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Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 10.00 – 10.15

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.
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Justerare Inga-Lill Fredriksson (ordinarie) och Lena Staaf (ersättare)

Tid och plats för
justering

Måndagen den 4 juni 2018, kl. 9.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson §§ 52-61, 63-78 Christina Hedberg § 62

Ordförande Johan Rocklind Håkan Ekstrand §§ 69-70

Justerare Inga-Lill Fredriksson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Kommunstyrelsen
Datum för anslagets uppsättande: 2018-06-04
Datum för anslagets nedtagande: 2018-06-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Jenny Johansson och Christina Hedberg, sekreterare, Paragrafer 52-78
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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 Lena Staaf (V)
som ersättare att justera protokollet måndagen den 4 juni 2018, kl. 9.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ett nytt ärende läggs till dagordningen, "Ökade kostnader för gymnasieskolan
2018". Ordföranden föreslår att ärendet läggs till som nr 26 på dagordningen.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Ingen information.
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.160

§ 52

Skatteväxling, fördelningsmodell, regional
kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av
uppgiftsfördelning i och med regionbildning i Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2018-05-04

2. PM - Konsekvenser av skatteväxling inför regionbildningen 2019
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3. 1. Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län (utkast

2018-03-19)

4. 1.1 Trafikförteckning och fördelning av intäkter och kostnader

5. 1.2 Överenskommelse om Sörmlandstaxan och Skolkortsmodellen

6. Utdrag från Regionförbundet Sörmlands protokoll avseende beslut om

skatteväxling m m

Tjänsteförslag
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

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.124

§ 53

Årsredovisning 2017 för stipendiestiftelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2018-05-03

2. Årsredovisning 2017 Stipendiestiftelsen

Tjänsteförslag
1. Godkänna Årsredovisning 2017 för Gnesta kommuns

stipendiestiftelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.125

§ 54

Årsredovisning 2017 sociala stiftelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2018-05-04

2. Årsredovisning 2017 för Gnesta kommuns sociala stiftelse.

Tjänsteförslag
1. Godkänner Årsredovisning 2017 för Gnesta kommuns sociala stiftelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.143

§ 55

Ekonomisk uppföljning kommungemensamma poster 2018

Beslut

1. Godkänna den ekonomisk uppföljning efter mars månad för
kommungemensamma poster.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomisk uppföljning efter mars avseende kommungemensamma poster
visar en positiv budgetavvikelse med 4 508 tkr samt en positiv avvikelse mot
prognos med 3 550 tkr. Detta beror främst på realisationsvinst om 2,7 mkr vid
försäljning av värdepapper samt lägre avskrivningskostnader än budgeterat.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-16

Tjänsteförslag

1. Godkänna den ekonomisk uppföljning efter mars månad för
kommungemensamma poster.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.144

§ 56

Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen 2018

Beslut

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter mars 2018.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter mars 2018.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens avvikelse efter mars månad är för den skattefinansierade
verksamheten + 3 173 tkr, och för avgiftskollektiven -2 244 tkr. För helår
prognostiseras ett överskott för den skattefinansierade verksamheten. Detta
pga återbetalning efter avräkning 2017 från Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet som erhölls i februari 2018. Dessutom
prognostiseras med intäkter på + 4 000 tkr avseende avslutade exploateringar.
För avgiftskollektiven bedöms att budgeten håller.

Prognos: +5 500 tkr

Verksamhetsområde
Helårs Avvikelse

Prognos

  Budget Utfall - budget Avvikelse

    Mars-18 Mars-18

Kommunchef -3 996 +255 0

Kanslienhet -4 155 +120 0

IT-enhet -7 241 -40 0

Ekonomienhet -7 632 -22 0

Mark och fastigheter -798 -359 +4 000

HR -6 882 +149 0

Samhällsunderstödda resor -15 852 +2 230 +1 500

Kommunikation och
samverkan

-26 728 +94 0

Vuxenutbildning och
arbetsmarknad

-8 912 +746 0

Totalt Skattekollektivet -82 196 +3 173 +5 500

VA - Drift 0 -1 082 0

Renhållning - Drift 0 -1 162 0

Totalt Taxekollektivet 0 -2 244 0

Totalt Kommunstyrelsen -82 196 929 +5 500
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-24

