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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Protokoll från sammanträde i kommunstyrelsen
Tid och plats för
sammanträde

Måndagen den 11 september 2017, kl. 9.00 -11.25
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

9.40- 9.45, 10.20-10.25

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Christina Hedberg, kommunchef, Ola Wiktorson förbundschef RAR, Marie
Svensson, ordförande RAR, Staffan Källström, kanslichef, Tatjana Mineur, HRchef, Anna Sandklef, chef kommunikation och samverkan, Göran Johansson,
lokalplanerare, Jessica Söderqvist, kommunikatör, Hans Haglund, IT-chef, Ann
Malmström, förvaltningschef vuxen- och omsorgsnämnden, Björn
Gudmundsson, VA-chef, Ghita Sjösteen, teknisk chef, Carl-Johan Ekström,
Jenny Johansson kommunsekreterare

Justerare

Inga-Lill Fredriksson (ordinarie) och Kim Jarl (ersättare)

Tid och plats för
justering

Onsdagen den 13 september 2017, kl. 16.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Jenny Johansson

Ordförande

Johan Rocklind

Paragrafer: 81 - 102

Håkan Ekstrand
§ 82

Justerare

Inga-Lill Fredriksson

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Kommunstyrelsen
Datum för anslagets uppsättande: 2017-09-14
Datum för anslagets nedtagande: 2017-10-09
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret
Jenny Johansson, sekreterare

Paragrafer: 81 - 102

_____________________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-09-11

Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdet öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.
Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Inga-Lill Fredriksson (C) som ordinarie och Kim Jarl (M)
som ersättare att justera protokollet onsdagen den 13 september 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
Ola Wiktorson, förbundschef RAR, och Marie Svensson, ordföranden i RAR,
informerar om RAR:s verksamhet.
Information om Aurora 2017, denna militärövning berör Gnesta kommun
mellan den 23-28 september.
Nya HR-chefen Tatjana Mineur presenterar sig.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.204

§ 81

Årsredovisning för Samordningsförbudet RAR 2016
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Godkänner Årsredovisning för samordningsförbundet RAR för
2016

2.

Bevilja Samordningsförbundet RAR, samt de enskilda ledamöterna
ansvarsfrihet för år 2016.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun är medlem i samordningsförbundet RAR. De har
översänt årsredovisningen till sina medlemmar för godkännande. Ingenting
har framkommit som leder till annan slutsats än att årsredovisningen kan
godkännas.
Beslutsunderlag
1.
2.

Tjänsteskrivelse 2017-07-04
Årsredovisning för Samordningsförbundet RAR 2016,
http://rarsormland.se/media/143022/aR-2016_skannad.pdf

3.

Granskningsrapport:
http://rarsormland.se/media/143412/Granskningsrapport2016_skannad.pdf

4.

Revisionsberättelse:
http://rarsormland.se/media/143134/Revisionsberattelse2016_skannad.pdf

Tjänsteförslag
1. Godkänner Årsredovisning för samordningsförbundet RAR för 2016
2. Bevilja Samordningsförbundet RAR, samt de enskilda ledamöterna
ansvarsfrihet för år 2016.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) anmäler jäv. Ordföranden föreslår att
kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförandes signatur

Justerarens signatur

PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.225

§ 82

Ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2016
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Godkänna Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2016

2.

Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet Sörmland

Sammanfattning av ärendet
Enligt Regionförbundet Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar behandla frågan om ansvarsfrihet för
regionstyrelsen.
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat Regionförbundets
verksamhet och bokslut för 2016. Revisorerna föreslår att årsredovisningen
ska godkännas och att regionstyrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
1.

Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2016

2.

Protokoll för beslut om årsredovisning

3.

Granskning av bokslut och årsredovisning

4.

Revisionsberättelse

5.

Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen

6.

Tjänsteskrivelse 2017-07-04

Tjänsteförslag
1.

Godkänna Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2016

2.

Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet Sörmland

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:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.177

§ 83

Revisionsrapport - Kompetensförsörjning och bemanning
vid sjukfrånvaro
Beslut
1.

Godkänna förvaltningens svar på revisionsrapport om
kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning avseende kompetensförsörjning
och bemanning vid sjukfrånvaro (bilaga 2). Syftet med granskningen har
varit att bedöma om det bedrivs ett ändamålsenligt arbete med
kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro inom
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt vuxen- och
omsorgsnämnden.
PwCs samlade revisionella bedömning är att kommunstyrelsen, vuxen- och
omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden delvis bedriver ett
ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning och bemanning vid
sjukfrånvaro.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-07-06

2.

