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Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdets öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.
Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Erik Granqvist (C) och Inger Johansson (S) som
ordinarie justerare och Sibylle Ekengren (M) och Anders Oscarsson (S) som
ersättare att justera protokollet torsdagen den 20 december 2018, kl 15:00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.
Fullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.
Godkännande av dagordningen
Ordföranden föreslår att punkt nr 2 på dagordningen "Val till kommunala
uppdrag - Mandatperioden 2019-2022" flyttas till att vara punkt nr 16 på
dagordningen.
Fullmäktige godkänner dagordningen.
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.
Information
Kommunstyrelsens presidium delar ut Miljöpris 2018 som går till
Friluftsfrämjandet Björnlunda-Gnesta.
Pris delas även ut till Årets Eldsjäl som delas mellan SPF och PRO samt
Matilda Karlsson Hjorth.
Kommunfullmäktiges ordförande uppvaktar de förtroendevalda som under
året fyllt jämna år.
Översiktsplanen, Alina Ruda
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Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.346
§ 113

Interpellation - Fler pendeltågsturer på helgerna
Beslut
1.

Interpellationen får ställas

Sammanfattning av ärendet
Lena Staaf (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande Ann-Sofie Lifvenhage (M) angående fler pendeltågsturer på
helgerna.
Ann-Sofie Lifvenhages (S) svar på Lena Staafs (V) interpellation.
Människors möjlighet att ta sig till och från sitt arbete samt möjlighet att delta
i olika former av aktiviteter på fritiden är oerhört viktigt för att vardagspusslet
ska fungera och livet kännas meningsfullt. Till detta hör även möjligheten att
ha ett tillförlitligt system där man inte bara vet vilka tåg som borde gå utan vet
att dessa tåg verkligen går i enlighet med turtidtabellen.
Detta är en fråga av stor vikt för att man ska se kollektivtrafik som ett
självklart val samt för att få vardagen att fungera.
Här anser jag att det fortfarande finns ett arbete att göra, från trafikutförarens
sida, då tåg under vissa perioder i för stor utsträckning står utan förare eller
dras med förseningar på grund av signalfel.
Frågor:
1. Vad har majoriteten S + M i Gnesta gjort för att se till att den här frågan
kommit
upp på dagordningen under innevarande år i Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet?
Från majoriteten har vi vid flertalet sammanträden i
kollektivtrafikmyndigheten haft samtal kring det utbud som finns för våra
invånare samt robustheten i det kollektivtrafiksystem vi nu har. Vi arbetar här
för att få fram ett utbud som är så brett som möjligt där våra tåg kompletterar
varandra för att skapa möjligheter till resande såväl vardagar som helgdagar.
2. Vilka förslag och vilken planering har majoriteten S + M för att ta upp
frågan nu och inför vintern?
Vi har vid flertalet sammanträden i kollektivtrafikmyndigheten samt i de
planeringsmöten som sker mellan kommunens samhällsplaneringsavdelning
och kollektivtrafikmyndighetens tjänstemän fört samtal kring utbudet av tåg,
av båda våra tågslag, samt påtalat vikten av att de tåg som planeras går i en
tidtabell då flest människor efterfrågar möjligheten att resa kollektivt och att
de tåg som finns i tabellen verkligen går, går i tid och kommer fram i tid. Allt
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för att människor ska kunna planera sin vardag och kunna lita på tjänster som
trafikutövarna har ansvar för.
Vi ser här positivt på det utökade antalet turer vi fick till stånd under
föregående planperiod samt att de avgångar som nu finns i årets nya tabell i
större utsträckning än tidigare är anpassade utifrån de önskemål våra
pendlande invånare efterfrågat. Exempelvis de sena avgångar som nu
trafikerar helgkvällar möjliggör att man kan delta i kvällsaktiviteter och sedan
ta sig hem sent på kvällen.
Utifrån efterfrågan och ekonomiska förutsättningar ser vi positivt på ett ökat
resande och ett utökat utbud av avgångar.
Beslutsunderlag
Interpellationen
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Interpellationen får ställas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
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Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.342
§ 114