Tjänsteförslag

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen efter mars
2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.145

§ 57

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

Tjänsteförslag

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter mars 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomichefen
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.184

§ 58

Investeringsuppföljning efter mars månad

Beslut
1. Godkänna investeringsuppföljning efter mars månad för

kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Under budgetåret ska de i framtidsplanen beslutade investeringarna skrivas
fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.
Investeringar som inte ianspråktas under budgetåret förfaller och måste tas
med i nästkommande framtidsplan.

Investeringsuppföljning av investeringarna sker per mars, augusti och
december.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-16

Tjänsteförslag
1. Godkänna investeringsuppföljning efter mars månad för

kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Sheila Gholipour, Redovisningsekonom/Controller

~ Tomas Fröidh, Ekonom
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.190

§ 59

Köp av Vattentorn

Beslut
1. Godkänner Kommunstyrelsens köp av byggnaden Gnesta gamla

Vattentorn från taxekollektivet VA-enheten den 20 juni 2018,

köpeskilling 1 kr

2. Godkänner omfördelning av investeringsmedel i framtidsplanen 2018-

2020 med 600 tkr från taxekollektivet VA-enheten till skattekollektivet

och Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Byggnaden Gnesta gamla Vattentorn, nedan kallat "Vattentornet" är i stort
behov av renovering. VA-enheten, den nuvarande ägaren, finansieras av
avgifter från taxekollektivet vars verksamhet är strikt lagreglerad. Va-enheten
tillåts inte investera medel för renovering av ett vattentorn som inte används i
verksamheten då detta skulle generera avgiftshöjningar för Gnestas villaägare.

Vattentornet föreslås därför överlåtas till skattekollektivet och
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-05-21

Tjänsteförslag
1. Godkänner Kommunstyrelsens köp av byggnaden Gnesta gamla

Vattentorn från taxekollektivet VA-enheten den 20 juni 2018,

köpeskilling 1 kr

2. Godkänner omfördelning av investeringsmedel i framtidsplanen 2018-

2020 med 600 tkr från taxekollektivet VA-enheten till skattekollektivet

och Kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
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~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.186

§ 60

Prövning enligt 6 kap 9 § Kommunallagen

Beslut
1. Verksamheterna som Gnesta kommunkoncern AB samt dotterbolag

bedrivit under 2017 anses vara förenliga med det kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 6 kap 9 § kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen pröva om
den verksamhet som hel- och delägda kommunala bolag bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenliga med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-05-16

Tjänsteförslag
1. Verksamheterna som Gnesta kommunkoncern AB samt dotterbolag

bedrivit under 2017 anses vara förenliga med det kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Gnesta kommunkoncern AB

~ Gnestahem AB

~ Gnesta Förvaltnings AB

~ Gnesta Centrumfastigheter AB

~ Gnesta Ishall AB
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.179

§ 61

Ombudsinstruktion för Gnesta kommunkoncerns
bolagsstämma

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för Gnesta
kommunkoncern AB beviljar styrelsen ansvarsfrihet samt godkänner
styrelsens förslag till disponeringar av vinstmedel, fastställer resultat-
och balansräkning och meddelar att arvodena ska vara oförändrade.

2. Ägarrepresentanten uppmanar Gnesta kommunkoncern AB att bevilja
styrelse och VD i dess dotterbolag ansvarsfrihet och förslag till
disponering av vinstmedel, fastställa resultat- och balansräkning och
meddela att arvodena ska vara oförändrade.

