonomichef

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.121

§ 54

Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om
att bilda region
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Gnesta kommun tillstyrker att Landstinget Sörmland ansöker hos
regeringen om att den 1 januari få överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län och därmed också att det i Södermanlands län bildas en
region med direktvalt regionfullmäktige 2019, samt

2.

Tillstyrker att den kommande regionen också blir länets regionala
kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Sammanfattning av ärendet
I dagsläget hanteras hälso- och sjukvård, allmän och särskild kollektivtrafik
och vissa utvecklingsfrågor i länet av olika aktörer i Södermanlands län.
Landstinget Sörmland har ansvar för hälso- och sjukvård,
kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) har
ansvaret för kollektivtrafiken och slutligen har kommunalförbundet
Regionförbundet Sörmland det regionala utvecklingsansvaret.
Enligt förslaget planeras en regionbildning vilket innebär att Landstinget
Sörmland övertar hela ansvaret och får status av region i enlighet med
aktuella lagstiftningar. Regionbildningen torde innebära att de två
kommunalförbunden träder i likvidation då syftet med förbunden upphör.
Då regionbildningen planeras vara på plats från den 1 januari 2019 måste
landstinget ansöka hos regeringen senast den 30 september 2017. Detta
innebär att landstinget vill ha kommunens remissvar senast den 30 juni
2017.
Beslutsunderlag
1.

Missiv från landstingsdirektören

2.

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens beslut den 28 mars 2017

3.

Informationsskrivelse om "Region Sörmland"

Tjänsteförslag

Ordförandes signatur

1.

Gnesta kommun tillstyrker att Landstinget Sörmland ansöker hos
regeringen om att den 1 januari få överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län och därmed också att det i Södermanlands län bildas en
region med direktvalt regionfullmäktige 2019, samt

2.

Tillstyrker att den kommande regionen också blir länets regionala
Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) bifaller det framskrivna förslaget.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Landstinget Sörmland (landstinget.sormland@dll.se)

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.142

§ 55

Ombudsinstruktion för Gnesta kommunkoncerns
bolagsstämma
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för
Gnesta kommunkoncern AB beviljar styrelsen ansvarsfrihet samt
godkänner styrelsens förslag till disponeringar av vinstmedel,
överlämnar fullmäktiges ägardirektiv och meddelar att arvodena ska
vara oförändrade.

2.

Ägarrepresentanten uppmanar Gnesta kommunkoncern AB att
bevilja styrelse och VD i dess dotterbolag ansvarsfrihet och förslag
till disponering av vinstmedel samt att överlämna fullmäktiges
ägardirektiv och meddela att arvodena ska vara oförändrade.

3.

Ärendet justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet
Sven Anderson (M) är kommunens representant och uppdras agera efter
ombudsinstruktionen vid Gnesta kommunkoncern AB: s bolagsstämma
den 21 juni 2017. Kommunfullmäktige föreslås uppmana bolagsstämman i
Gnesta kommunkoncern AB att utse Johan Rocklind (S) till röstombud i
Gnestahem AB, Gnesta Förvaltning AB och Gnesta Centrumfastigheter
AB.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-04-11

Tjänsteförslag
1.

Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för
Gnesta kommunkoncern AB beviljar styrelsen ansvarsfrihet samt
godkänner styrelsens förslag till disponeringar av vinstmedel,
överlämnar fullmäktiges ägardirektiv och meddelar att arvodena ska
vara oförändrade.

2.

Ägarrepresentanten uppmanar Gnesta kommunkoncern AB att
bevilja styrelse och VD i dess dotterbolag ansvarsfrihet och förslag
till disponering av vinstmedel samt att överlämna fullmäktiges
ägardirektiv och meddela att arvodena ska vara oförändrade.

3.

Ärendet justeras omedelbart

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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Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.87

§ 56

Exploatering Södra Frustuna bostäder och skola/förskola
Beslut
1.

Ett exploateringsprojekt påbörjas för nya bostäder och
skola/förskola inom del av fastigheten Frustuna 1:13, väster om
Mariefredsvägen

2.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påbörja arbete med ny
detaljplan för området

Sammanfattning av ärendet
Ett exploateringsprojekt föreslås påbörjas för ett nytt bostadsområde
omfattande ca 200-300 bostäder i blandad bebyggelse med flerbostadshus
och radhus samt en ny skola och förskola. Samhällsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att påbörja detaljplaneläggning av området.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-03-10

2.

