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Sven Anderson § 43-46, 48-61

Justerare

Gunilla Louwerens

Paragrafer: 43 - 61

Lill Björk § 47

Carl Werner

Sibylle Ekengren § 53, 48

Anslag/Bevis
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Sammanträdesdatum: 2018-06-18 00:00:00

Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdets öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.
Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Gunilla Louwerens (MP) och Carl Werner (MP) som
ordinarie och Anders Simme (V) och Sibylle Ekengren (M) som ersättare att
justera protokollet måndagen den 25 juni 2018, kl 9.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.
Fullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.
Godkännande av dagordningen
Ordföranden föreslår att det nya ärendet "Ekonomisk uppföljning 2018
kommunen totalt" läggs till som ny nr 5 på dagordningen.
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
Allmänhetens frågestund
Allmänheten ställde frågor om särskolan i Gnesta kommun. Frågorna
besvarades av barn- och utbildningsnämndens ordförande Annika Eriksson
(S).
Information
Svitlana Jelisic, dataskyddsombud, informerar om GDPR.
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Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.183
§ 43

Interpellation - Avgiften för Kulturskolans aktiviteter
Beslut
1. Interpellationen får ställas.
Sammanfattning av ärendet
Interpellation från Lena Staaf (V) ställd till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Annika Eriksson (S). Annika Eriksson (S) svarar på
interpellationen vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.
Beslutsunderlag
1.

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.214
§ 44

Interpellation - Hur har välfärdsmiljonerna använts?
Beslut
1.

Interpellationen får ställas

Sammanfattning av ärendet
Lena Staaf (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Johan Rocklind (S) angående de så kallade välfärdsmiljonerna.
Johan Rocklinds (S) svar på Lena Staafs (V) interpellation.
Det extra statsbidraget har, liksom övriga inkomster i form av främst skatter
och statsbidrag, fördelats i de budgetramar som kommunfullmäktige har
beslutat om och det är inom dessa ramar som de totala kostnaderna för
exempelvis personal ska rymmas. Då det är ett generellt statsbidrag som inte
ska särredovisas så blir det enbart till en del av budgetutrymmet, något som är
välkommet istället för de många riktade och hårt styrda statsbidrag som vi sett
under en lång tid.
I och med att statsbidraget blivit en del av det totala budgetutrymmet så
särredovisas dessa sedan inte närmare och det blir därför inte görbart att säga
hur många tjänster som just dessa intäkter har gått till.
Personalvolymer förändras kontinuerligt inom givna ramar i takt med
förändringar i verksamheternas behov, och till detta hör då också att antalet
anställda inom olika yrkeskategorier är något som både mellan år och under år
skiftar.
I den årsredovisning som fullmäktige behandlade vid förra sammanträdet gick
det att ta del av en övergripande lägesbild. Där gick bland annat att läsa att
antalet årsarbetare under 2017 ökade från 760 till 792, en ökning under året
med 4,2%, samt hur anställningarna är fördelade mellan de olika
förvaltningarna.
Även om det inte i detalj går att följa upp användningen av detta statsbidrag
så kan det ändå sägas ha bidragit till att möjliggöra för en del av denna
personalutökning som ägt rum.
Beslutsunderlag
1.

Interpellation

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Interpellationen får ställas