Framtidsplan 2019-2021
Beslut
1.
Fastställer Framtidsplan 2019-21 för Gnesta kommun.
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.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-12-03, § 122
2.
Tjänsteskrivelse 2018-113.
Förslag till Framtidsplan 2019-21 för Gnesta kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Fastställer Framtidsplan 2019-21 för Gnesta kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S), Håkan Ekstrand (C), Jesper Hammarlund (S), Ann-Sofie
Lifvenhage (M) och Camilla Lissner (L) bifaller framskrivet förslag.
Lena Staaf (V) föreslår att ytterligare 2 miljoner kronor läggs till på
socialnämndens budget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt framskrivet förslag eller
enligt Lena Staafs (V) ändringsförslag och finner att fullmäktige beslutar enligt
framskrivet förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.145
§ 115

Ekonomisk uppföljning 2018 kommunen totalt
Beslut
1.

Godkänna ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter oktober
2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen totalt (skattefinansierad verksamhet) har en avvikelse per oktober
månad med -482 tkr. De största avvikelserna avser Kommungemensamma
poster (+ 16 705 tkr), KS förvaltning (+ 3 323 tkr), Vuxen- och
omsorgsnämnden (- 14 400 tkr) och Barn och utbildningsnämnden (- 7 355
tkr).
Prognos: + 1 950 tkr
Beslutsunderlag
1.

Utdrag ur kommunstyrelsen protokoll 2018-12-03, § 123

2.

Tjänsteskrivelse 2018-11-26

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Godkänna ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter oktober
2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:
~ Ekonomichefen
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Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2014.194
§ 116

Översiktsplan för Gnesta kommun
Beslut
1.
Översiktsplan Gnesta kommun 2050 antas.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till översiktsplan har varit ute på samråd mellan den 12 januari och
12 mars samt på utställning mellan 20 juni och 7 september.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bemött inkomna yttranden och reviderat
planen både efter samrådet och utställningen. Förvaltningen föreslår nu att
översiktsplanen antas. Förslag till ny översiktsplan hittas på länk:
www.gnesta.se/forslag-oversiktsplan-2050

Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-12-03, § 131
2.
Tjänsteskrivelse 2018-10-31
3.
Översiktsplan Gnesta kommun 2050 antagandehandling, hittas på
länk: www.gnesta.se/forslag-oversiktsplan-2050
4.
Utställningsutlåtande Översiktsplan Gnesta kommun 2050
5.
Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Gnesta kommun 2050
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Översiktsplan Gnesta kommun 2050 antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S) bifaller framskrivet förslag.
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:
~ Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.358
§ 117

Reglemente kommunstyrelsen
Beslut
1.

Anta ny lydelse för kommunstyrelsens reglemente att gälla från och
med den 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
De större ändringarna i reglementet avser verkningar av den beslutade flytten
av verksamhet till socialnämnden (4 § p 3 samt 13 §). Övriga förändringar är
mindre förändringar på grund av ny, ändrad eller upphävd lagstiftning, t ex ny
kommunallag.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-12-03, § 137
2.
Tjänsteskrivelse
3.
Förslag till nytt reglemente kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Anta ny lydelse för kommunstyrelsens reglemente att gälla från och
med den 1 januari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:
~ Kanslichef
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Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.357
§ 118

Nytt namn samt nytt reglemente för vuxen- och
omsorgsnämnden
Beslut
1.
Vuxen- och omsorgsnämnden byter namn till socialnämnden den 1
januari 2019
2.
Anta nytt reglemente för socialnämnden att gälla från den 1 januari
2019.
Sammanfattning av ärendet
Idag heter ansvarig nämnd för frågor avseende socialtjänst och hälso- och
sjukvård: vuxen- och omsorgsnämnden. För att tydliggöra ansvaret föreslås
att nämnden byter namn till socialnämnden, och förvaltningen följaktligen till
socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-12-03, § 138
2.
Tjänsteskrivelse 2018-11-13
3.
Reglemente för socialnämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Vuxen- och omsorgsnämnden byter namn till socialnämnden den 1
januari 2019
2.
Anta nytt reglemente för socialnämnden att gälla från den 1 januari
2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) bifaller framskrivet förslag.
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut med redaktionell ändring om att på s. 7 i reglementet ändra
från vuxen- och omsorgsnämnden till socialnämnden.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag med redaktionell
ändring.
Sändlista:
~ Socialnämnden
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Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.337
§ 119