Översiktskarta

Tjänsteförslag
1.

Ett exploateringsprojekt påbörjas för nya bostäder och
skola/förskola inom del av fastigheten Frustuna 1:13, väster om
Mariefredsvägen

2.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påbörja arbete med ny
detaljplan för området

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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Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2015.348

§ 57

Villatomter i Norra Frustuna
Beslut
1.

Köpeavtal tecknas med Kiladalenhus AB avseende 17 villatomter i
Norra Frustuna.

2.

Utbyggnad av gator och VA-anläggningar inom
exploateringsområdet upphandlas och genomförs.

3.

Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att teckna erforderliga
köpeavtal och entreprenadkontrakt för genomförandet av
exploateringen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2015-10-26 gett i uppdrag åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja ett exploateringsprojekt för
villatomter i Norra Frustuna. En detaljplan har nu tagits fram för 17
villatomter. Ett samarbetsavtal har tecknats med Kiladalenhus avseende
exploatering av området. Förvaltningen föreslår nu att exploateringen
genomförs och att köpeavtal tecknas med Kiladalenhus för de 17
villatomterna. Exploateringen förväntas ge ett överskott till kommunen.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-04-27

2.

Illustrationskarta

Tjänsteförslag
1.

Köpeavtal tecknas med Kiladalenhus AB avseende 17 villatomter i
Norra Frustuna.

2.

Utbyggnad av gator och VA-anläggningar inom
exploateringsområdet upphandlas och genomförs.

3.

Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att teckna erforderliga
köpeavtal och entreprenadkontrakt för genomförandet av
exploateringen.

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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Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.181

§ 58

Exploateringsavtal med Boklok avseende Österkärv 1:8
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Exploateringsavtal med Boklok avseende Österkärv 1:8 godkänns

2.

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet

Sammanfattning av ärendet
Ett exploateringsavtal har upprättats som reglerar fördelning av ansvar och
kostnader mellan kommunen och exploatören Boklok i samband med
exploatering av Österkärv 1:8 med 70-80 lägenheter.
Boklok ska genomföra en exploatering på fastigheten Österkärv 1:8. En
detaljplan har utarbetats som möjliggör 70-80 lägenheter. I samband med
exploateringen ska Kärvsvägen byggas om och på sikt utgöra en del av den
tredje infarten till Gnesta.
Ett exploateringsavtal har upprättats med Boklok som reglerar kostnader
och ansvar mm i samband med exploateringen.
Kommunen är huvudman för allmän plats, bortsett från lokalgatan i
bostadsområdet som kommer att ha enskilt huvudmannaskap eftersom den
i huvudsak endast kommer att vara till för att nå bostäder och parkeringar i
området. Boklok överlämnar allmän platsmark till kommunen utan
ersättning. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning som bland annat
innefattar överförande av allmän platsmark från Österkärv 1:8 till
kommunal fastighet samt ombildning av befintlig vägsamfällighet.
Kommunen bygger om Kärvsvägen så att den kan nyttjas för tillfart till
området samt på sikt tjäna som tredje infart till Gnesta tätort. Bolaget
bekostar utbyggnaden av gatan inklusive gång- och cykelväg fram till
exploateringsområdet med 25 % av kostnaderna, eller max en miljon kr.
Bolaget bygger därutöver en grusad gångväg längs Marieströmsån i
samband med exploateringen.
Bolaget ska utöver gatukostnaderna även erlägga va-anslutningsavgift.
Dagvatten ska omhändertas lokalt inom exploateringsområdet där så är
möjligt. Bolaget ska därutöver genomföra åtgärder för fördröjning av
dagvatten. En anslutning av den nya bebyggelsen till fjärrvärmenätet
förordas.
Beslutsunderlag

Ordförandes signatur

1.

Tjänsteskrivelse 2017-05-11

2.

Exploateringsavtal med tillhörande bilagor

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteförslag
1.

Exploateringsavtal med Boklok avseende Österkärv 1:8 godkänns

2.