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.160
§ 45

Skatteväxling, fördelningsmodell, regional
kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av
uppgiftsfördelning i och med regionbildning i Sörmland
Beslut
1.
Kommunfullmäktige beslutar att Region Sörmland blir länets
kollektivtrafikmyndighet från och med 1 januari 2019.
2.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dels Överenskommelse om
kollektivtrafik i Södermanlands län, dels att det genomförs en
skatteväxling från kommunerna till landstinget genom att
kommunerna sänker skatten med 6 öre och Region Sörmland höjer
skatten med 6 öre från och med 1 januari år 2019.
3.
Kommunfullmäktige beslutar att tillsammans med Södermanlands läns
landsting och övriga kommuner i länet hemställa hos regeringen att de
länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning sänks med 6 öre för kommunerna
och höjs med 6 öre för landstinget från och med 1 januari 2019.
4.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Landstinget Sörmland
ansöker om ny länsvis skattesats för länet från och med 1 januari år
2019, som en följd av skatteväxlingen, samt att godkänna
mellankommunal utjämning till följd av föreslagen skatteväxling.
Sammanfattning av ärendet
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) bilda
region från och med den 1 januari 2019. Som en del i den samordning av
uppgifter detta innebär, föreslås Region Sörmland bli regional
kollektivtrafikmyndighet i enlighet med Lag (2010:1065) om kollektivtrafik
och därmed överta detta ansvar från SKTM. Som grund för att tydliggöra
uppgiftsfördelning och ansvar mellan kommuner och Region Sörmland
avseende kollektivtrafik, har Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län
tagits fram inom ramen för regionbildningsprojektet. I samband med
regionbildningen föreslås en skatteväxling gällande regional utveckling samt
kommunernas andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna
kollektivtrafiken. Beräkningar kring skatteväxling och kommunalekonomiska
effekter är avstämda med Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28, § 52
2.
Tjänsteskrivelse 2018-05-04
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PM - Konsekvenser av skatteväxling inför regionbildningen 2019
1. Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län (utkast
2018-03-19)
1.1 Trafikförteckning och fördelning av intäkter och kostnader
1.2 Överenskommelse om Sörmlandstaxan och Skolkortsmodellen
Utdrag från Regionförbundet Sörmlands protokoll avseende beslut
om skatteväxling m m

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Kommunfullmäktige beslutar att Region Sörmland blir länets
kollektivtrafikmyndighet från och med 1 januari 2019.
2.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dels Överenskommelse om
kollektivtrafik i Södermanlands län, dels att det genomförs en
skatteväxling från kommunerna till landstinget genom att
kommunerna sänker skatten med 6 öre och Region Sörmland höjer
skatten med 6 öre från och med 1 januari år 2019.
3.
Kommunfullmäktige beslutar att tillsammans med Södermanlands läns
landsting och övriga kommuner i länet hemställa hos regeringen att de
länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning sänks med 6 öre för kommunerna
och höjs med 6 öre för landstinget från och med 1 januari 2019.
4.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Landstinget Sörmland
ansöker om ny länsvis skattesats för länet från och med 1 januari år
2019, som en följd av skatteväxlingen, samt att godkänna
mellankommunal utjämning till följd av föreslagen skatteväxling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Carl Werner (MP) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
- Landstinget
- Regionförbundet
- Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
- Samtliga kommuner i Sörmland
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Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.145
§ 46

Ekonomisk uppföljning 2018 kommunen totalt
Beslut
1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter mars 2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen totalt (skattefinansierad verksamhet) har en avvikelse per mars
med 2 817 tkr. De största avvikelserna avser Kommungemensamma poster
(+4 508 tkr), KS förvaltning (+3 173 tkr), Vuxen- och omsorgsnämnden
(-1 082 tkr) och Barn och utbildningsnämnden (-3 238 tkr).
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-05-22

2.

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28, § 57

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter mars
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: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.159
§ 47

Gemensam överförmyndarnämnd Flen-Gnesta-Vingåker
Beslut
1.
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2019-01-01 för
mandatperioden 2019 - 2022 och tills vidare bilda en gemensam
överförmyndarnämnd för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner och
att den gemensamma nämnden benämns ”Överförmyndarnämnden
för Flens, Gnesta och Vingåkers kommuner".
2.

Kommunfullmäktige beslutar att respektive kommunfullmäktige ska
utse en ordinarie ledamot och en ersättare i den gemensamma
nämnden och att Flens kommun blir värdkommun och utser
ordförande i den gemensamma nämnden.

3.