Revisionsrapport Kompetensförsörjning och bemanning vid
sjukfrånvaro

Tjänsteförslag
1.

Godkänna förvaltningens svar på revisionsrapport om
kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro.

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.203

§ 84

Revisionsrapport: Intern kontroll i hantering av bisysslor
Beslut
1.

Godkänner förvaltningens svar på revisionsrapport om intern
kontroll i hantering av bisysslor .

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning avseende Intern kontroll i
hantering av bisysslor (bilaga 2). Syftet med granskningen har varit att
bedöma om Gnesta kommun hanterar bisysslor i enlighet med gällande
regelverk och kommunens policy med en tillräcklig intern kontroll inom
kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsnämnden. Under Förvaltningens
synpunkter kommenteras de bedömningar och rekommendationer som
finns i rapporten.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-07-05

2.

Revisionsrapport Intern kontroll i hantering av bisysslor

Tjänsteförslag
1.

Godkänner förvaltningens svar på revisionsrapport om intern
kontroll i hantering av bisysslor .

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.256

§ 85

Kostpolicy
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Anta kostpolicy för Gnesta kommun

Sammanfattning av ärendet
Kostpolicyn är ett kommungemensamt dokument och berör all produktion
av måltider för verksamheter inom kommunens ansvar. Kostpolicyn
kvalitetssäkrar måltidsverksamheten och bidrar till en hållbar utveckling.
Den stöder och är ett verktyg för förtroendevalda och verksamheter för att
säkerställa att matgäster erbjuds måltider i en trevlig miljö, lagade på bra
råvaror av kompetent personal.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-06-29

2.

Utdrag ur vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2017-06-15, §
40

3.

Utdrag ur barn och utbildningsnämndens protokoll 2017-06-13, §
32

4.

Tjänsteskrivelse 2017- 05-23

5.

Tjänsteskrivelse 2017-06-07

6.

Kostpolicy för Gnesta kommun

Tjänsteförslag
1.

Anta kostpolicy för Gnesta kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Inga-Lill Fredriksson (C) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller det
framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.210

§ 86

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
Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen
bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster finns eller
behöver ordnas i kommunens regi. Med vattentjänster menas leverans eller
hantering av dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten.
Kommunen är skyldig att ordna med vattentjänster inom områden med
samlad befintlig eller blivande bebyggelse om det krävs med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön. Tätorterna är att betrakta som
samlad bebyggelse där det inte ur ett miljö- eller hälsoperspektiv är hållbart
att ordna med enskilda vatten- eller avloppsanläggningar.
Efter att ett verksamhetsområde införts ska kommunen snarast, och så
länge behovet finns kvar, tillgodose vattentjänsterna inom
verksamhetsområdet.
Beslutsunderlag
1.

Karta för verksamhetsområde Gnesta tätort

2.

Karta för verksamhetsområde Björnlunda tätort

3.

Karta för verksamhetsområde Stjärnhov tätort

4.

Karta för verksamhetsområde Laxne tätort

5.

Tjänsteskrivelse 2017-08-03

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:

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.274

§ 87

Omfördelning investeringsmedel VA-enheten Björnlunda
vattenverk
Beslut
1.

2 mkr från investeringsobjekt 95202 omfördelas till ett nytt
investeringsobjekt som heter Björnlunda vattenverk.

2.

Ianspråkstagande av de omfördelade 2 mkr till Björnlunda
vattenverk

Sammanfattning av ärendet
Björnlunda vattenverk är ett äldre verk där underhållet har varit eftersatt i
många år. Verket renar ytvatten från sjön Lockvattnet bland annat genom
två stora sandfilter. 2015 genomfördes en besiktning av sandfiltren och
som då bedömdes klara sig i 5 år till. I framtidsplanen för 2018-2020
föreslås byte av sandfiltren med år 2019. Det har nu visat sig att botten på
sandfiltren och rörgalleri har rostat sönder i en högre takt än förutspått. Vi
står nu inför en akut situation med ett accelererande läckage.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-08-11

Tjänsteförslag
1.

2 mkr från investeringsobjekt 95202 omfördelas till ett nytt
investeringsobjekt som heter Björnlunda vattenverk.