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att underteckna avtalet

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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Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: PLAN.2016.1

§ 59

Detaljplan Österkärv 1:8
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Detaljplan för Österkärv 1:8 m fl (Kärvsvägen) antas
Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för 70-80 lägenheter vid Kärvsvägen har utarbetats.
Detaljplanen innehåller också den så kallade tredje infarten till Gnesta
tätort, från Nygatan till väg 57.
Synpunkter har framförts från grannar angående bl a buller och
trafiksäkerhet längs planerad infartsväg. Länsstyrelsen och trafikverket har
haft synpunkter på anslutning mot väg 57. Sörmlands museum anser att
området är olämpligt för exploatering med hänsyn till kulturmiljön.
Aktuell bullerutredning för området visar på att en utbyggnad av området
inte kommer att innebära en bullerstörning över gällande riktvärden.
Detaljplanen har anpassats så att en trevägskorsning är möjlig vid
anslutningen av den tredje infarten till väg 57.
Ett exploateringsavtal har utarbetats och ska tecknas med exploatören,
Boklok innan detaljplanen antas.
Detaljplanen föreslås nu antas.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-05-12

2.

Tjänsteskrivelse SBN 2017-05-08

3.

Protokollsutdrag SBN 2017-05-17 § 39

4.

Plankarta

5.

Planbeskrivning

6.

Illustrationsplan

7.

Samrådsredogörelse

8.

Granskningsutlåtande

9.

Checklista för jämställdhet

Tjänsteförslag
1.

Detaljplan för Österkärv 1:8 m fl (Kärvsvägen) antas

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:
~ Personer som haft synpunkter under samråd och/eller granskning enligt
särskild förteckning

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: PLAN.2015.4

§ 60

Detaljplan för Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Detaljplan för del av Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen) antas
Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för ett nytt verksamhetsområde för industri och handel vid
Sigtunavägen har utarbetats. Synpunkter har framförts avseende bl a buller,
trafiksäkerhet och kulturmiljö samt ianspråktagande av jordbruksmark.
Bullerfrågan har utretts och gällande riktvärden kan klaras. Sigtunavägen
ska ses över avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Korsningen
Sigtunavägen/Östra Storgatan klarar förväntad trafikökning utan att
behöva byggas om. Att förtäta med bostäder i centrala Gnesta intill
spårburen kollektivtrafik, för att istället lokalisera utrymmeskrävande handel
och småindustri i mer externa lägen har motiverat det aktuella planområdet
på jordbruksmark.
Förvaltningen föreslår nu att detaljplanen antas.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-05-12
2. Tjänsteskrivelse SBN 2017-05-11
3. Protokollsutdrag SBN 2017-05-17 § 40
4. Plankarta
5. Planbeskrivning
6. Illustration
7. Samrådsredogörelse
8. Granskningsutlåtande
9. Checklista jämställdhet
Tjänsteförslag
1. Detaljplan för del av Sigtuna 2:249 (Sigtunavägen) antas
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Gustafsson (S) och Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna
förslaget. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller
tjänsteförslaget.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige
~ Personer som haft synpunkter under samråd och/eller granskning
enligt särskild förteckning

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.176

§ 61

Avtal med Stjärnhovs IK avseende bana för mountainbike
Beslut
1.

Nyttjanderättsavtal med Stjärnhovs IK avseende träningsbana för
mountainbike godkänns.

2.

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Stjärnhovs IK vill anlägga en träningsbana för mountainbike intill
Kvarnbackaskolan i Stjärnhov. Föreningen har tagit fram ett förslag till
utformning som innebär att ett område på cirka 15.000 kvm tas i anspråk
på en yta som tidigare utarrenderats som åkermark, men som nu står
oanvänd. Förutom en grusad cykelstig föreslås en träbro/tunnel, område
för balansövningar, en konstgjord kulle samt en mindre förrådsbyggnad.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nyttjanderättsavtal som innebär
att föreningen får nyttja området under 10 års tid med möjlighet till
förlängning i fem år i taget om inte någon av parterna säger upp avtalet
senast sex månader innan avtalets utgång. En årlig avgift om 1000 kr utgår
för nyttjanderätten till området. Kommunen har möjlighet att säga upp
avtalet i förtid om marken skulle behövas för annat angeläget intresse
Beslutsunderlag
1.

Nyttjanderättsavtal

2.

Karta, Illustrationsplan

3.

Tjänsteskrivelse 2017-05-19

Tjänsteförslag
1.