Kommunfullmäktige beslutar att Flens kommun väljer två vice
ordföranden av de valda ledamöterna från Vingåkers kommun och
Gnesta kommun - en från respektive kommun.

4.

Kommunfullmäktige beslutar att arvoden till ledamöterna i den
gemensamma nämnden regleras i respektive kommuns
arvodesreglemente och utbetalas av respektive kommun.

5.

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka att Flens kommun får i
uppdrag att i samverkan med Gnesta och Vingåkers kommuner ta
fram förslag till reglemente för den gemensamma nämnden och avtal
för samverkan.

6.

Kommunfullmäktige beslutar att arbetet med att samlokalisera och
bilda ett gemensamt kontor för hand-läggning av kommunernas
ärenden påbörjas efter detta beslut antagits i respektive kommuns
fullmäktige samt att en verksamhetsledare rekryteras för att bygga upp,
leda, styra och utveckla kontoret och att en budget för verksamheten
upprättas årligen av värdkommunen och samverkas med övriga
kommuner.

7.

Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna för den gemensamma
nämnden och kontoret fördelas utifrån antal ställföreträdarskap 31/12
året före verksamhetsåret.

Sammanfattning av ärendet
Inför kommande mandatperiod har Flens kommun ställt en öppen fråga till
Vingåkers och Gnesta kommuner om ett samarbete avseende
överförmyndarverksamheten. Utifrån det har kommunerna initierat en
utredning avseende gemensam överförmyndarnämnd med tillhörande
Ordförandes signatur
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förvaltning. Syftet med utredningen är att skapa en lösning med bibehållen
eller ökad kvalitet med minskad sårbarhet. Utredningen har fört diskussion
med respektive kommun, och även hämtat in uppgifter avseende
överförmyndarverksamheten i respektive kommun.
Arbetet med att införa en gemensam överförmyndarnämnd med tillhörande
förvaltning är indelat i två delar för att hinna fatta beslut om gemensam
nämnd före valet.
Den första delen avser detta ärende som avser ett principbeslut om:
- att kommunerna bildar en gemensam överförmyndarnämnd med tillhörande
förvaltning,
- att respektive kommun i samband med de allmänna valen ska utse en
ordinarie ledamot och en ersättare till den gemensamma nämnden,
- att Flens kommun utser ordförande i nämnden under mandatperioden
2019-2022 och två vice ordförande från respektive Vingåkers och Gnesta
kommun,
- att respektive kommun arvoderar den ledamot och ersättare som de utsett i
enlighet med respektive kommuns arvodesreglemente,
- att ett gemensamt kontor bildas genom sammanslagning av respektive
kommuns överförmyndarkontor inom närtid,
- att en verksamhetsledare tillsätts när principbeslut är fattat för att påbörja
arbetet med samlokalisering samt
- att nämndens kostnader ska fördelas i enlighet med i utredningen angiven
fördelningsnyckel.
I kommande del av utredning kommer fördjupade beslut fattas om bl a avtal
om gemensam nämnd, reglemente, kommande samlokalisering. Då
utredningen haft kort tid att utföra sitt uppdrag kan vissa beslut behöva att
revideras i kommande beslut.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28, § 62
2.
Tjänsteskrivelse 2018-05-04
3.
Gemensam överförmyndarnämnd och förvaltning för Flen, Gnesta
och Vingåkers kommun - underlag för principbeslut 2018-04-18
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2019-01-01 för
mandatperioden 2019 - 2022 och tills vidare bilda en gemensam
överförmyndarnämnd för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner och
att den gemensamma nämnden benämns ”Överförmyndarnämnden
för Flens, Gnesta och Vingåkers kommuner".
2.

Ordförandes signatur

Kommunfullmäktige beslutar att respektive kommunfullmäktige ska
utse en ordinarie ledamot och en ersättare i den gemensamma
nämnden och att Flens kommun blir värdkommun och utser
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ordförande i den gemensamma nämnden.
3.

