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Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för
sammanträde

Måndagen den 29 januari 2018, kl. 9.00 - 11.15
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 9.40 - 9.45,

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Christina Hedberg, kommunchef, Staffan Källström, kanslichef, Anna Sandklef,
chef kommunikation och samverkan, Patrik Nissen, förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen, Ann Malmström, förvaltningschef vuxen-och
omsorgsförvaltningen, Susanne Gustafsson, ekonomichef, Sheila Golipour,
ekonom, Hans Haglund, IT-chef, Ghita Sjösteen, teknisk chef, Malin Broquist,
fritidssamordnare, Elin Franzon, miljöansvarig, Therese Östergren,
redovisningsekonom tekniska kundtjänsten, Jenny Johansson,
kommunsekreterare.

Justerare Ann-Sofie Lifvenhage (M) (ordinarie) och Kim Jarl (M) (ersättare)

Tid och plats för
justering

Onsdagen den 31 januari 2018, kl. 14.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 1 - 12

Ordförande Johan Rocklind

Justerare Ann-Sofie Lifvenhage

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Kommunstyrelsen
Datum för anslagets uppsättande: 2018-01-31
Datum för anslagets nedtagande: 2018-02-22
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 1 - 12
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Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: den 29 januari 2018

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdet öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Ann-Sofie Lifvenhage (M) som ordinarie och Kim Jarl (M)
som ersättare att justera protokollet onsdagen den 31 januari 2018, kl 14.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Staffan Källström, kanslichef, informerar om Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anna Sandklef, chef för kommunikation och samverkan, informerar kring
Idrottspolitiska programmet som kommer att behandlas på kommunstyrelsen
under våren.



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: KS.2017.372

§ 1

Plan för arbetet med folkhälsofrågor

Beslut

1. Anta Plan för arbete med folkhälsofrågor.

Sammanfattning av ärendet

År 2002 antogs det övergripande målet för folkhälsopolitiken: ”att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen”. Arbetet har förstärkts ytterligare på nationell nivå under
åren genom tillsättande av Kommissionen för en jämlik hälsa samt
antagande av Agenda 2030.

I Södermanland är Landstinget och Länsstyrelsen aktiva aktörer i
folkhälsoarbetet med en viktig roll att utbilda och samla kommunerna i
arbetet.

Nu har Gnesta kommun möjlighet att bättre samordna och förstärka sitt
arbete med att främja folkhälsan genom att tillsätta en folkhälsosamordnare
på 50 %. Tjänsten föreslås vara placerad på Vuxen- och
omsorgsförvaltningen och kommer att rymmas inom 2018-års budget.
Samordnaren ska arbeta förvaltningsövergripande och uppdraget ska följas
upp av kommunstyrelsen.

Ett viktigt första uppdrag för folkhälsosamordnaren är att kartlägga nuläget
i Gnesta kommun utifrån de elva nationella målområdena för folkhälsa.
Folkhälsosamordnaren ansvarar bland annat för att inventera vad som görs
idag på samtliga förvaltningar, beskriva nuläget utifrån statistik och
erfarenhet, leda och samordna kommunens folkhälsoarbete samt utarbeta
en folkhälsoplan som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-12-15

2. Plan för arbetet med folkhälsofrågor

Tjänsteförslag

1. Anta Plan för arbete med folkhälsofrågor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Barn- och utbildningsnämnden
~ Vuxen- och omsorgsnämnden
~ Samhällsbyggnadsnämnden
~ Barn- och utbildningschef
~ Vuxen- och omsorgschef
~ Samhällsbyggnadschef
~ HR-chef
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: KS.2017.336

§ 2

Revidering av renhållningstaxa 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Förslaget till ny renhållningstaxa antas och börjar gälla från och
med 1 april 2018.

2. Renhållningstaxa 2014, antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31,
upphör att gälla i och med att förslaget till ny renhållningstaxa antas
och börjar gälla.

Sammanfattning av ärendet

Under 2017 har det genomförts nya upphandlingar gällande både
hushållsavfall, tömning av slam och behandling av insamlat avfall. De nya
upphandlingarna innebär andra kostnader för verksamheten vilket innebär
att renhållningstaxan behöver justeras som helhet. Avgifterna i taxan ska
återspegla verksamhetens verkliga kostnader.