Nyttjanderättsavtal med Stjärnhovs IK avseende träningsbana för
mountainbike godkänns.

2.

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna avtalet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jesper Hammarlund (S) 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:
~ Stjärnhovs IK

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.135

§ 62

Plan för infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder
(Revidering av kommunala treårsplaner)
Beslut
1.

Godkänna "Gnesta kommun - Plan för investeringar i infrastruktur
och kollektivtrafikåtgärder" och överlämna skrivelsen till
Regionförbundet Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Regionförbundet Sörmland har i en skrivelse begärt att kommunerna i länet
inför ansökningsomgången för statlig medfinansiering av infrastruktur och
kollektivtrafikåtgärder. Senast i maj 2017 bör kommunerna lämna in en
revidering av de kommunala treårsplanerna. En sammanställning av dessa
utgör en grund för vilka objekt kommunerna därefter kan ansöka om statlig
medfinansiering för. Under 2017 har ansökningstiden flyttats fram och
sammanfaller med revideringen av de kommunala treårsplanerna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt föreslagna åtgärder och
kommunens planer i ett särskilt dokument (bifogas). De åtgärder som
beviljats medfinansiering från föregående år är borttagna. De nya
åtgärderna som har tillkommit baseras på den av kommunfullmäktige
antagna Gång- och cykelplanen, arbetet med centrumutvecklingen samt
andra viktiga objekt.
Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse 2017-05-04
2.

Plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder
2018-2020

Tjänsteförslag
1.

Godkänna "Gnesta kommun - Plan för investeringar i infrastruktur
och kollektivtrafikåtgärder" och överlämna skrivelsen till
Regionförbundet Sörmland.

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:
~ Regionförbundet Sörmland
~ "Gnesta kommun - Plan för infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder" ska
skickas i redigerbart wordformat till
(christoffer.wendel@region.sormland.se)

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.136

§ 63

Nytt reglemente och avtal avseende Växelnämnden
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Oxelösunds kommun ska från och med den 1 september 2017 ingå
i gemensam växelnämnd med Trosa kommun och Gnesta
kommun,

2.

Förslaget till nytt samverkansavtal för den gemensamma
växelnämnden godkänns,

3.

Förslaget till reviderat reglemente för den gemensamma
växelnämnden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Trosa och Gnesta kommuner inrättade den 1 januari 2012 en gemensam
växelnämnd för samverkan kring växeladministration. Trosa kommun är
värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Trosa kommuns
organisation.
Oxelösunds kommun beslutade den 29 mars 2017 om att ansöka om
medlemsskap i den gemensamma växelnämnden.
Nämnden behandlade frågan om utökning med Oxelösunds kommun vid
nämndsammanträde den 5 april 2017.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-05-05

2.

Sammanträdesprotokoll från den gemensamma växelnämnden den
5 april 2017.

Tjänsteförslag
1.

Oxelösunds kommun ska från och med den 1 september 2017 ingå
i gemensam växelnämnd med Trosa kommun och Gnesta
kommun,

2.

Förslaget till nytt samverkansavtal för den gemensamma
växelnämnden godkänns,

3.

Förslaget till reviderat reglemente för den gemensamma
växelnämnden godkänns.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.119

§ 64

Årsredovisning 2016 Stipendiestiftelsen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Godkänna Årsredovisning 2016 för Gnesta kommuns
stipendiestiftelse.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet,
användas som stöd till behövande personer i Gnesta kommun. Under året
har 14 000 kr delats ut.
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i
syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-05-03

2.

Årsredovisning 2016 Stipendiestiftelsen

Tjänsteförslag
1.
Godkänna Årsredovisning 2016 för Gnesta kommuns
stipendiestiftelse.
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: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.120

§ 65

Årsredovisning 2016 Sociala stiftelsen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Godkänner Årsredovisning 2016 för Gnesta kommuns sociala
stiftelse.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet
användas till stöd åt behövande personer i Gnesta kommun. Under året har
10 000 kr delats ut.
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i
syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-05-03

2.