Kommunfullmäktige beslutar att Flens kommun väljer två vice
ordföranden av de valda ledamöterna från Vingåkers kommun och
Gnesta kommun - en från respektive kommun.

4.

Kommunfullmäktige beslutar att arvoden till ledamöterna i den
gemensamma nämnden regleras i respektive kommuns
arvodesreglemente och utbetalas av respektive kommun.

5.

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka att Flens kommun får i
uppdrag att i samverkan med Gnesta och Vingåkers kommuner ta
fram förslag till reglemente för den gemensamma nämnden och avtal
för samverkan.

6.

Kommunfullmäktige beslutar att arbetet med att samlokalisera och
bilda ett gemensamt kontor för hand-läggning av kommunernas
ärenden påbörjas efter detta beslut antagits i respektive kommuns
fullmäktige samt att en verksamhetsledare rekryteras för att bygga upp,
leda, styra och utveckla kontoret och att en budget för verksamheten
upprättas årligen av värdkommunen och samverkas med övriga
kommuner.

7.

Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna för den gemensamma
nämnden och kontoret fördelas utifrån antal ställföreträdarskap 31/12
året före verksamhetsåret.

Förslag till beslut på sammanträdet
Sven Anderson (M) och Håkan Ekstrand (C) anmäler jäv.
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Överförmyndarkontoret
~ Flens kommun
~ Vingåkers kommun
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Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.189
§ 48

Årsredovisning för Samordningsförbundet RAR 2017
Beslut
1.
Godkänner Årsredovisning för Samordningsförbundet RAR för 2017
2.
Bevilja Samordningsförbundet RAR, samt de enskilda ledamöterna
ansvarsfrihet för år 2017.
Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun är medlem i Samordningsförbundet RAR. De har översänt
årsredovisningen till sina medlemmar för godkännande. Ingenting har
framkommit som leder till annan slutsats än att årsredovisningen kan
godkännas.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28, § 67
2.
Tjänsteskrivelse 2018-05-21
3.
Årsredovisning för Samordningsförbundet RAR 2017
4.
Granskningsrapport
5.
Revisionsberättelse
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Godkänner Årsredovisning för Samordningsförbundet RAR för 2017
2.
Bevilja Samordningsförbundet RAR, samt de enskilda ledamöterna
ansvarsfrihet för år 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) och Carl Werner (MP) anmäler jäv.
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Samordningsförbundet RAR
~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.188
§ 49

Fastställande av 2019 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Beslut
1.
Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR år 2019
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR hemställer att respektive fullmäktige fastställer
budgeten för år 2019 till 16 mkr varav medlemsinsatsen för Gnesta Kommun
är 147 837, en minskning med 522 kr från föregående år.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28, § 68
2.
Tjänsteskrivelse 2018-05-21
3.
Samordningsförbundet RAR´s budgetförslag för år 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR år 2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden
föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag

Sändlista:
~ Samordningsförbundet RAR i Sörmland
~ Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.182
§ 50

Begäran om ansvarsfrihet för Regionstyrelsen
Beslut
1.
Godkänna Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2017
2.
Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet Sörmland
Sammanfattning av ärendet
Enligt Regionförbundet Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar behandla frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat Regionförbundets
verksamhet och bokslut för 2017. Revisorerna föreslår att årsredovisningen
ska godkännas och att regionstyrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsen protokoll 2018-05-28, § 70
2.
Tjänsteskrivelse 2018-05-21
3.
Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2017
4.
Protokoll för beslut om årsredovisning
5.
Granskning av bokslut och årsredovisning
6.
Revisionsberättelse
7.
Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Godkänna Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2017
2.
Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet Sörmland
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S), Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Ingrid Jerneborg Glimne
(M) anmäler jäv. Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Regionförbundet Sörmland
~ Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.124
§ 51

Årsredovisning 2017 för stipendiestiftelsen
Beslut
1.

