
Kommunstyrelsen PROTOKOLL

_____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för
sammanträde

Måndagen den 6 februari 2017, kl. 9.00 - 11.30
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 09.40 - 09.45

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Hedberg, kommunchef, Anna Sandklef, chef kommunikation och
samverkan, Patrik Nissen, förvaltningschef, Ann Malmström, förvaltningschef,
Susanne Gustafsson, ekonomichef, Bertil Karlsson, miljöstrateg, Ghita Sjösteen,
teknisk chef, Björn Gudmundsons, VA-chef, Malin Broquist, fritidssamordnare,
Carina Nilsson, kultursamordnare, Bengt Klintbo, kommunstrateg, Jenny
Johansson kommunsekreterare.

Justerare Inga-Lill Fredriksson (ordinarie) och Bo Eklund (ersättare)

Tid och plats för
justering

Tisdagen den 7 februari 2017, kl. 15.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 1 - 22

Ordförande Johan Rocklind Håkan Ekstrand

§ 7

Justerare Inga-Lill Fredriksson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Kommunstyrelsen
Datum för anslagets uppsättande: 2017-02-08
Datum för anslagets nedtagande: 2017-03-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 1 - 22
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-06

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 Bo Eklund
(M) som ersättare att justera protokollet tisdagen den 7 februari 2017, kl 15.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Frågor om när beslutet kring ärendet "Etablering och drift av en vindkraftspark
Ånhammar 1:1" blir offentligt.

Information

Love Swartz från Sörmlandsidrotten informerar.

Anna Sandklef, chef för kommunikation och samverkan, informerar om
fritidsverksamheten 2017.

3(34)



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2016.308

§ 1

Medborgarförslag - Hyr en villa för ett barn- och
ungdomsbibliotek

Beslut

1. Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren har i ett medborgarförslag lämnat förslaget att Gnesta
kommun ska hyra en villa för att där bedriva ett barn- och
ungdomsbibliotek. Anledningen är att hon tycker att ungdomarna som
använder bibliotekets datorer för att spela spel stör övriga besökare och gör
att de inte kan använda datorerna i tillräcklig utsträckning för egna behov.

Att inrätta ytterligare ett bibliotek i Gnesta tätort skulle vara förenat med
mycket höga kostnader. Det problem som beskrivs bedöms inte vara av
sådan vikt att inrättandet av ett bibliotek kan anses falla inom ramen för
god ekonomisk hushållning. Medborgarförslaget ska därför avslås.

God service och tillgänglighet är mycket viktigt för biblioteket. Personalen
tar gärna emot förslag på förbättringar som leder till att alla låntagare kan
nyttja biblioteket på det sätt som de har behov av. Vid den ommöblering
av biblioteket som planeras ska möjligheten till en avskilt placerad dator
samt vilka regler som skulle kunna förenas med nyttjandet av en sådan ses
över.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2016-11-02

2. Medborgarförslaget

3. Komplettering medborgarförslaget

Tjänsteförslag

1. Medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

~ Chef för kommunikation och samverkan
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2016.54

§ 2

Medborgarförslag - Fontän i Frösjön

Beslut
1. Hänskjuta förslaget om fontän i Frösjön till arbetet med utvecklingsplan
för Gnesta centrum

2. Medborgarförslaget anses härmed besvarat

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslaget inkom 2016-02-17 och anmäldes till
kommunfullmäktige 2016-02-29.