Årsredovisning 2016 för Gnesta kommuns sociala stiftelse

Tjänsteförslag
1.
Godkänner Årsredovisning 2016 för Gnesta kommuns sociala
stiftelse.
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: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.151

§ 66

Fastställande av 2018 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa budgeten för samordningsförbundet RAR år 2018
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR hemställer att respektive fullmäktige fastställer
budgeten för år 2018 till 16 mkr varav medlemsinsatsen för Gnesta
Kommun är 148 359 kr, en ökning med 288 kr från föregående år.
Beslutsunderlag
1. Samordningsförbundet RAR´s budgetförslag år 2017
2. Tjänsteskrivelse 2017-05-03
Tjänsteförslag
1. Fastställa budgeten för samordningsförbundet RAR år 2018
Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) anmäler jäv. Ordföranden föreslår att
kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Östra Rundgatan 11, 611 84
Nyköping
~ Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.175

§ 67

Årsredovisning för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet 2016
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Styrelsen för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet beviljas ansvarsfrihet för 2016.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
har granskat myndighetens verksamhet och bokslut för år 2016.
Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att
regionstyrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse 2017-05-04
2.
Revisionsrapport
3.

Revisionsberättelse

4.

Årsredovisning
http://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/arsredovisningsktm-2016.pdf

Tjänsteförslag
1.
Styrelsen för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet beviljas ansvarsfrihet för 2016.
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S), Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Ingrid Jerneborg
Glimne (M) anmäler jäv.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Ekonomienheten
~ Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.147

§ 68

Köp av aktier i INERA AB
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.

2.

Godkänna i ärendet redovisat förslag till aktieägaravtal och att
inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

3.

Ge kommunchefen fullmakt att för kommunens räkning
underteckna de aktuella avtalen i samband med förvärvet.

Sammanfattning av ärendet
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB
har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting
och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att
verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en
närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en
omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL
den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten
av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat
beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa
fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och
regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom
ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med
politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner
samt tre tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg
och samhällsbyggnad.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag
är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-05-05

Tjänsteförslag
1.

Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.

2.

Godkänna i ärendet redovisat förslag till aktieägaravtal och att
inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

3.

Ge kommunchefen fullmakt att för kommunens räkning
underteckna de aktuella avtalen i samband med förvärvet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Inera AB (inera@skl.se)

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.148

§ 69

Revidering av reglemente för partistöd
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Första stycket i paragraf sex i reglemente för partistöd ändras att
lyda "Parti som inte lämnar in redovisning i enlighet med § 4
förlorar rätten till partistöd för året närmast efter det år då
redovisning skulle ha skett."

Sammanfattning av ärendet
Av § 6 i reglementet för partistöd framgår att ett parti som inte lämnar
redovisning kan förlora rätten till partistöd. Paragrafen hänvisar till § 3 vad
avser regler om årlig redovisning. Paragraf tre reglerar dock frågan om
utbetalande av partistöd och rätt paragraf torde vara § 4, som i övrigt
hanterar frågan om redovisning.
Av denna anledning bör reglementet uppdateras så att hänvisningen i § 6
ändras till att avse § 4 i stället för § 3.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-05-04

Tjänsteförslag
1.

Första stycket i paragraf sex i reglemente för partistöd ändras att
lyda "Parti som inte lämnar in redovisning i enlighet med § 4
förlorar rätten till partistöd för året närmast efter det år då
redovisning skulle ha skett."

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: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.164

§ 70

Omfördelning av investeringsmedel för VA-enheten
Förslag till beslut i kommunfullmäktig
1.

3 mkr från investeringsobjekt 97201, 97211, 97214, 97219 och
95201 omfördelas enligt nedan till investeringsobjekt 97212
Björnlunda reningsverk

2.

0,75 mkr från investeringsobjekt 97209 och 97208 omfördelas enligt
nedan till investeringsobjekt 97210 Stjärnhovs reningsverk

3.