Godkänna Årsredovisning 2017 för Gnesta kommuns
stipendiestiftelse

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet,
användas till elever inom grundskolan i Gnesta kommun. Under året har 4
000 kr delats ut för:
~ belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller
berömvärd flit
~ belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell
verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott
~ stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i
syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28, § 53
2.
Tjänsteskrivelse 2018-05-03
3.
Årsredovisning Gnesta kommuns stipendiestiftelse 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Godkänna Årsredovisning 2017 för Gnesta kommuns
stipendiestiftelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Länsstyrelsen i Sörmland

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.125
§ 52

Årsredovisning 2017 sociala stiftelsen
Beslut
1.
Godkänner Årsredovisning 2017 för Gnesta kommuns sociala
stiftelse.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet
användas till stöd åt behövande personer i Gnesta kommun. Under året har 8
400 kr delats ut.
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i
syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28, § 54
2.
Tjänsteskrivelse 2018-05-04
3.
Årsredovisning 2017 för Gnesta kommuns sociala stiftelse.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Godkänner Årsredovisning 2017 för Gnesta kommuns sociala
stiftelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Länsstyrelsen i Sörmland

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.154
§ 53

Årsredovisning för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet 2017
Beslut
1.
Styrelsen för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet beviljas ansvarsfrihet för 2017.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
har granskat myndighetens verksamhet och bokslut för år 2017. Revisorerna
föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsens ledamöter
ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28, § 69
2. Tjänsteskrivelse 2018-05-04
3. Revisionsrapport
4. Revisionsberättelse
5. Årsredovisning
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Styrelsen för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet beviljas ansvarsfrihet för 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S), Ann-Sofie Lifvenhage (M), Ingrid Jerneborg Glimne (M)
och Carl Werner (MP) anmäler jäv. Ordföranden föreslår kommunfullmäktige
att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Ekonomienheten
~ Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.162
§ 54

MÄLAB Ny trafik Etapp 2
Beslut
1.
Godkänna kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighets
beslut att fastställa MÄLAB:s inriktningsbeslut inför upphandling av
regionaltågstrafiken Etapp 2, och fortsätta vara en aktiv part i arbetet
inom MÄLAB samt fortsatt verka för en ökad attraktivitet, stabilitet
och utökad turtäthet i tågtrafiken.
2.
Godkänna bifogat yttrande som sänds till MÄLAB och Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande avtal om regionaltågstrafiken löper ut i december 2021. I mars
2018 behandlades inriktningsbeslutet för nästa avtal och nästa etapp (etapp 2)
av MÄLABS styrelse. Styrelsens beslut behöver nu bekräftas av
medlemmarna.
I huvudsak handlar inriktningsbeslutet om att utöka den regionala spårbundna
pendlingstrafiken på samtliga banor. För Gnesta kommuns del och för
Sörmlandspilen blir det framförallt fler turer på helgerna samt ytterligare en
tur- och returresa på vardagar.
Gnesta kommun ställer sig bakom kollektivtrafiksmyndighetens beslut men
vill se fler avgångar för Sörmlandspilen än vad som presenteras i
inriktningsbeslutet, och det är av största vikt att tåglägena som
Sörmlandspilen tilldelas är attraktiva för arbetspendlare.
För att förslagen för den nya trafiken ska vara möjliga att genomföra är det av
största vikt att prioriteringskriterierna för tåglägestilldelning ses över och att
infrastrukturåtgärder på järnväg prioriteras och genomförs.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28, § 65
2.
Tjänsteskrivelse 2018-05-14
3.
Protokollsutdrag från direktionens sammanträde i Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet den 3 maj
4.
Yttrande
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Godkänna kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighets
beslut att fastställa MÄLAB:s inriktningsbeslut inför upphandling av
regionaltågstrafiken Etapp 2, och fortsätta vara en aktiv part i arbetet

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

2.