Plan för borgensavgifter
Beslut
1.
Anta föreslagen plan för beräkning av borgensavgifter för de
kommunalt ägda bolagen.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med SABO (de
allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation) och Kommuninvest
(KI) tagit fram en handledning för hur kommunerna kan fastställa borgensoch låneavgifter på ett lagenligt sätt. Denna handledning går ut på att
borgensavgiften ska beräknas vid varje unikt lånetillfälle. Förutom att detta
leder till ökat administrativt arbete finns en risk att bankerna vid varje
lånetillfälle inte anser sig ha tid att lämna tillräckliga uppgifter, vilket kan ge
väldigt stora svängningar för borgensavgifterna.
Förslaget till plan för borgensavgifter för Gnesta kommun bygger på att
kommunen årligen i samband med budgetprocessen fastställer
borgensavgifter för nästkommande budgetår enligt föreslagen process.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-12-03, § 129
2.
Tjänsteskrivelse 2018-11-15
3.
Bilaga 1, Rekommendation avseende fastställande av borgensavgift
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Anta föreslagen plan för beräkning av borgensavgifter för de
kommunalt ägda bolagen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Ekonomichef
~ VD Gnestahem AB
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Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.225
§ 120

Tak för borgen 2019
Beslut
1.
Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Kommunkoncern
ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt att en
borgensavgift enligt Gnesta kommuns modell för borgensavgifter
debiteras Gnesta Kommunkoncern AB. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för befintliga
lån.
2.
Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnestahem ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 460 000 000
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift
enligt Gnesta kommuns modell för borgensavgifter debiteras
Gnestahem AB. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de
borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.
3.
Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Förvaltnings ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift
enligt Gnesta kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta
Förvaltnings AB. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de
borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.
Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun har i dag ett borgenstak gentemot bolagen inom Gnesta
kommunkoncern om totalt 1 067 mkr.
I föreliggande ärende föreslås ingen höjning av borgensramen för Gnesta
Kommunkoncern AB och Gnestahem AB. För Gnesta Förvaltnings AB
föreslås en höjning av borgensramen med 60 mkr till att totalt uppgå till 600
mkr under 2019. Gnesta kommun debiterar det utnyttjade borgensåtagandet
enligt kommunens borgensmodell.
Totalt borgensåtagande för Gnesta kommunkoncern uppgår då till 1 127 mkr.
Beslutsunderlag
1.

Ordförandes signatur
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Tjänsteskrivelse 2018-11-14

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Kommunkoncern
ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000
000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt att en
borgensavgift enligt Gnesta kommuns modell för borgensavgifter
debiteras Gnesta Kommunkoncern AB. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp, inklusive de borgensåtaganden som gäller för befintliga
lån.
2.
Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnestahem ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 460 000 000
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift
enligt Gnesta kommuns modell för borgensavgifter debiteras
Gnestahem AB. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de
borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.
3.
Att såsom för egen skuld ingå borgen för Gnesta Förvaltnings ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 600 000 000
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att en borgensavgift
enligt Gnesta kommuns modell för borgensavgifter debiteras Gnesta
Förvaltnings AB. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, inklusive de
borgensåtaganden som gäller för befintliga lån.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:
~ Gnesta kommunkoncern ABs styrelse
~ Gnestahem ABs styrelse
~ Gnesta Förvaltnings ABs styrelse
~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.226
§ 121

Låneram 2019
Beslut
1.
Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2019
till 50 mkr.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens finanspolicy anger att kommunfullmäktige varje år ska fastställa
en ram för kommunens totala externa upplåning för nästkommande år. I
ärendet föreslås en låneram om 50 mkr för 2019.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-12-03, § 127
2.
Tjänsteskrivelse 2018-11-22
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2019
till 50 mkr.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:
~ Ekonomienheten, Sheila Gholipour
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Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.89
§ 122