Förslagsställaren föreslår att det placeras en fontän i Frösjön, synlig från
tågstationen och Frönäsområdet. Denne anser att det är både estetiskt och
bra för vattenmiljön, då det tillför syre i vattnet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett förslag till utvecklingsplan
för Gnesta centrum. I det arbetet finns sedan tidigare förslag om att
anlägga en pir/brygga i Frösjön. Förvaltningen föreslår att förslaget om
fontän prövas inom ramen för att planen tas fram för beslut. Avsikten är
att det ska ske under 2017.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-01-10

2. Medborgarförslaget

Tjänsteförslag
1. Hänskjuta förslaget om fontän i Frösjön till arbetet med utvecklingsplan

för Gnesta centrum

2. Medborgarförslaget anses härmed besvarat

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2016.66

§ 3

Medborgarförslag - Elektroniska övergångsskyltar

Beslut

1. I och med att frågan tas upp i samband med projekteringen av
Västra Storgatan anses medborgarförslaget härmed vara besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska sätta
upp nya elektroniska övergångsskyltar på två platser längs Västra Storgatan.
Detta för att höja säkerheten på två övergångsställen.

Gnesta kommun projekterar för ombyggnad av Västra Storgatan med
avseende på ändrad utformning, med bland annat smalare körbanor,
separerade gång- och cykelbanor, upphöjda övergångsställen, ökad
belysning m.m.

Förvaltningens synpunkt är förslagställarens förslag lämpligast tas upp och
utvärderas i samband med helhetsprojekteringen för Västra Storgatan.

Beslutsunderlag

1. Medborgarförslag – Elektroniska övergångsskyltar

2. Tjänsteskrivelse 2016-09-23

Tjänsteförslag

1. I och med att frågan tas upp i samband med projekteringen av
Västra Storgatan anses medborgarförslaget härmed vara besvarat.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2016.238

§ 4

Medborgarförslag - Farthinder på Furulundsvägen

Beslut

1. Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska
anlägga/bygga ett farthinder vid kurvan på Furulundsvägen då han tycker
att de tillfälliga fartreducerande åtgärderna kommunen satt ut ej ger
ordentligt obehag att köra över i hög hastighet.

Gnesta kommun har väghållaransvaret för Furulundsvägen. Kommunen
har genomfört projektet Rätt fart i staden, där en viktig del är att väga in
faktorer för att hastighetsgränserna ska vara väl avvägda mot de
stadsbyggnadskvaliteter och tillgänglighets mål.

Fartreducerande åtgärder i form av vägbulor medför många problem. Som
exempel är vibrationer, buller, ökat slitage, arbetsmiljöproblem för
yrkesförare, samt inte minst tillgänglighet för sjuktransporter,
räddningstjänst och ambulans. De sistnämnda är tyvärr en grupp som
oftast är helt förbisedda. De jobbar ofta emot tiden vid sina insatser, varför
farthinder direkt kan motverka deras resultat.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2016-09-23

2. Medborgarförslag

3. Skrivelse gällande medborgarförslag

Tjänsteförslag

1. Medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Försslagsställaren
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2016.316

§ 5

Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning,
kontroll och uppföljning av projekt och investeringar

Beslut

1. Revisionsrapporten anses vara besvarad i och med denna
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av revisorerna i Gnesta kommun har PwC genomfört en
granskning av huruvida kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning,
kontroll och uppföljning av projekt och investeringar. Efter genomförd
granskning är bedömningen att kommunstyrelsen inte har en tillräcklig
styrning, kontroll och uppföljning av projekt och investeringar. Revisionen
lämnar följande rekommendationer:

De interna riktlinjer som finns gällande investeringar bör uppdateras och
utvecklas. De bör innehålla information om vilka underlag som krävs för
att beslut om investeringar ska kunna fattas, vilka beslutstillfällen kalkylerna
ska uppdateras för att utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag, till vem
återrapporteringen ska göras.

· Rutiner för att säkerställa att nödvändiga politiska beslut om
omdisponering av investeringsmedel alternativt tilläggsäskanden
sker i tid bör införas.

· Systemmässiga och manuella kontroller för att säkerställa
efterlevnad av rutiner och riktlinjer bör införas. Dessa skulle
exempelvis kunna kopplas till kommunstyrelsens
internkontrollplan.