PROTOKOLL

inom MÄLAB samt fortsatt verka för en ökad attraktivitet, stabilitet
och utökad turtäthet i tågtrafiken.
Godkänna bifogat yttrande som sänds till MÄLAB och Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
~ MÄLAB

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2017.352
§ 55

Motion - Ställplatser för husbilar
Beslut
1.
Förslaget om ställplatser anses besvarat då hanteras inom ramen för
befintligt uppdrag avseende anordnande av ställplatser för husbilar
och husvagnar.
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion angående att ställplatser för husbilar
anordnas vid pendlarparkeringen vid Frösjöstrand (fd Rekalområdet).
Förvaltningen har i uppdrag att anordna ställplatser för husbilar runt om i
kommunen. Ställplatser vid pendlarparkeringen vid Frösjöstrand lyfts
lämpligast in i detta uppdrag.
Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsen protokoll 2018-05-28, § 73
2.
Tjänsteskrivelse 2018-05-04
3.
Motionen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Förslaget om ställplatser anses besvarat då hanteras inom ramen för
befintligt uppdrag avseende anordnande av ställplatser för husbilar
och husvagnar
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Centerpartiet
~ Teknisk chef

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.176
§ 56

Kommunens protokoll och kallelser på webben
Beslut
1.
Kommunens digitala anslagstavla ska, utöver anslag av justerade
protokoll, formellt även omfatta de faktiska protokollen och kallelser,
samt andra i kommunallagen stadgade handlingar.
Sammanfattning av ärendet
Från den 1 januari 2018 har kommunens anslagstavla blivit digital i enlighet
med den nya kommunallagen. I och med det har kommunen en skyldighet att
nyttja den kommunala webben för att anslå att protokoll blivit justerade samt
vissa andra frågor som regleras i lag.
Från den 25 maj upphör personuppgiftslagen - och förordningen att gälla,
och i stället kommer dataskyddsförordningen att träda i kraft. Genom en
skrivning i personuppgiftsförordningen har det funnits undantag för s k
ostrukturerat material från personuppgiftslagstiftningen. Detta undantag
försvinner i och med införandet av dataskyddsförordningen, och det har
funnits en oklarhet i hur man ska behandla de kommunala handlingarna på
webben.
Staffan Wikell, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
har dock uttalat sig i frågan på följande sätt:
Idag regleras det i 12 § personuppgiftsförordningen (PuF), ganska detaljerat om protokoll
och tillkännagivanden. Den förordningen liksom PuL upphör nu den 25/5 2018. I 8 kap
10-11 § kommunallagen (KL) finns regler om kommunens elektroniska anslagstavla på
kommunens webbplats. Där finns dels regler om vad som ska finnas utlagt på
anslagstavlan, av kallelser ,tillkännagivanden om justerade protokoll och av vissa
delegationsbeslut. Där finns också regler om vad som i övrigt får finnas på anslagstavlan.
Inget annat än det som räknas upp i 8 kap 10-13 §§ KL får läggas ut på kommunens
elektroniska anslagstavla.
I 8 kap 10 § första stycket 4. innehåller en särskild regel om publicering av protokollen
som sådana. Den säger att anslagstavlan får innehålla justerade protokoll (från fullmäktige
, nämnder och utskott m.m.) om kommunen beslutat detta och publiceringen inte strider
mot lag. Den sista formuleringen tar sikte på dels offentlighets- och sekretesslagen dels
dataskyddsförordningen. Att det finns ett bemyndigande i KL om att det får publiceras gör
att det sannolikt finns en rättslig grund enligt dataskyddsförordningen artikel 6 1 e), enligt
grunden allmänt intresse, för att publicera. När det däremot gäller känsliga personuppgifter
samt personnummer så är det sannolikt inte möjligt att publicera dessa typer uppgifter. Min
bedömning tills vidare är alltså att den nya lagstiftningen kommer ge ungefär samma
möjligheter och begränsningar att lägga ut kommunala protokoll på nätet som idag enligt 12
§ PuF.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Beslutsunderlag
1.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28, § 74
2.
Tjänsteskrivelse 2018-05-04
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Kommunens digitala anslagstavla ska, utöver anslag av justerade
protokoll, formellt även omfatta de faktiska protokollen och kallelser,
samt andra i kommunallagen stadgade handlingar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.
Sändlista:
~ Kommunstyrelsen
~ Barn- och utbildningsnämnden
~ Vuxen- och omsorgsnämnden
~ Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.201
§ 57

Motion - Bättre hälsa för seniorer på kommunens
äldreboende genom regelbunden träning/motion
Beslut
1.