Motion - Solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda
Beslut
1.
Att avslå motionen om solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda på
grund av höga utredningskostnader.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är överens
om att många punkter behöver utredas vidare och innebär mycket intern
utredningstid och kostnader och därmed föreslår förvaltningarna att avslå
motionen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen måste gå igenom detaljplaner och föreslå olika
alternativa placeringar samt ändra eventuella detaljplaner. Geoteknisk
undersökning liksom utredningar för trafik och parkering måste göras.
Till detta kommer de faktiska kostnaderna för att anlägga bassäng, solceller
och ev. barnbad med vattenreningssystem, hus för vattenrening och all
tillhörande teknik, förvaring av kemikalier som har särskilda säkerhetskrav.
Utöver detta tillkommer kostnader för driften under 5 månader/år i form av
personal, drift och skötsel av gräsmattor, café, lekplats, boulebana och
hygienutrymmen mm.
I kalkylen ska även räknas in beräknade intäkter i form av inträde och avgifter
för simskola t ex.
Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse 2018-11-09
2.
Motionen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Att avslå motionen om solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda på
grund av höga utredningskostnader.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: SN.2018.55
§ 123

Egenavgifter i vuxen- och omsorgsförvaltningen 2018
Beslut
1.

Revidering av dokumentet "Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL
och LSS" antas.

Sammanfattning av ärendet
Vuxen- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en avgiftsspecifikation för
egenavgifter inom förvaltningens område gällande bistånd för ärenden för
äldre enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Avgiftsspecifikationen är ett arbetsdokument som kompletterar riktlinjer om
avgifter inom förvaltningens områden.
Avgiftsspecifikationen revideras avseende beräkningar av matavgifter för LSSverksamheten samt att ett tillägg kring hyra inom kortvården görs.
Beslutsunderlag
1.

Utdrag ur kommunstyrelsen 2018-12-03, § 143

2.
3.
4.
5.

Tjänsteskrivelse 2018-11-07
Tjänsteskrivelse 2018-10-10
Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL och LSS
Utdrag ur VoN:s protokoll 2018-10-25 § 72

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Revidering av dokumentet "Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL
och LSS" antas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) bifaller framskrivet förslag.
Anders Simme (V) föreslår att prisökningen ska vara max 5% enligt
uträkningarna av prisbasbeloppet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt framskrivet förslag eller
enligt Anders Simmes (V) förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt
framskrivet förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Verksamhetschef Administration och Bistånd

~

Utredare Administration och Bistånd

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.355
§ 124

Införande av E-förslag
Beslut
1.
E-förslag införs under första kvartalet 2019.
2.
Möjligheten att lämna medborgarförslag upphör vid årsskiftet
2018/2019 genom att regleringen om medborgarförslag tas bort i
fullmäktiges arbetsordning. Ny arbetsordning gäller från den 1 januari
2019.
3.
Den 1 januari 2019 tas regleringen om medborgarförslag samtidigt
bort i andra styrdokument, t ex reglementen och delegationsordningar
Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun har haft medborgarförslag i enlighet med kommunallagens
regelverk sedan 2007. Vid tidpunkten för införandet kan hanteringen varit
funktionell, men i takt med den tekniska utvecklingen har hanteringen
upplevts administrativt krånglig och otidsenlig. Medborgare som lämnar
förslag har dels konstaterat att de inte haft kunskap om den långa
handläggningstiden, dels att deras förslag eventuellt skulle kunna hanterats på
ett annat administrativt sätt. Av denna anledning har kansliet haft kontakt
med andra kommuner för att undersöka om det finns alternativ som både är
modernare och effektivare.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-12-03, § 142
2.
Tjänsteskrivelse 2018-11-13
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
E-förslag införs under första kvartalet 2019.
2.
Möjligheten att lämna medborgarförslag upphör vid årsskiftet
2018/2019 genom att regleringen om medborgarförslag tas bort i
fullmäktiges arbetsordning. Ny arbetsordning gäller från den 1 januari
2019.
3.
Den 1 januari 2019 tas regleringen om medborgarförslag samtidigt
bort i andra styrdokument, t ex reglementen och delegationsordningar
Förslag till beslut på sammanträdet
Gustav Edman (MP) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att
förslaget bör specificeras, hur många medborgare ska stå bakom ett e-förslag
för att det ska utredas? Hur ska ett e-förslag komma till kommunfullmäktige?
Vilka har rätt att lägga e-förslag?
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Lena Staaf (V), Mari Klasson (C) och Anders Simme (V) bifaller Gustav
Edmans (MP) förslag om återremiss.
Johan Rocklind (S), Jesper Hammarlund (S), Ingrid Jerneborg Glimne (M),
Camilla Lissner (L), Håkan Ekstrand (C) och Kim Jarl (M) bifaller framskrivet
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
det ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras. Den som röstar för det framskrivna
förslaget röstar Ja och den som röstar för återremiss röstar Nej.
Omröstningen utföll, 25 Ja-röster, 5 Nej- röster. Kommunfullmäktige beslutar
enligt framskrivet förslag.
Reservation
Gustav Edman (MP) reserverar sig skriftligt.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.374
§ 125