· Rutinerna kring ÄTOR bör stärkas så att det framgår hur ÄTOR
över budget ska hanteras, dvs godkännas och återrapporteras.

· Den återrapportering som sker till nämnden bör formaliseras. Det
bör av investeringsriktlinjerna framgå vad återrapporteringen ska
innehålla samt hur större avvikelser ska hanteras.

· Ett ändamålsenligt systemstöd för projektredovisning bör införas.

· Riktlinjer för uppföljning av investeringsprojekt bör införas.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-01-12

2. Revisionsrapport:http://www.gnesta.se/download/18.58df7a69157
dbf2768df1382/1478090376120/Revisonsrapport+-
+Granskning+av+kommunens+styrning+m.m.pdf
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

3. Revisionsskrivelse

Tjänsteförslag

1. Revisionsrapporten anses vara besvarad i och med denna
tjänsteskrivelse.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att punkten 2 utgår, kommunstyrelsen bifaller
ordförandens förslag..

Lena Staaf (V) lämnar följande tilläggsförslag "Återrapportering till
kommunstyrelsen i september 2017 med redovisning av vilka åtgärder som
vidtagits för att följa revisionens rekommendationer". Håkan Ekstrand (C)
bifaller Lena Staaf (V) tilläggsförslag.

Johan Rocklind (S) föreslår avslag på Lena Staafs (V) tilläggsförslag.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivnna
förslaget enligt punkten 1 och finner att kommunstyrelsen bifaller punkten
1.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå Lena Staafs
(V) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår Lena Staafs (V)
tilläggsförslag.

Sändlista:

~ Revisionen
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2016.367

§ 6

Låneram 2017

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2017
till 50 mkr.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2016-12-19 ny Finanspolicy för Gnesta
Kommun.

Finanspolicyn anger att kommunfullmäktige senast i december varje år ska
fastställa en ram för kommunens totala externa upplåning för
nästkommande år.

Då policyn antogs i december skrivs därför ärendet låneram 2017 fram på
nästkommande sammanträde den 20 februari 2017 (kommunstyrelsen 6
februari 2017).

I ärendet föreslås en låneram om 50 mkr på grund av att de investeringar
som beslutats för 2017 inte kan finansieras inom den ordinarie
verksamhetens kassaflöde.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-01-18

Tjänsteförslag

1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2017
till 50 mkr.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2016.152

§ 7

Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2015

Sammanfattning av ärendet

Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets
verksamhet och bokslut för år 2015. Revisorerna föreslår att
årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsens ledamöter ska
beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2016-05-10

2. Revisionsberättelse, Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-04-
18 §13, med årsredovisning.

Tjänsteförslag

1. Regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2015

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
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2016.360

§ 8

Revisionsrapport - Hantering av sociala medier

Beslut
1. Godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på
revisionsrapporten.

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommuns hantering av sociala medier har granskats av
revisionsbyrån PwC. Detta har skett på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna i kommunen.

Den samlade bedömningen från PwC är väl godkänd.

Kommunen har riktlinjer och rutiner som följs. PWC bedömer att
kommunstyrelsen bör fatta beslut om antagande av riktlinjer för hantering
av sociala medier. Aktiviteterna på sociala medier är ändamålsenliga utifrån
kommunens mål och syfte. Roller och ansvar är tydliga och klargjorda. Det
finns även interna regler för vem som får uttala sig för kommunens
räkning. Rutiner för hantering av allmänna handlingar och gallringsbeslut
finns.

PwC rekommenderar ett antal åtgärder. Förvaltningen svarar och åtgärdar
dessa rekommendationer.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2016-12-27

2. Revisionsrapport - Hantering av sociala medier:
http://www.gnesta.se/download/18.d3bfe84158d175f9af18af7/148111682
5999/Revisionsrapport+-+Hantering+av+sociala+medier.pdf

3. Revisionsskrivelse

Tjänsteförslag
1. Godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på
revisionsrapporten.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

~ Revisionen
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2012.98

§ 9

Etablering och drift av en vindkraftspark Ånhammar 1:1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Vid en sammanvägd bedömning gentemot de berörda allmänna

intressena och då etableringen strider mot lämplig mark- och
vattenanvändning i gällande översiktsplan beslutar Gnesta kommun att inte
tillstyrka en etablering av vindkraftspark på fastigheten Ånhammar 1:1
enligt 16 kap 4 § miljöbalken.