Motionen medges, anmäls och skickas till vuxen- och
omsorgsnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna (SD) har lämnat in en motion där kommunen ger
ansvariga uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur regelbunden träning
för seniorer på äldreboende i Gnesta kommun kan ökas.
Beslutsunderlag
1. Motionen
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Motionen medges, anmäls och skickas till vuxen och
omsorgsnämnden för beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Vuxen och omsorgsnämnden

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.200
§ 58

Motion - Gör motioner, interpellationer och
medborgarförslag tillgängliga för allmänheten via ett
sökbart register på kommunens hemsida
Beslut
1.

Motionen anmäls, medges och skickas till
kommunstyrelseförvaltningen för beredning

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna (SD) har lämnat in en motion om att kommunen har ett
sökbart register på hemsidan avseende motioner, interpellationer och
medborgarförslag.
Beslutsunderlag
1. Motionen
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Motionen anmäls, medges och skickas till
kommunstyrelseförvaltningen för beredning

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.218
§ 59

Medborgarförslag - Papperskorgar mm vid
Lötbodalsområdet
Beslut
1.

Medborgarförslaget medges, anmäls och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren vill att kommunen sätter upp papperskorgar mm vid varje
rastbänk inom Lötbodalsområdet.
Beslutsunderlag
~

Medborgarförslaget

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1.

Medborgarförslaget medges, anmäls 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:
~ Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2014.164
§ 60

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2014-2018
Beslut
1.

Godkänna Joakim Welvestams (S) avsägelse som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden, Valnämnden och i kommunfullmäktige.

2.

Begära att Länsstyrelsen gör en uppräkning för socialdemokraterna.

3.

Platsen från socialdemokraterna som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden är vakant.

4.

Platsen från socialdemokraterna till ersättare i valnämnden är vakant.

5.

Platsen som ersättande överförmyndare från 2018-06-18 tom 201812-31 är vakant

6.

Platsen från socialdemokraterna som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden är vakant.

7.

Posten från socialdemokraterna som ersättare i Gnestahems styrelse är
vakant

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar fyllnadsval till vakanta platser i barn- och
utbildningsnämnden, Gnestahems styrelse samt val av ersättande
överförmyndare samt övriga avsägelser.
Beslutsunderlag
1.

Joakim Welvestams (S) avsägelse 2018-06-01

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Ordförandes signatur

1.

Godkänna Joakim Welvestams (S) avsägelse som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden, Valnämnden och i kommunfullmäktige.

2.

Begära att Länsstyrelsen gör en uppräkning för socialdemokraterna.

3.

Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden

4.

Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i valnämnden.

5.

Välja xx till ersättande överförmyndare från 2018-06-18 tom 2018-1231

6.

Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

7.

Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i Gnestahems styrelse.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag
Sändlista:
~ Länsstyrelsen
~ De valda
~ Troman

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Ärendenummer: KS.2018.21
§ 61

Anmälningsärenden kommunfullmäktige
Beslut
1. Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
kommunstyrelseförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för
kommunfullmäktige, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin
helhet finns tillgängliga hos kansliet samt hos sekreteraren under
sammanträdet.

Ordförandes signatur

~

Beslut från barn- och utbildningsnämnden 180522, § 26,
Medborgarförslag -Valfritt språk inom kommunens fritidsverksamheter

~

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av nämndernas
ansvarsutövande, inkommen 2018-05-02

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