Kostnaderna för ett en- och tvåfamiljshus med ett kärl på 80 liter som
hämtas varannan vecka ökar med 44 kr per år. För flerfamiljshus med 20
stycken lägenheter och 4 kärl på 660 l som hämtas en gång varannan vecka
minskar den årliga kostnaden med 6104 kr, vilket motsvarar en sänkning på
25 kr per lägenhet och månad. För en verksamhet som har ett kärl på 660
liter som hämtas en gång varannan vecka minskar den årliga kostnaden med
863 kr.

Gällande slamtömning av enskilda avloppsanläggningar innebär förslaget en
generell höjning av avgifterna med 8 %. Detta innebär att för den vanligaste
tömningstypen, som är en schemalagd tömning av en slamavskiljare på upp
till 3 m3, ökar med 82 kr per tömning. I normalfallet töms en slamavskiljare
en gång per år.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-19

2. Renhållningstaxa 2018

3. Jämförelse renhållningstaxa 2017-2018

Tjänsteförslag

1. Förslaget till ny renhållningstaxa antas och börjar gälla från och
med 1 april 2018.

2. Renhållningstaxa 2014, antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31,
upphör att gälla i och med att förslaget till ny renhållningstaxa antas
och börjar gälla.
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden lämnar förslaget att följande summor i sammanfattningen
ändras redaktionellet; summan 37 kr ändras till 44 kr och summan 5552 kr
ändras till 6104 kr. Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller
tjänsteförslaget med de reaktionella ändringarna.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: KS.2017.379

§ 3

Låneram 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2018
till 50 mkr.

Sammanfattning av ärendet

Finanspolicyn 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 2018, oförändrat jämfört med 2017.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-12

Tjänsteförslag

1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2018
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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Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: KS.2017.390

§ 4

Ianspråktagande investeringar kommunstyrelsen 2018

Beslut

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringar för
kommunstyrelsen 2018 får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för
kommunstyrelsen 2018. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska
dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-12-22

2. Bilaga Ianspråktagande av investeringar 2017-12-22

Tjänsteförslag

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringar för
kommunstyrelsen 2018 får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Sheila Gholipour, Redovisningsekonom/Controller
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Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: KS.2017.375

§ 5

Ianspråktagande av investeringsmedel 2018 VA-enheten

Beslut

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel
VA 2018 får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för
kommunstyrelsen 2018. Enligt våra riktlinjer för investeringar ska dessa
skrivas fram till respektive nämnd.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse ianspråktagande av investeringsmedel 2018 VA-
enheten 2017-12-15

2. Bilaga Ianspråktagande av investeringsmedel 2018 VA-enheten

Tjänsteförslag

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel
VA 2018 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
~ Sheila Gholipour, Redovisningsekonom/Controller
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: KS.2017.367

§ 6

Justering av priser i Movingo

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan
(Movingo) godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett
i Mälardalstaxan är lägre än priset på biljett i ägarnas trafik med
motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra priset för
biljetten i Mälardalstaxan upp till priser för motsvarande biljett i
ägarnas trafik plus 300 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen vid Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har den 6 oktober
2017 beslutat i enlighet med ovanstående förslag till beslut. En begäran från
myndigheten om att fatta likadana beslut har gått ut till länets alla
fullmäktigeförsamlingar. Sakfrågan berör främst prisrelationer för
kollektivtrafiken mellan Uppsala och Stockholm län.

Förvaltningen föreslår att MÄLAB ska ha rätt ändra priset för biljetten i
Mälardalstaxan i enlighet med förslaget från Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-12-15

2. Protokoll

3. Beslutsförslag

Tjänsteförslag

1. Att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan
(Movingo) godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett
i Mälardalstaxan är lägre än priset på biljett i ägarnas trafik med
motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra priset för
biljetten i Mälardalstaxan upp till priser för motsvarande biljett i
ägarnas trafik plus 300 kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: KS.2017.321

§ 7

Instruktion för kommunchef

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att chefen för
kommunstyrelseförvaltningen ska benämnas Kommunchef

2. Kommunstyrelsen fastställer förslaget till instruktion för
kommunchef

Sammanfattning av ärendet
I den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 stadgas
följande:
- Styrelsen ska utse en direktör,
- Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara
chef för den förvaltning som finns under styrelsen,
- Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning,
- Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda
förvaltningen under styrelsen . Instruktionen ska även fastställa direktörens
övriga uppgifter.