Sammanfattning av ärendet

Till Gnesta kommun har inkommit en remiss från
miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen i Uppsala län
angående tillstyrkan av etablering av en vindkraftspark på fastigheten
Ånhammar 1:1. Området där vindparken planeras är i kommunens
översiktsplan utpekad som Större opåverkat område som ska skyddas från
exploatering. Som exempel på negativ markanvändning som kan förhindras
anges vindkraft. Kommunfullmäktige föreslås inte tillstyrka ansökan om
tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för vindkraftverk på fastigheten
Ånhammar 1:1 i Gnesta kommun.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-01-12

2. Karta visande vindkraftverkens placering

Tjänsteförslag
1. Vid en sammanvägd bedömning gentemot de berörda allmänna
intressena och då etableringen strider mot lämplig mark- och
vattenanvändning i gällande översiktsplan beslutar Gnesta kommun att inte
tillstyrka en etablering av vindkraftspark på fastigheten Ånhammar 1:1
enligt 16 kap 4 § miljöbalken.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Staaf (V), Sarah Kinberg (L), Ingrid Jerneborg Glimne (M), Håkan
Ekstrand (C) Inga-Lill Fredriksson (C), Ann-Sofie Lifvenhage (M), Sibylle
Ekengren (M), Sven Anderson (M), Bo Eklund (M) och Therese Alwert (S)
bifaller det framskrivna förslaget.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige

~ Länsstyrelsen i Uppsala län miljöprövningsdelegationen 751 86 Uppsala.
Beslutet sändes i 7 exemplar. På beslutet anges länsstyrelsens diarienummer
551-1650-14.
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Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2016.336

§ 10

Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017

Beslut

1. Antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet

Det Regionala trafikförsörjningsprogrammet är plattformen för att utveckla
kollektivtrafiken i Sörmlands län. Programmet sträcker sig till 2030 och är
nu ute på samråd till 20 feb 2017. Det övergripande målet är
"Kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling".

Gnesta kommun anser att programmet har en tydlig målmodell och
uppföljningsmodell. Det blir allt viktigare att öka mobiliteten på
landsbygden och programmet kan möjligtvis tydliggöra strategier för ett
ökat resande på landsbygden. I Gnesta kommun är pendeltågstrafiken och
allt mer regionaltågtrafiken stommen i kollektivtrafiken och kommunen ser
positivt på fortsatt förtätning av trafiken. På sikt ser Gnesta kommun även
att det kan finnas ett behov av förtätad pendeltågstrafik på helger.

Det är framförallt tidsaspekten som gör kollektivtrafiken attraktiv i
jämförelse med bilen. I Gnesta kommun är resandet med buss lågt och
därav bör linjer som har möjlighet att konkurrera med bilen prioriteras.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse - Yttrande - Samråd regionalt
trafikförsörjningsprogram 2017-01-12

2. Regionalt trafikförsörjning program,
http://www.sormlandstrafiken.se/contentassets/1d82453c4594400
7a9d25a505d5a52af/trafikforsorjningsprogram-2017-remissversion-
november-2016.pdf

Tjänsteförslag

1. Antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ kollektivtrafikmyndigheten@sktm.dll.se, Ange Diarienr: SKTM16-
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Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2016.312

§ 11

Mälardalstaxan, SKTM16-0070

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Gnesta kommun beslutar att godkänna Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:

– att godkänna takpriser för biljetter i Mälardalstaxan i enlighet med
MÄLAB:s förslag.