Sammanfattning av ärendet

Sven Anderson (M) är kommunens representant och uppdras agera efter
ombudsinstruktionen vid Gnesta kommunkoncern AB: s bolagsstämma den
19 juni 2018. Kommunfullmäktige föreslås uppmana bolagsstämman i Gnesta
kommunkoncern AB att utse Johan Rocklind (S) till röstombud i Gnestahem
AB, Gnesta Förvaltning AB och Gnesta Centrumfastigheter AB.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-05-08

Tjänsteförslag

1. Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för Gnesta
kommunkoncern AB beviljar styrelsen ansvarsfrihet samt godkänner
styrelsens förslag till disponeringar av vinstmedel, fastställer resultat-
och balansräkning och meddelar att arvodena ska vara oförändrade.

2. Ägarrepresentanten uppmanar Gnesta kommunkoncern AB att bevilja
styrelse och VD i dess dotterbolag ansvarsfrihet och förslag till
disponering av vinstmedel, fastställa resultat- och balansräkning och
meddela att arvodena ska vara oförändrade.

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: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.159

§ 62

Gemensam överförmyndarnämnd Flen-Gnesta-Vingåker

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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 handläggning 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
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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 delel 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. Tjänsteskrivelse 2018-05-04

2. Gemensam överförmyndarnämnd och förvaltning för Flen, Gnesta

och Vingåkers kommun - underlag för principbeslut 2018-04-18

Tjänsteförslag
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
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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 handläggning 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

Håkan Ekstrand (C) och Sven Anderson (M) anmäler jäv.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.51

§ 63

Servicecenter

Beslut
1. Kommunstyrelsen fattar ett inriktningsbeslut att utveckla

medborgarkontoret till ett servicecenter

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en

handlingsplan för införande, vilket inkluderar budget för bl a personal,

it-stöd och investeringar.

3. Kommunstyrelseförvaltningen ska fortlöpande informera

kommunstyrelsens presidium om arbetet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt servicemätningar ligger Gnestas resultat vad gäller bl a bemötande i
genomsnitt jämfört med riket. De kommuner som har inrättat servicecenter,
kundcenter eller kontaktcenter ligger högre i mätningarna. Den politiska
majoriteten skriver i sin politiska plattform för mandatperioden 2014-2018 att
kommunen ska tillhandahålla en god service och att kontakter med
medborgare, företag, besökare, brukare och föreningsliv ska präglas av intresse
för deras behov och önskemål.

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en förstudie för att undersöka
möjligheterna till att ge kommuninvånarna bättre service och högre kvalitet i
bemötandet. Detta kan ske genom att underlätta för medborgaren och dennes
kontakt med kommunen och använda kommunens resurser (personal och
lokaler) avseende medborgarkontakt på ett effektivare sätt. Det skulle kunna
innefatta: ge rätt svar snabbare, en väg in och ge medborgaren svar vid första
kontakten.

Ett servicecenter kan ge många positiva effekter. Kommunens tillgänglighet
ökar, bemötande och service mot medborgaren utvecklas positivt samtidigt
som förvaltningarna kan lägga mer tid på kvalificerad handläggning vilket ökar
effektiviteten.

Antagandet av en utvecklingsplan för Gnesta centrum gör att införandet av ett
servicecenter påverkas. Det som påverkas är t ex anpassning av lokaler mm
som får invänta de nya byggnaderna i centrum liksom investeringar i möbler
och inventarier som ska kunna flyttas till tillfälliga lokaler och därefter till de
nya.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-05-08

2. Förstudie Servicecenter Gnesta kommun
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Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen fattar ett inriktningsbeslut att utveckla

medborgarkontoret till ett servicecenter

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en

handlingsplan för införande, vilket inkluderar budget för bl a personal,

it-stöd och investeringar.

3. Kommunstyrelseförvaltningen ska fortlöpande informera

kommunstyrelsens presidium om arbetet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2014.194

§ 64

Översiktsplan för Gnesta kommun

Beslut
1. Godkänna samrådsredogörelse för översiktsplanen

2. Översiktsplan- Gnesta kommun 2050 utställningshandling sänds ut för

granskning

Sammanfattning av ärendet

Förslag till ny översiktsplan har varit ute på samråd mellan den 12 januari och
12 mars. Under samrådet kom det in 48 synpunkter/yttranden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bemött de inkomna synpunkterna och
sammanställt dessa i en samrådsredogörelse. Förvaltningen föreslår att
samrådsversionen av översiktsplanen revideras och ställs ut för granskning.