2.

Ianspråkstagande av de omfördelade 2 mkr till Björnlunda
vattenverk

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.248

§ 88

Kulturplan Sörmland 2015-2018
Beslut
1.

Godkänna Landstinget Sörmland, Kultur & Utbildnings förslag till
handlingsplan 2018.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Samkultur Sörmland, det regionala kultursamverkansorganet
för Sörmland och Landstinget Sörmland, önskas synpunkter på
Handlingsplan 2018 för det regionala kulturarbetet i enlighet med
Kulturplan 2015-18. Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-07-04

2.

Remissversion handlingsplan 2018

Tjänsteförslag
1.

Godkänna Landstinget Sörmland, Kultur & Utbildnings förslag till
handlingsplan 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Mikael Palo, kultur.utbildning@dll.se
~ Carina Nilsson

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.250

§ 89

Sammanträdestider kommunstyrelsen 2018
Beslut
1.

Kommunstyrelsen sammanträder följande datum under 2018:
29 januari
5 mars
23 april
28 maj
17 september
5 november
3 december

2.

Sammanträdena äger rum klockan 9.00 i lokalen
Frösjön/Lockvattnet, kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan
15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar
för kommunstyrelsens sammanträden för år 2018. Förslaget bygger på
samma grundstruktur som tidigare år med sju inplanerade sammanträden.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-06-29

Tjänsteförslag
1.

Kommunstyrelsen sammanträder följande datum under 2018:
29 januari
5 mars
23 april
28 maj
17 september
5 november
3 december

2.

Ordförandes signatur

Sammanträdena äger rum klockan 9.00 i lokalen
Frösjön/Lockvattnet, kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan
15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Justerarens signatur

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.251

§ 90

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2018
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige sammanträder följande datum under 2018
12 februari
19 mars
7 maj
18 juni
1 oktober
5 november
19 november
17 december

2.

Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen,
kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget
annat beslutats.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar
för kommunfullmäktiges sammanträden för år 2018. Förslaget bygger på
samma grundstruktur som tidigare år med sju inplanerade sammanträden.
Dock kommer ett extra kommunfullmäktigesammanträde som planeras att
hållas i efter valet 2018.
Enligt 5 kap 9-10 §§ kommunallagen ska kommunfullmäktiges
sammanträde anslås på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka
före sammanträdesdagen.
Kungörelsen ska inom samma tid på ett lämpligt sätt också lämnas till varje
ledamot och ersättare. Uppgift om tid och plats för ett sammanträde ska
minst en vecka före sammanträdesdagen på kommunens hemsida.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-06-29

Tjänsteförslag
1.

Kommunfullmäktige sammanträder följande datum under 2018
12 februari
19 mars
7 maj

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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18 juni
1 oktober
5 november
19 november
17 december
2.

Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen,
kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget
annat beslutats.

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: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.275

§ 91

Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Bostadsförsörjningsprogram för Gnesta kommun 2017 - 2022
antas.

Sammanfattning av ärendet
Bostadsbrist råder i landet i allmänhet och kring storstadsregionerna i
synnerhet. Det är därför av stor vikt för kommunen att vara väl förberedd
och planerad i arbetet med att möjliggöra bostadsbyggande som är anpassat
utifrån de behov som uppstår och de krav som ställs. För att på bästa sätt
möta de behov och krav som ställs kring bostadsförsörjningen har
förvaltningen skrivit fram ett program som avser att underlätta det framtida
arbetet med att planera och strukturera bostadsbyggandet i kommunen.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-08-14

2.

Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022

Tjänsteförslag
1.

Bostadsförsörjningsprogram för Gnesta kommun 2017- 2022 antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Staaf (V) lämnar följande ändringsförslag i
bostadsförsörjningsprogrammet, " Trots att det inte är en kommunal
skyldighet kommer kommunen att verka för att behovet av
trygghetsboende tillgodoses, antingen i egen regi eller genom privata
aktörer".
Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller Lena Staafs (V) ändringsförslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt framskrivet
förslag eller enligt framskrivet förslag med Lena Staafs (V) ändringsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det senare.
Sändlista:
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.174

§ 92

Anmälan av personuppgiftsombud till Datainspektionen
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Mia Öhrnell och utse
Staffan Källström som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
från och med den 11 september 2017.