– att godkänna att MÄLAB kan fastställa pris på tilläggsbiljetter för på- och
avstigning vid Arlanda C utifrån aktuella villkor med
infrastrukturförvaltaren A-train.

– att godkänna att MÄLAB, i det fall MÄLAB:s ägare höjer priset på biljett
med motsvarande geografisk giltighet, kan höja priset på biljett i
Mälardalstaxan till samma nivå.

– att godkänna att MÄLAB, för tillkommande relationer som inte omfattas
av bifogat förslag, kan fastställa priser för biljetter i enlighet med samma
principer som för beslutade biljetter.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fattade den 12
maj 2016 beslut om Mälardalstaxan. Beslutet fattades i enlighet med
Mälardalstrafik AB:s (MÄLAB) förslag. I samma ärende fattade även
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut om att
dess medlemmar, Landstinget Sörmland och länets kommuner, i sin tur
godkänner beslutet i enlighet med beslutsformuleringarna i detta ärende.
Mälardalstaxan är en del av införandet av en ny regionaltågstrafik och nya
pendlarbiljetter som gäller både i regionaltågstrafiken och i den anslutande
lokala tåg- och busstrafiken. För Gnesta innebär det exempelvis att priset
för en månadsbiljett för regionaltågtrafik till Stockholm inklusive
anslutande lokaltrafik minskar med 161 kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2016-01-12

2. Checklista för jämställdhetsanalys

Tjänsteförslag
1. Gnesta kommun beslutar att godkänna Kommunalförbundet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:

– att godkänna takpriser för biljetter i Mälardalstaxan i enlighet med
MÄLAB:s förslag.

– att godkänna att MÄLAB kan fastställa pris på tilläggsbiljetter för på- och
avstigning vid Arlanda C utifrån aktuella villkor med
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infrastrukturförvaltaren A-train.

– att godkänna att MÄLAB, i det fall MÄLAB:s ägare höjer priset på biljett
med motsvarande geografisk giltighet, kan höja priset på biljett i
Mälardalstaxan till samma nivå.

– att godkänna att MÄLAB, för tillkommande relationer som inte omfattas
av bifogat förslag, kan fastställa priser för biljetter i enlighet med samma
principer som för beslutade biljetter.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige

~ Sörmlandstrafiken (kollektivtrafikmyndigheten@sktm.dll.se) Diarienr:
SKTM16-0070
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Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2016.375

§ 12

Ändring av Sörmlandstaxan

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Fullmäktige i Gnesta kommun beslutar att godkänna Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:

- att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län från och
med den 1 januari 2018 bestäms till 830 kronor för vuxna och 550 kronor
för barn och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år, samt om

- att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, att avgiften för
densamma ska uppgå till 500 kronor samt att den ska kunna användas av
barn och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter upp till 26 år.

Sammanfattning av ärendet

Beslut om Sörmlandstaxan fattades av Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet dels vid sammanträde den 16 mars, dels vid extra
sammanträde den 19 april 2016. Den 20 april 2016 mottog fullmäktige hos
medlem via respektive diarie handlingar med förslag på ärendeskrivning om
att myndigheten respektive medlemsfullmäktige godkänner myndighetens
beslut om priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa
inklusive skolkort och dess ikraftträdande.

Samtliga av myndighetens medlemmar har nu såväl berett frågeställningen
som fattat beslut i respektive medlemsfullmäktige. Det innebär att
myndighetens beslut om priser och nivå på rabatter för kommande
Sörmlandstaxa inklusive skolkort numer inte bara är godkänt utan även har
vunnit laga kraft. Den nya beslutade Sörmlandstaxan infördes därför den 1
oktober 2016 i Sörmland, i samband med implementeringen av nytt betal-
och realtidssystem.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-01-12

2. Protokoll från Direktionens sammanträde 20/12-2016

3. Checklista för jämställdhet 12/1-2017

Tjänsteförslag

Fullmäktige i Gnesta kommun beslutar att godkänna Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:

- att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län från och
med den 1 januari 2018 bestäms till 830 kronor för vuxna och 550 kronor
för barn och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år, samt om
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- att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, att avgiften för
densamma ska uppgå till 500 kronor samt att den ska kunna användas av
barn och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter upp till 26 år.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ kollektivtrafikmyndigheten@sktm.dll.se Diarienummer: SKTM16-0040
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Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: MOB.2016.233

§ 13

Taxemodell för tillsyn inom det brandförebyggande
området

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna förändrad taxemodell för tillsyn inom det
brandförebyggande arbetet från och med 1 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet

Sörmlandskustens Räddningstjänst har tillämpat råd från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) rörande kommunal tillsyn enligt lagen
om skydd mot olyckor. Ett förnyat arbetssätt har visat sig vara mer
tidskrävande än tidigare arbetssätt, vilket ställer krav på en utökning av nu
gällande taxemodell. Förslaget innebär en utökning från tre till fyra timmars
tillsyn när grundavgiften beräknas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-01-10

2. Utdag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-12-21, § 100

3. Tjänsteskrivelse 2016-12-10

4. Förslag på taxemodell

Tjänsteförslag

1. Godkänna förändrad taxemodell för tillsyn inom det

brandförebyggande arbetet från och med 1 januari 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2017.11

§ 14

Ianspråkstagande av investeringsmedel 2017 VA-enheten

Beslut

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråkstagande av investeringsmedel
VA 2017 får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2017-2019 finns investeringar beslutade för
kommunstyrelsen 2017. Enligt våra riktlinjer för investeringar ska dessa
skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-01-10

2. Bilaga Investeringar tekniska verksamheten 2017

Tjänsteförslag

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråkstagande av investeringsmedel
VA 2017 får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ghita Sjösteen, Teknisk chef
~ Björn Gudmundsson, VA-chef
~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2017.14

§ 15

Ianspråkstagande av investeringar 2017 renhållningen

Beslut

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråkstagande av investeringsmedel
2017 renhållningen får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2017-2019 finns investeringar beslutade för
kommunstyrelsen 2017. Enligt våra riktlinjer för investeringar ska dessa
skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-01-10

2. Bilaga Ianspråkstagande av investeringar 2017 renhållningen

Tjänsteförslag

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråkstagande av investeringsmedel
2017 renhållningen får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ghita Sjösteen, Teknisk chef
~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2016.325

§ 16

Riktlinjer för markanvisning, optioner och
exploateringsavtal

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna de föreslagna riktlinjerna för markanvisningar,
optioner och exploateringsavtal.

Sammanfattning av ärendet

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar samt
enligt PBL (2010:900) ska kommunen anta riktlinjer för markanvisningar
och exploateringsavtal. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett
förslag till riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal
och föreslår nu att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner
förslaget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2016-11-10

2. Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal.

Tjänsteförslag

1. Godkänna de föreslagna riktlinjerna för markanvisningar,
optioner och exploateringsavtal.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2016.301

§ 17

Revidering av bevarande- och gallringsplan för
kommunstyrelsen

Beslut
1. Förslag till bevarande- och gallringsplan för kommunstyrelsen

fastställs.

2. Upphäva nu gällande bevarande- och gallringsplan för
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommuns arkiv utgör enligt arkivlagen en del av det nationella
kulturarvet, och de handlingar som bevaras ska tillgodose behovet av
information för kommunens egna verksamheter, för allmänheten och för
forskningen.

Enligt arkivlagen får dock allmänna handlingar gallras av nödvändighet
eftersom arkiven annars skulle svämma över av handlingar som inte är
intressanta att bevara. Det är därför tillåtet för kommunstyrelsen att fatta
beslut om att gallra de allmänna handlingar som inte anses uppfylla något
av kriterierna ovan. Dessa handlingar återfinns i en bevarande- och
gallringsplan, som revideras vid behov.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2016-11-14

2. Förslag till revidering av bevarande- och gallringsplan

Tjänsteförslag
1. Förslag till bevarande- och gallringsplan för kommunstyrelsen

fastställs.