Införande av jävsnämnd
Beslut
1.
Inrätta en jävsnämnd från den 1 januari 2019.
2.
Fastställa förslaget till reglemente för jävsnämnden att gälla från
samma tidpunkt.
3.
Ändra kommunstyrelsens reglemente så att 21a § angående jävsfrågor
upphör att gälla samt ta bort 14 § i delegationsordningen för
kommunstyrelsen angående jävsärenden.
Sammanfattning av ärendet
Den senaste mandatperioden har kommunstyrelsen haft i uppdrag att fatta
beslut i frågor som samhällsbyggnadsnämnden varit jävig i. Det avser i
huvudsak frågor där kommunen som verksamhetsutövare behöver söka
tillstånd eller behöver få en tillsyn genomförd inom ramen för
miljölagstiftningen. Det innebär att dessa frågor hanterats av
kommunstyrelsen trots att det i grunden inte kan anses vara styrelsens
huvuduppgift.
Genom införande av en jävsnämnd får man i kommande mandatperiod en
fristående nämnd som har till uppgift att dels fatta beslut i frågor som
överlämnas från samhällsbyggnadsnämnden, dels fatta beslut i frågor som
övriga nämnder varken kan eller bör fatta beslut om på grund av upplevt jäv.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-12-03, § 139
2.
Tjänsteskrivelse 2018-11-23
3.
Förslag till reglemente för jävsnämnd
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Inrätta en jävsnämnd från den 1 januari 2019.
2.
Fastställa förslaget till reglemente för jävsnämnden att gälla från
samma tidpunkt.
3.
Ändra kommunstyrelsens reglemente så att 21a § angående jävsfrågor
upphör att gälla samt ta bort 14 § i delegationsordningen för
kommunstyrelsen angående jävsärenden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:
~ Hemsidan

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.301
§ 126

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2019-2022
Beslut
1.

Bruno Jervfors (S) nomineras som begravningsombud till
Länsstyrelsen i Stockholm

2.

Johan Rocklind (S) väljs som ordinarie ledamot till gemensam
lönenämnden och Ingalill Fredriksson (S) väljs som ersättare.

3.

Anns-Sofie Lifvenhage väljs som ordinarie ledamot till gemensam
växelnämnd och Lena Lindberg väljs som ersättare.

4.

Sven Anderson (M) väljs som ordinarie ledamot till gemensam
överförmyndarnämnd och Viola Olander (c) väljs som ersättare.

5.

Bruno Jervfors (S), Lars Staf (M) och Viola Olander (C) väljs som
ordinarie ledamöter till jävsnämnden och Tomas Ingberg (SD) och
Åsa Tallberg (V) väljs som ersättare.

6.

Sven Anderson (M) och Erik Granqvist (C) väljs som företrädare för
kommunens aktier.

7.

Ingrid Jerneborg Glimne (M) väljs som ordinarie ledamot till den
gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård och
Harke Steenbergen (S) väljs som ersättare.

8.

Karin Braathen Gustavsson (M) väljs som ordinarie ledamot till
patientnämnden och Mari Klasson (C) som ersättare.

9.

Johan Rocklind (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) väljs som ordinarie
ledamöter till Mälardalens rådsmöte och Håkan Ekstrand (C) och
Ingrid Jerneborg Glimne (M) väljs som ersättare.

10.

Inget val görs till Energikontoret i Mälardalen AB - platsen är vakant

11.

Bruno Jervfors (S) väljs som god man för lantmäteriförrättningar

12.

Inga övriga val görs

Förslag till beslut

Ordförandes signatur

1.