Omfördelade investeringsmedel till objekt 97212 Björnlunda
reningsverk samt till objekt 97210 Stjärnhovs reningsverk får
ianspråktas

Sammanfattning av ärendet
Det har under de senaste provtagningarna visat sig att Björnlunda
reningsverk har problem att klara verkets utsläppsvillkor avseende BOD7
(syreförbrukande ämnen) samt fosfor. En utredning visar att verket är i
sämre skick än tidigare bedömning. Åtgärderna som behöver genomföras
omfattar ett helhetsgrepp på hela processen då punktinsatser inte kan
garantera att utsläppsvillkoren klaras. Då det endast finns 3,85 mkr i budget
så behöver omfördelning på 3 mkr ske från andra ej lika akuta projekt
Under våren uppstod ett stort haveri på luftningsutrustningen i Stjärnhovs
reningsverk vilket krävde direkta akuta åtgärder. VA-enhetens kostnader för
att åtgärda det akuta haveriet uppgår till ca 0,9 mkr. Då det endast finns
0,21 mkr i budget så behöver omfördelning med 0,75 mkr ske från andra ej
lika akuta projekt.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelser 2017-05-05

Tjänsteförslag
1.

3 mkr från investeringsobjekt 97201, 97211, 97214, 97219 och
95201 omfördelas enligt nedan till investeringsobjekt 97212
Björnlunda reningsverk

2.

0,75 mkr från investeringsobjekt 97209 och 97208 omfördelas enligt
nedan till investeringsobjekt 97210 Stjärnhovs reningsverk

3.

Omfördelade investeringsmedel till objekt 97212 Björnlunda
reningsverk samt till objekt 97210 Stjärnhovs reningsverk får
ianspråktas
1.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

36(45)

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
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: MOB.2017.12

§ 71

Taxor och avgifter för arbeten i allmän mark
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Taxor och avgifter för arbeten i allmän mark gäller från och med 1
augusti 2017

Sammanfattning av ärendet
I Gnesta kommuns Lokala ordningsföreskrifter, §6, Schaktning, grävning
m.m.
hänvisas till kommunens anvisningar för grävning i allmän mark.
Nya villkor för grävning i mark antogs i samhällsbyggnadsnämnden 201704-05. Enligt villkoren ska ersättning utgå till kommunen vid grävning i
allmän mark. Taxor och avgifter för grävning i allmän mark behöver i och
med detta förtydligas samt uppdateras.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-27

2.

Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-04-05, SBN
§23

3.

Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-30

4.

Prislista

Tjänsteförslag
1.

Taxor och avgifter för arbeten i allmän mark gäller från och med 1
augusti 2017

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: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.178

§ 72

Reglemente för krisledningsnämnd
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Fullmäktige fastställer förslaget till ny lydelse av reglementet för
krisledningsnämnden enligt följande:
- borttagande av laghänvisning i reglementets ingress,
- borttagande av laghänvisning i § 11,
- ändring av § 6, stycke 1 som föreslås lyda
"Krisledningsnämndens ledamöter består av kommunstyrelsens
ordförande, förste vice och andre vice ordförande. Ersättare är
vuxen- och omsorgsnämndens ordförande, barn- och
utbildningsnämndens ordförande samt samhällsbyggnadsnämndens
ordförande. Nämnden utses av fullmäktige."

Sammanfattning av ärendet
Reglementet för krisledningsnämnden fastställdes 2010. Sedan dess har
omorganiseringar skett vad avser nämnder. Samtidigt bör nämndens
sammansättning vara av sådan art att den kan kallas in utan dröjsmål.
Paragraf 6, första stycket i reglementet lyder idag enligt följande:
"Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande,
socialnämndens ordförande och andre vice ordförande samt barn- och
utbildningsnämndens ordförande. Ersättare är kommunstyrelsens förste vice ordförande,
socialnämndens förste ordförande samt barn- och ungdomsnämndens andre vice
ordförande. Nämnden utses av fullmäktige."
Med hänsyn till genomförda förändringar vad avser nämnder bör därför § 6
i reglementet uppdateras. Nämndledamöternas antal bör även anpassas för
att kunna kallas in snabbt i händelse av kris. Av denna anledning föreslås
den nya lydelsen av § 6 i reglementet för krisledningsnämnden lyda enligt
följande:
"Krisledningsnämndens ledamöter består av kommunstyrelsens
ordförande, förste vice och andre vice ordförande. Ersättare är vuxen- och
omsorgsnämndens ordförande, barn- och utbildningsnämndens
ordförande samt samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
Nämnden utses av fullmäktige."
I övrigt har uppdatering skett av ingressen och § 11 i reglementet på så sätt
att hänvisning till lag har tagits bort. På det sättet behöver inte reglementet
uppdateras vid ändring av lagstiftningen.
Beslutsunderlag
1.