Sammanfattning av ärendet
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) är en personuppgiftsansvarig
den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med
och medlem för behandlingen av personuppgifter. Varje nämnd inom
kommunen ses som personuppgiftsansvarig avseende sin verksamhet.
Behandling av personuppgifter ska anmälas till tillsynsmyndigheten,
Datainspektionen.
Genom att välja ett personuppgiftsombud behöver inte sådan anmälan ske.
Det är då personuppgiftsombudets uppgift att självständigt se till att
personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.
I Gnesta kommun ligger sedan tidigare uppgiften som
personuppgiftsombud på kanslichefen. Tidigare kanslichef Mia Öhrnell har
tidigare varit förordnad som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.
Då kommunen anställt Staffan Källström som kanslichef, föreslås att
kommunstyrelsen fattar beslut om att förordna honom som
personuppgiftsombud.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-08-10

Tjänsteförslag
1.

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Mia Öhrnell och utse
Staffan Källström som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
från och med den 11 september 2017.

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

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.244

§ 93

Nya personuppgiftsbiträdesavtal mellan Gnesta kommun
och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM)
Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag på nytt
personuppgiftsbiträdesavtal mellan Gnesta kommun och
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (SKTM)
samt ge samhällsbyggnadschef Patrik Nissen i uppdrag att
underteckna avtalet för kommunens räkning.

Sammanfattning av ärendet
Respektive kommun i Sörmlands län och Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) har sedan tidigare ingått
personuppgiftsbiträdesavtal avseende hanteringen av personuppgifter om
färdtjänstresenärer. I sin handläggning av färdtjänstlegitimering registrerar
kommunen vissa uppgifter om färdtjänstresenären, som sedan delges
SKTM inom ramen för SKTM:s roll som samordnare av och
beställningscentral för länets serviceresor, såsom färdtjänstresor.
Enligt nu gällande personuppgiftsbiträdesavtal har kommunen alltjämt
ansetts vara personuppgiftsansvarig, och SKTM har betraktats som
personuppgiftsbiträde, för nämnda uppgifter.
I samband med en översyn av personuppgiftshanteringen inom regionens
särskilda kollektivtrafik har det från tjänstemannanivå (initialt från länets
juristnätverk och sedermera genom beslut av länets
kollektivtrafikhandläggarnätverk) fastslagits att ordningen i gällande
personuppgiftsbiträdesavtal behöver justeras. Justeringen innebär att
SKTM istället ska betraktas som ansvarig för personuppgifterna, och
kommunen som biträde.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-09-06

2.

Missiv från SKTM avseende avtal samt revidering

3.

Förslag till personuppgiftsbiträdesavtal

Tjänsteförslag
1.

Ordförandes signatur

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag på nytt
personuppgiftsbiträdesavtal mellan Gnesta kommun och
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (SKTM)
samt ge samhällsbyggnadschef Patrik Nissen i uppdrag att
underteckna avtalet för kommunens räkning.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM)
~ Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: SN.2017.38

§ 94

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LS- kvartal ett
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 första kvartalet, januari - mars 2017,
lämnat in följande redovisning till IVO.
Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för
äldreomsorgen samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.
Ett beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS) 9 § 4 om kontaktperson är ej verkställt på grund av att det för
tillfället saknas lämplig personal till uppdraget.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse KS 2017-05-24
2. Utdrag ur vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2017-05-18, § 33
3. Tjänsteskrivelse VON 2017-04-25
Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.
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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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2016.61

§ 95

Medborgarförslag - Samordna fibernät på landsbygden
Beslut
1.

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2015 har Gnesta kommun samarbetat och samordnat utbyggnaden
av bredband i hela Gnesta kommun med Telia Company AB. I första
etappen byggdes huvudorten ut med fiberanslutningar, del två bestod av
alla kransorter i kommunen. Sedan någon månad tillbaka har det gått ut
erbjudanden på landsbygden om att det erbjuds fiberanslutning. I och med
det senaste erbjudandet, som skickas från Telia Company AB:s dotterbolag
Zitius, så har 95 % av alla hushåll i Gnesta kommun fått erbjudande om
fiberanslutning.
Erbjudandet på landsbygden ställer inga krav på att byalag eller liknande ska
bildas, ej heller är det några ansökningar som ska utföras av den enskilda
fastighetsägaren. Fastighetsägaren anmäler sitt intresse att ansluta till
fibernätet till samma kostnad som övriga i Telia Company AB:s nät på
www.fibertillalla.se.
De 5% som ej fått erbjudanden kan kontakta Zitius via www.fibertillalla.se
för att tillsammans hitta en anslutningsmöjlighet.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-08-21

2.