Begravningsombud (förslag/nominering till Länsstyrelsen i
Stockholm)

2.

Gemensamma lönenämnden (en ledamot och en ersättare)

3.

Gemensamma växelnämnden (en ledamot och en ersättare)

4.

Gemensamma överförmyndarnämnden Flen-Gnesta-Vingåker (förslag
på en ledamot och en ersättare- valet görs formellt av

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

kommunfullmäktige i Flen)
5.

Jävsnämnden (tre ledamöter och två ersättare)

6.

Val av företrädare för kommunens aktier (kommunfullmäktiges
ordförande och vice ordförande)

7.

Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (en
ordinarie och en ersättare)

8.

Patientnämnden (en ordinarie och en ersättare)

9.

Mälardalens rådsmöte (två st ledamöter och två ersättare)

10.

Energikontoret i Mälardalen AB (en representant)

11.

God man för lantmäteriförrättning

12.

Övriga val

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla valberedningens förslag
till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

De valda

~

Troman

~

Katrineholms kommun

~

Trosa kommun

~

Flens kommun

~

Oxelösunds kommun

~

Vingåkers kommun

~

Mälardalsrådet

~

Patientnämnden

~

Gemensam nämnd för socialtjänst och vård

~

Länsstyrelsen i Stockholm

~

Lantmäteriet

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.375
§ 127

Revidering av arvodesreglementet
Beslut
1.

Fastställa förslagen till revidering av arvodesreglementet och bilagan
till arvodesreglementet att gälla från den 1 januari 2019

Sammanfattning av ärendet
Arvodesberedningen har vid sammanträde den 28 november beslutat föreslå
förändringar i arvodesreglementet samt bilagan därtill inför kommande
mandatperiod.
Förändringarna är av mindre art och utgörs i huvudsak av att det införs en
rättighet för förtroendevalda som har minst 40 procents tjänstgöringsgrad att
erhålla samma förmåner som anställda i kommunen vad avser t ex
företagshälsovård och friskvårdsersättning.
Förändringarna i bilagan utgörs i huvudsak av förändrade procentsatser för
ersättning för olika nämnduppdrag och liknande.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsen 2018-12-03, § 136
2.
Reservation
3.
Tjänsteskrivelse 2018-12-03
4.
Arvodesreglemente
5.
Bilaga till arvodesreglemente
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Fastställa förslagen till revidering av arvodesreglementet och bilagan
till arvodesreglementet att gälla från den 1 januari 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Staaf (V) föreslår att arvode för kommunstyrelsen ordförande och vice
ordförande sänks med vardera 15% och att arvode för oppositionsrådet sänks
med 10%. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande blir då 70%, för vice
ordförande 70% och för 2:e vice ordförande 60%.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt framskrivet förslag eller
enligt Lena Staafs (V) ändringsförslag och finner att fullmäktige beslutar enligt
framskrivet förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Reservationer
Lena Staaf (V) reserverar sig skriftligt.
Sändlista:
~ Arvodesberedningen
~ Hemsidan

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.389
§ 128

Tillåt minderåriga med växelboende som ej är skrivna i
kommunen att lämna in medborgarförslag
Beslut
1.

Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår att minderåriga som ej är skrivna i Gnesta kommun
men har en förälder folkbokförd i Gnesta kommun har rätt att lämna in
medborgarförslag.
Beslutsunderlag
1.

Medborgarförslag

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:
~ Kansliet

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.394
§ 129

Medborgarförslag - Gnesta kommun - Sveriges
klimatkommun nummer ett!
Beslut
1.

Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren mfl föreslår att Gnesta kommun fattar beslut om;
En klimatstrategi med ambitioner som överträffar de som beslutats om i
Sveriges nya klimatpolitiska ramverk samt att fokusera på klimatarbete som
sitt mest prioriterade verksamhetsmål och profilera sig som Sveriges
klimatkommun nummer ett.
Beslutsunderlag
1.

Medborgarförslaget

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:
~ Kansliet

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 00:00:00
Ärendenummer: KS.2018.21
§ 130

Anmälningsärenden kommunfullmäktige
Beslut

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

Ordförandes signatur

Beslut 2018-11-29 Länsstyrelsen Södermanlands län - val av ny
ersättare från Socialdemokraterna till kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