De ändringar som förvaltningen föreslår till granskningsversionen handlar
främst om en utveckling av resonemanget angående kulturmiljö samt
riksintressen. Även de kartor som togs fram i samrådsversionen har reviderats
och tydliggjorts.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-04-25

2. Översiktsplan - Gnesta kommun 2050 - Utställningsversion

3. Samrådsredogörelse Översiktsplan 2050

Tjänsteförslag
1. Godkänna samrådsredogörelse för översiktsplanen

2. Översiktsplan- Gnesta kommun 2050 utställningshandling sänds ut för

granskning

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller det framskrivna förslaget.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Samhällsbyggnadschef

~ Planeringschef
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.162

§ 65

MÄLAB Ny trafik Etapp 2

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2018-04-24

2. Protokollsutdrag från direktionens sammanträde i Sörmlands

kollektivtrafikmyndighet den 3 maj

Tjänsteförslag
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
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kollektivtrafikmyndighet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.131

§ 66

Revidering av kommunala treårsplaner

Beslut
1. Godkänna Gnesta kommun - plan för investeringar i infrastruktur och

kollektivtrafikåtgärder 2019-2021 och överlämna skrivelsen till

Regionförbundet Sörmland

Sammanfattning av ärendet

Regionförbundet Sörmland har i en skrivelse begärt att kommunerna i länet
inför ansökningsomgången för statlig medfinansiering av infrastruktur och
kollektivtrafikåtgärder reviderar och inkommer med en uppdaterad treårsplan.
En sammanställning av kommunerna i länets treårsplaner utgör en grund för
vilka objekt kommunerna kan ansöka om statlig medfinansiering för.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt föreslagna åtgärder och
kommunens planer i ett särskilt dokument (bifogas). De åtgärder som beviljats
medfinansiering från föregående år är borttagna. De nya åtgärderna som har
tillkommit baseras på den av kommunfullmäktige antagna Gång- och
cykelplanen, arbetet med centrumutvecklingen samt andra viktiga objekt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-04-23

2. Plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder 2019-

2021 Gnesta kommun

Tjänsteförslag
1. Godkänna Gnesta kommun - plan för investeringar i infrastruktur och

kollektivtrafikåtgärder 2019-2021 och överlämna skrivelsen till

Regionförbundet Sörmland

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Regionförbundet Sörmland: (Christoffer.wendel@region.sormland.se)

~ "Gnesta kommun - Plan för infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder" ska
skickas i redigerbart wordformat till: christoffer.wendel@region.sormland.se

mailto:christoffer.wendel@region.sormland.se
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.189

§ 67

Årsredovisning för Samordningsförbundet RAR 2017

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2018-05-21

2. Årsredovisning för Samordningsförbundet RAR 2017

3. Granskningsrapport

4. Revisionsberättelse

Tjänsteförslag
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

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.188

§ 68

Fastställande av 2019 års budget för Samordningsförbundet
RAR i Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2018-05-21

2. Samordningsförbundet RAR´s budgetförslag för år 2019

Tjänsteförslag
1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR år 2019

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.154

§ 69

Årsredovisning för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet 2017

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2018-05-04

2. Revisionsrapport

3. Revisionsberättelse

4. Årsredovisning

Tjänsteförslag
1. Styrelsen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

beviljas ansvarsfrihet för 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Johan Rocklind (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) anmäler jäv.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.182

§ 70

Begäran om ansvarsfrihet för Regionstyrelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2018-05-21

2. Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2017

3. Protokoll för beslut om årsredovisning

4. Granskning av bokslut och årsredovisning

5. Revisionsberättelse

6. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen

Tjänsteförslag
1. Godkänna Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2017

2. Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet Sörmland

Förslag till beslut på sammanträdet

Johan Rocklind (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M) anmäler jäv.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.175