Medborgarförslag

Tjänsteförslag
1.

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2016.77

§ 96

Medborgarförslag - Fiber till alla kommuninvånare
Beslut
1.

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2015 har Gnesta kommun samarbetat och samordnat utbyggnaden
av bredband i hela Gnesta kommun med Telia Company AB. I första
etappen byggdes huvudorten ut med fiberanslutningar, del två bestod av
alla kransorter i kommunen. Sedan någon månad tillbaka har det gått ut
erbjudanden på landsbygden om att det erbjuds fiberanslutning. I och med
det senaste erbjudandet, som skickas från Telia Company AB:s dotterbolag
Zitius, så har 95 % av alla hushåll i Gnesta kommun fått erbjudande om
fiberanslutning.
Erbjudandet på landsbygden ställer inga krav på att byalag eller liknande ska
bildas, ej heller är det några ansökningar som ska utföras av den enskilda
fastighetsägaren. Fastighetsägaren anmäler sitt intresse att ansluta till
fibernätet till samma kostnad som övriga i Telia Company AB:s nät på
www.fibertillalla.se.
De 5% som ej fått erbjudanden kan kontakta Zitius via www.fibertillalla.se
för att tillsammans hitta en anslutningsmöjlighet.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteförslag 2017-08-21

2.

Medborgarförslag

Tjänsteförslag
1.

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2016.254

§ 97

Medborgarförslag - Parksoffa
Beslut
1.

Bifalla förslagsställarens fråga att ställa en parksoffa i grönområdet
vid korsningen Smedjevägen/Gästgivarevägen

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag som avser att
ställa en soffa i korsningen Björnlunda Smedjevägen/Gästgivarevägen. Där
finns en lämplig plats.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-08-07

2.

Medborgarförslaget

Tjänsteförslag
1.

Bifalla förslagsställarens fråga att ställa en parksoffa i grönområdet
vid korsningen Smedjevägen/Gästgivarevägen

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2016.132

§ 98

Medborgarförslag - Hundrastgård
Beslut
1.
Gnesta kommun avser inte att bygga och driva en hundrastgård i
kommunal regi. Däremot ställer sig kommunen positiva till att
bidra med att anvisa lämplig plats såväl som bidra med material
till byggandet i det fall ideella krafter önskar bygga och driva en
hundrastgård. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag som avser
anläggande av en hundrastgård på den stora gräsytan bakom
återvinningsgården mellan järnvägen och Maskinvägen.
2012 genomfördes en utredning avseende platser som skulle kunna hysa en
hundrastgård. Kommunen har nu tillsammans med representant för
brukshundsklubben i Gnesta gjort en lämplighetsbedömning på plats av de
utpekade platserna. Av de sju platser som utpekats i utredningen bedömdes
endast två vara lämpliga för en eventuell placering av en hundrastgård.
Förslagsställarens förslag på plats finns inte med i utredningen från 2012.
Platsen ligger avskilt så att hundskall inte stör boende.
Vid intervju med både veterinär och hundtränare framkom att det finns en
ökad risk för smittspridning och hundslagsmål i hundrastgårdar.
Underhållet av en hundrastgård medför ökade kostnader samt en otrevlig
arbetsmiljö för kommunens personal.
Gnesta kommun ställer sig positiva till att bidra med att anvisa lämplig plats
såväl som bidra med material till byggandet i det fall ideella krafter önskar
bygga och driva en hundrastgård.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-08-03

2.

Medborgarförslaget

Tjänsteförslag
1.
Gnesta kommun avser inte att bygga och driva en hundrastgård i
kommunal regi. Däremot ställer sig kommunen positiva till att
bidra med att anvisa lämplig plats såväl som bidra med material
till byggandet i det fall ideella krafter önskar bygga och driva en
hundrastgård. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Staaf (V) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår att
kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Förslagsställaren
~ Teknisk chef