Ordförandes signatur

Tjänsteskrivelse 2017-05-08

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Tjänsteförslag
1.

Fullmäktige fastställer förslaget till ny lydelse av reglementet för
krisledningsnämnden enligt följande:
- borttagande av laghänvisning i reglementets ingress,
- borttagande av laghänvisning i § 11,
- ändring av § 6, stycke 1 som föreslås lyda
"Krisledningsnämndens ledamöter består av kommunstyrelsens
ordförande, förste vice och andre vice ordförande. Ersättare är
vuxen- och omsorgsnämndens ordförande, barn- och
utbildningsnämndens ordförande samt samhällsbyggnadsnämndens
ordförande. Nämnden utses av fullmäktige."

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: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.38

§ 73

Motion - Försök med sex timmars arbetsdag för
socialarbetare
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har i en motion föreslagit ett provår med sex timmars
arbetsdag för socialarbetare. Bakgrunden till förslaget är svårigheten att
rekrytera och att behålla socialarbetare (socialsekreterare). Att behandla en
viss yrkesgrupp utifrån måttstockar som är olika andra yrkesgruppers vad
gäller arbetstid (och underförstått arbetets svårighetsgrad) behöver inte vara
en lösning på svårigheten att rekrytera och behålla socialsekreterare. Vuxenoch omsorgsförvaltning arbetar intensivt och på olika sätt för att komma
tillrätta med svårigheten att rekrytera och behålla socialsekreterare. Det
behövs fler och olika åtgärder för att skapa en attraktiv arbetsplats.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-05-02

2.

Motion om försök med sex timmars arbetsdag för socialarbetare.

Tjänsteförslag
1.

Motionen avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Staaf (V) föreslår återremiss av ärendet med motiveringen att
utredningen behöver vara mer utförlig samt att checklistan för jämställdhet
saknas.
Ingrid Jerneborg Glimne (M) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller det
framskrivna förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet kan avgöras idag eller om ärendet ska
avgöras senare. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag och att
kommunstyrelsen bifaller det framskrivna förslaget.
Reservationer
Lena Staaf (V) reserverar sig muntligt.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2016.300

§ 74

Medborgarförslag - Utegym i Björnlunda m.m
Beslut
1.

Medborgarförslaget om att anlägga utomhusgym Björnlunda antas
och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att påbörja
markförberedelser och upphandling av utegym-utrustning.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om utomhusgym i Björnlunda har inkommit. Enligt
förslagsställaren är syftet att göra friskvård enkelt och tillgängligt för alla i
Björnlunda. Förslagsställaren har skickat med flera förslag på placering och
utseende samt storlek på utegym.
Tänkt placering har skett i samråd med nybildade Björnlunda byalag och
Gnesta kommun har valt att gå vidare med byalagets prioritering nummer
ett, i anslutning till spontanidrottsplatsen. Utformningen av detta
utomhusgym bör vara i trä för att smälta in i naturen. Placering talar för att
det samlas flera olika aktiviteter på en samlad yta och att det redan idag
finns möjlighet att belysa utomhusgymmet. De andra placeringsalternativen
i byalagets förslag var vid hembygdsgården i anslutning till elljusspåret och
på grönytan vid Skeenda.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse den 30 mars 2017

Tjänsteförslag
1.

Medborgarförslaget om att anlägga utomhusgym Björnlunda antas
och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att påbörja
markförberedelser och upphandling av utegym-utrustning.

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.1

§ 75

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
1. Godkänna redovisningen
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2016-12-05). 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 2017-04-07 – 2017-05-17

~

Visstidsanställningar och tillsvidareanställningar 2017-04-01 - 201704-30

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.2

§ 76

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

Ordförandes signatur

~

Protokoll från Lönenämndens sammanträde 2017-04-21

~

Protokoll från gemensamma patientnämnden 2017-04-19

~

Protokoll från Gemensamma växelnämnden 2017-04-05

~

Protokoll från Gnesta Förvaltnings AB:s sammanträde 2017-03-16

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-05-29
Ärendenummer: KS.2017.3

§ 77

Förvaltningschefen informerar
Pensionsavgångar
Ledarforum
HR-enheten
Revisionsrapporter
Integrationsarbetet
Ny checklista för jämställdhet, integreras i tjänsteskrivelsen.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