2. Upphäva nu gällande bevarande- och gallringsplan för
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Kommunarkivarie

~ Insidan
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Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2016.134

§ 18

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Beslut

1. Antar bifogad Handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism

Sammanfattning av ärendet

I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana
som kan uppfattas som obekväma. Politiska handlingar som står i strid med
demokratins grundläggande spelregler kan dock aldrig accepteras. Det är
därför viktigt att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier
eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som
främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Ett öppet och demokratiskt
samhälle kan aldrig göra sig helt osårbart för våldsbejakande extremism.

Våldsbejakande extremism har blivit en allt mer märkbar företeelse i
samhället och kommit att uppfattas som ett hot mot demokratins
grundläggande värderingar. För att motverka denna utveckling utsåg
regeringen i juli 2014 en nationell samordnare i syfte att förbättra
samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell,
regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism. Sveriges kommuner har nu, som ett nästa steg i arbetet
uppmanats att utforma lokala handlingsplaner för att förebygga
våldsbejakande extremism.Det gäller i synnerhet skola, socialtjänst och - när
det kommer till brottsliga handlingar - polis/säkerhetspolis, men även
fritidsverksamhet och i viss mån kriminalvård.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2016-11-09

2. Handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism

Tjänsteförslag

1. Antar bifogad Handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: SN.2016.34

§ 19

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS- kvartal 3

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 tredje kvartalet, juli - september
2016, lämnat in följande redovisning till IVO. Samtliga gynnande
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade för äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning (ÄoF) samt individ- och familjeomsorgen (IFO) är
verkställda.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse KS 2016-12-07

2. Utdrag ur vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2016-11-28, § 70

3. Tjänsteskrivelse VON 2016-11-14

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2017.1

§ 20

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Rapporteringen godkänns.

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.

Förteckning över delegationsbeslut 2016-11-22 – 2017-01-18
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2017.2

§ 21

Anmälningsärenden

Beslut

1. Rapporteringen godkänns

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.

~ Protokoll från pensionärs- och omsorgsrådet 2016-11-24

~ Protokoll från samordningsförbundet RAR 2016-11-29

~ Protokoll från Regionförbundet Sörmland 2016-12-08

~ Protokoll från Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet 2016-11-16

~ Protokoll från Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet 2016-12-05

~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

2016-11-25
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-02-06
Ärendenummer: KS.2017.3

§ 22

Förvaltningschefen informerar

Sammanfattning av ärendet

~ Information om resultatet i KKIK (Kommunens kvalitet i korthet).

~ Bredbandsutvecklingen positiv.

~ Solbacka integrationscenter stänger.

~ Rekrytering av ny HR-chef pågår.

~ Stor militärövning i Gnesta i september.

~ Skolinspektionens tillsyn, Synpunkterna i enlighet med Framtidsplanen.

~ Näringslivsgalan blev mycket lyckad.
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Rocklind Johan, Ordf S X §7 Eva Skyllberg       
Lifvenhage Ann-Sofie, 1:e v ordf M X §7  -----       
Ekstrand Håkan, 2:e v ordf C X         
Eriksson Annika, Led S  X Jesper Hammarlund       
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Gustafsson Michael, Led S  X Sarah Kinberg       
Jerneborg Glimne Ingrid, Led M X § 7  ------       
Jarl Kim, Led M  X Sibylle Ekengren       
Anderson Sven, Led M X         
Ekström Anna, Led M  X Bo Eklund       
Fredriksson Inga-Lill, Led C X         
Staaf Lena, Led V X         
Gustav Edman, Led MP X         
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