§ 71

Inriktningsbeslut för verksamhetsområdet Vuxenutbildning
och arbetsmarknad, VuA

Beslut
1. Anta förvaltningens förslag till inriktning för verksamheten inom

Vuxenutbildning och arbetsmarknad (VuA)

Sammanfattning av ärendet

Vuxenutbildning och arbetsmarknad (VuA) behöver ett inriktningsbeslut för
verksamheten. VuA:s arbete är komplext och viktigt för den enskilde
individens fysiska och psykiska hälsa samt för samhället som helhet.
Verksamheten behöver arbeta proaktivt och långsiktigt med att få fler i arbete
och studier, bli skicklig på att integrera utrikesfödda, arbeta för att sänka
försörjningsstödet, möta upp företagens och kommunens rekryteringsbehov
framåt samt bidra till att höja utbildningsnivån hos kommunens vuxna.

En kompetensväxling inom arbetsmarknadsenheten är nödvändig.
Medarbetarna behöver gå från daglig handledning av deltagare till strategisk
vägledning för att deltagarna snabbare ska komma i studier och/eller arbete.
VuA behöver ha tillgång till ett antal fasta praktikplatser internt inom
kommunens olika verksamheter för att deltagare ska kunna testa olika
relevanta arbetsplatser. VuA behöver också utveckla ett närmare samarbete
med näringslivet i syfte att hitta praktikplatser även där. Tanken är att VuA ska
skapa gemensamma mötesplatser, coacha handledare samt ansvara för
samordning och administration av praktikplatser och olika former av
anställningar med lönebidrag (BEA-anställningar). Vuxenutbildningens roll
och synlighet behöver stärkas, inte minst möjligheten för medborgare att
förkovra sig genom YrkesVux.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-03

Tjänsteförslag
1. Anta förvaltningens förslag till inriktning för verksamheten inom

Vuxenutbildning och arbetsmarknad (VuA)

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista:

~ Verksamhetschef VuA
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.153

§ 72

Avtal mellan personuppgiftsansvarig och
Personuppgiftsbiträde

Beslut
1. Gnesta kommun beslutar att godkänna förslag på nytt

personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen och

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt ge

kommunchefen i uppdrag att underteckna avtalet för kommunens

räkning.

Sammanfattning av ärendet

Respektive kommun i Sörmlands län och Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) har sedan tidigare ingått
personuppgiftsbiträdesavtal avseende hanteringen av personuppgifter om
färdtjänstresenärer. I sin handläggning av färdtjänstlegitimering registrerar
kommunen vissa uppgifter om färdtjänstresenären, som sedan delges SKTM
inom ramen för SKTM:s roll som samordnare av och beställningscentral för
länets serviceresor, såsom färdtjänstresor. Enligt nu gällande
personuppgiftsbiträdesavtal har kommunen alltjämt ansetts vara
personuppgiftsansvarig, och SKTM har betraktats som personuppgiftsbiträde,
för nämnda uppgifter.

I samband med en översyn av personuppgiftshanteringen inom regionens
särskilda kollektivtrafik har det från tjänstemannanivå (initialt från länets
juristnätverk och sedermera genom beslut av länets
kollektivtrafikhandläggarnätverk) fastslagits att ordningen i gällande
personuppgiftsbiträdesavtal behöver justeras. Justeringen innebär att SKTM
istället ska betraktas som ansvarig för personuppgifterna, och kommunen som
biträde.

I skrivelsen ”Behandling av personuppgifter i samband med
kommunalförbundet SKTMs utförande av uppgifter som beställningscentral
och ordnande/samordning av färdtjänsttransporter” motiverar
kommunjuristerna förändringen enligt följande:

När en kommun eller ett landsting lämnar över uppgiften att genomföra och samordna
transporter och att vara beställningscentral till ett kommunalförbund (SKTM) har förbundet
övertagit dessa uppgifter och ska anses ha exklusiv kompetens att sköta dessa överlämnade
uppgifter. Detta innebär att medlemmarna inte längre har befogenhet att utföra de uppgifter
som har överlämnats till kommunalförbundet. Utifrån ett kommunalt perspektiv innebär det
att kommunerna i Sörmland har lämnat ifrån sig uppgifterna till SKTM att ha en
beställningscentral och att ordna/samordna färdtjänsttransporter för de personer som av
kommunerna beviljats färdtjänst.
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När kommunerna med stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen i lagen om färdtjänst
har lämnat uppgifter om de färdtjänstberättigade till SKTM äger inte längre kommunerna
de uppgifterna utan det är SKTM som äger dessa. När SKTM därefter behandlar
personuppgifterna, är förbundet därför inte biträde åt kommunerna utan är själv
personuppgiftsansvarig. När kommunerna har lämnat ifrån sig personuppgifter till SKTM
ansvarar inte kommunerna för personuppgiftsbehandlingen hos kommunalförbundet.
Kommunerna har därmed ingen del i bedömningen av hur SKTM ska behandla dessa
personuppgifter som tillförts förbundet.

Kommunernas färdtjänsthandläggare kommer däremot att lägga in uppgifter om de personer
som fått färdtjänstbevis i SKTMs datasystem. Denna hantering är en
personuppgiftsbehandling som kommunerna gör som personuppgiftsbiträde åt SKTM.

I kollektivtrafikhandläggarnätverkets sammanträde instämde man i denna
uppfattning och gav SKTM i uppdrag att ta fram förslag på justerat
personuppgiftsbiträdesavtal för vidare hantering hos respektive kommun.
Förslaget från SKTM följer av till detta ärende hörande bilaga.

Efter denna beredning av ärendet föreslås kommunstyrelsen därmed besluta
att godkänna förslaget på nytt personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen
och SKTM samt ge kommunchefen i uppdrag att underteckna avtalet för
kommunens räkning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-05-24

2. Nytt personuppgiftsbiträdesavtal mellan personuppgiftsansvarig och

personuppgiftsbiträde

Tjänsteförslag
1. Gnesta kommun beslutar att godkänna förslag på nytt

personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen och

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt ge

kommunchefen i uppdrag att underteckna avtalet för kommunens

räkning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM)
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2017.352

§ 73

Motion - Ställplatser för husbilar

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslaget om ställplatser anses besvarat då det 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. Tjänsteskrivelse 2018-05-04

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Förslaget om ställplatser anses besvarat då det hanteras inom ramen

för befintligt uppdrag avseende anordnande av ställplatser för husbilar

och husvagnar.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.176

§ 74

Kommunens protokoll och kallelser på webben

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-05-04
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Tjänsteförslag
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 att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: BOUN.2018.45

§ 75

Ökade kostnader för gymnasieskolan 2018

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att det redovisade underskottet avseende

köp av gymnasieplatser 2018 inte behöver åtföljas av en åtgärdsplan.

Sammanfattning av ärendet

I Barn- och utbildningsförvaltningens framtidsplan 2018 angavs felaktigt ett
för lågt elevantal för gymnasieskolan 2018. På grund av detta är den lagda
budgeten alltför låg för att täcka kostnaderna för köp av gymnasieplatser 2018.
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar därför om att den lagda
budgeten ej kommer att kunna hållas med hänsyn till utökat antal
gymnasieelever.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-22

2. Utdrag ur barn- och utbildningsförvaltningens protokoll 180522, § 24

3. Tjänsteskrivelse 2018-05-23

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen godkänner att det redovisade underskottet avseende

köp av gymnasieplatser 2018 inte behöver åtföljas av en åtgärdsplan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen, utvecklingsstrateg
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.12

§ 76

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2017-04-26). 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 2018-04-16 – 2018-05-13
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.13

§ 77

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

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 nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
2018-04-19
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/
Details/360809

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - mars 2018

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - april 2018

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/360809
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/360809
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28
Ärendenummer: KS.2018.14

§ 78

Kommunchefen informerar

Lån

Migrationsverket, hårdare krav införs för kommuner.

Lönerevision

Civilförsvarsfrågor ökar.

HVB-hemmet ställs om till stödboende.

Solbacka

Familjecentral
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