Vid en kontroll med övriga kommuner i länet konstateras att de mindre
kommunerna behåller benämningen kommunchef, medan de större
kommunerna använder sig av kommundirektör. Av denna anledning bör,
trots att kommunallagen i första hand använder sig benämningen
kommundirektör i första hand, Gnesta kommuns ledande tjänsteman även
fortsättningsvis benämnas kommunchef.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-01-19
2. Instruktion för kommunchef

Tjänsteförslag

1. Kommunstyrelsen beslutar att chefen för
kommunstyrelseförvaltningen ska benämnas Kommunchef

2. Kommunstyrelsen fastställer förslaget till instruktion för
kommunchef

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunchef
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Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: SN.2017.38

§ 8

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS - tredje kvartalet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden har för tredje kvartalet, juli - september
2017, lämnat in följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för
äldreomsorgen samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionsstödsområdet finns två icke verkställda beslut från andra
kvartalet 2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). En av dessa har tackat nej till erbjuden
kontaktperson. Den andra sökande gällande kontaktperson har erbjudits ett
boende i vilket insatsen gällande kontaktperson utgår.

En ansökan om bostad med särskild service är inte verkställd sedan första
kvartalet men ansökan är återtagen 2017-08-21.

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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse KS 2018-01-19
2. Utdrag från vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-01-18, §

4
3. Tjänsteskrivelse VON 2018-01-02

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: SN.2017.38

§ 9

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS- fjärde kvartalet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden har för fjärde kvartalet, oktober - december
2017, lämnat in följande redovisning till IVO. Samtliga gynnande
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorgen samt för
individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionsstödsområdet finns ett icke verkställt beslut från andra
kvartalet 2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). Svårigheten består i att hitta en kontaktperson
som matchar den sökandes önskemål/behov.

För funktionsstödsområdet finns från tredje kvartalet två ej verkställda
gynnande beslut. Det ena avser korttidsvistelse utanför det egna hemmet
med önskan om familjehem. Inget lämpligt familjehem har kunnat
erbjudas. Det andra beslutet avser avlösarservice i hemmet. Ingen lämplig
person har ännu kunnat erbjudas.

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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse KS 2018-01-19
2. Utdrag från vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-01-18, §

5
3. Tjänsteskrivelse VON 2018-01-03

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
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Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: KS.2018.12

§ 10

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen

Sammanfattning av ärendet

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.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2017-11-23 – 2018-01-16

~ Anställningar 2017-11-01 - 2017-12-01
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Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Ärendenummer: KS.2018.13

§ 11

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

~ Protokoll Gnesta Förvaltnings AB 2017-12-07

~ Protokoll Gnesta Förvaltnings AB 2017-12-22

~ Protokoll Gnesta kommunkoncern AB 2017-12-11

~ Protokoll Gnesta Centrumfastigheter AB 2017-12-11

~ Protokoll Pensionärs- och omsorgsrådet 2017-11-29

~ Månadsrapport för pensionsportföljen november 2017

~ Månadsrapport för pensionsportföljen december 2017

~ Protokoll Regionstyrelsen 2017-12-06,
http://www.region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-
protokoll/2017/6-december-2017/

~ Protokoll Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2017-
12-08
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meeting
s/Details/322223

http://www.region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2017/6-december-2017/
http://www.region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2017/6-december-2017/
http://www.region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2017/6-december-2017/
http://www.region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2017/6-december-2017/
http://www.region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2017/6-december-2017/
http://www.region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2017/6-december-2017/
http://www.region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2017/6-december-2017/
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/322223
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/322223
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Rocklind Johan, Ordf S X         
Lifvenhage Ann-Sofie, 1:e v ordf M X         
Ekstrand Håkan, 2:e v ordf C X         
Eriksson Annika, Led S  X Sami Smedberg       
Lundin Linda, Led S  X Sibylle Ekengren       
Gustafsson Michael, Led S X         
Jerneborg Glimne Ingrid, Led M X         
Jarl Kim, Led M X         
Anderson Sven, Led M X         
Ekström Anna, Led M X         
Fredriksson Inga-Lill, Led C X         
Staaf Lena, Led V X         
Edman Gustav, Led MP X         
Hammarlund Jesper, Ers Ersättare    S  X        
Alwert Therese, Ers Ersättare    S  X        
Smedberg Sami, Ers Ersättare    S X         
Ekengren Sibylle, Ers Ersättare    M X         
Eklund Bo, Ers                                                 Ersättare    M X         
Kinberg Sarah, Ers Ersättare    L X         
Skyllberg Eva, Ers Ersättare    MP  X        
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