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.84

§ 99

Medborgarförslag - Hundhage
Beslut
1.
Gnesta kommun avser inte att bygga och driva en hundrastgård i
kommunal regi. Däremot ställer sig kommunen positiva till att
bidra med att anvisa lämplig plats såväl som bidra med material
till byggandet i det fall ideella krafter önskar bygga och driva en
hundrastgård. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag som avser
anläggande av en hundhage med en stor soptunna i centrala Gnesta.
2012 genomfördes en utredning avseende platser som skulle kunna vara
hysa en hundrastgård/hundhage. Kommunen har nu tillsammans med
representant för brukshundsklubben i Gnesta gjort en
lämplighetsbedömning på plats av de utpekade platserna. Av de sju platser
som utpekats i utredningen bedömdes endast två vara lämpliga för en
eventuell placering av en hundhage.
Två av förslagsställarens förslag på platser finns inte med i utredningen från
2012. En av dessa bedöms ligga så avskilt så att hundskall inte stör boende.
Den kvarvarande platsen finns med i utredningen men har bedömts som
direkt olämpliga med avseende på närheten till bostadshus då det ofta är
frekvent skällande i hundhagar.
Vid tidigare intervju med både veterinär och hundtränare har det
framkommit att det finns en ökad risk för smittspridning och hundslagsmål
i hundhagar.
Underhållet av en hundhage medför ökade kostnader samt en otrevlig
arbetsmiljö för kommunens personal.
Gnesta kommun ställer sig positiva till att bidra med att anvisa lämplig plats
såväl som bidra med material till byggandet i det fall ideella krafter önskar
bygga och driva en hundrastgård.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-08-03

2.

Medborgarförslag

Tjänsteförslag
1.
Gnesta kommun avser inte att bygga och driva en hundrastgård i
kommunal regi. Däremot ställer sig kommunen positiva till att
bidra med att anvisa lämplig plats såväl som bidra med material
till byggandet i det fall ideella krafter önskar bygga och driva en
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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hundrastgård. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Förslagsställaren
~ Teknisk chef

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.1

§ 100

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
1. Rapporteringen godkänns
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2017-01-01). Dessa
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos
kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats
med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att kommunstyrelsens
protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla.
Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det
datum då sökanden fått del av besluten.
Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom
uppgift om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa
ärenden och då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa
uppgifter tagits bort.

Ordförandes signatur

~

Förteckning över delegationsbeslut 2017-05-18 – 2017-08-24

~

Anställningar 2017-05-01 - 2017-07-31

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

33(35)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.2

§ 101

Anmälningsärenden
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.
~

Månadsrapport för pensionsportföljen -april 2017

~

Månadsrapport för pensionsportföljen - maj 2017

~

Månadsrapport för pensionsportföljen - juni 2017

~

Månadsrapport för pensionsportföljen - juli 2017

~

Protokoll 2017-03-16, Gnesta Förvaltnings AB

~

Protokoll 2017-05-17, Gnesta Förvaltnings AB

~

Protokoll 2017-06-21, Gnesta Förvaltnings AB

~

Protokoll 2017-05-18, Gnestahem AB

~

Protokoll 2017-06-01, Gnesta kommunkoncern AB

~

Protokoll 2017-06-01, Gnesta Centrumfastigheter AB

~

Protokoll från ägarråd i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 201705-12

~

Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-2020) avseende
länsgemensam verksamhet och kostnader, Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

~

Protokoll från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2017-05-12,
http://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/justeratprotokoll-fran-direktionens-sammantrade-12-maj-2017.pdf

Ordförandes signatur

~

Protokoll från Gemensamma patientnämnden 2017-04-19

~

Protokoll från pensionärs- och omsorgsrådet 2017-05-23

~

Delårsrapport Sörmlands kollektivtrafikmyndighet jan -mars 2017

~

Protokoll 2017-06-07 Gemensamma patientnämnden

~

Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
2017-04-07, § 11
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/AgendaI
tems/Details/208278

~

Protokoll från RAR Sörmlands sammanträde 2017-03-28,
http://rarsormland.se/media/143533/Styrelsen_2017-03Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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28_skannat.pdf

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.3

§ 102

Förvaltningschefen informerar

Kanslichef Staffan Källström informerar om E-förslag
Lyckad personalfest 8 september
Nya HR-chefen Tatjana Mineur har precis börjat.
Ny chef för Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad, Maria
Eneqvist börjar i mitten på september.
Gnesta kommun har fått 150 000 kr från Delegationen Unga i arbete
(DUA).
En ny mall för utvecklingssamtal har tagits fram till samtalen i höst.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

