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Sammanträdesdatum: den 3 juni 2019

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdet öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Andreas Andersson (C) som ordinarie och Harke
Steenbergen (S) som ersättare att justera protokollet tisdagen den 4 juni 2019, kl
15.00, i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att ärende 22 på dagordningen, Medborgarförslag -
Kommunal upphandling av livsmedel skall följa svensk djurskyddsstandard, flyttas
upp till nr 1 på dagordningen.

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Information

Länsstyrelsen informerar kommunstyrelsen om totalförsvar.
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2018.303

§ 54

Medborgarförslag - Kommunal upphandling av livsmedel
skall följa svensk djurskyddsstandard

Beslut
1. Kommunens kostpolicy innebär att kött som upphandlats till

kommunens verksamheter är producerat i enlighet med svensk
djurskyddslagstiftning, medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslagsställaren har den 20 september 2018 inkommit med ett
medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Förslaget är att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag:

· Att Gnesta kommun omedelbart, om det inte redan är genomfört,
inför krav på att vid all upphandling av livsmedel ska krav ställas att
dessa ska vara framställda på ett sätt som överensstämmer med svensk
djurskyddsstandard.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Medborgarförslaget

Tjänsteförslag
1. Kommunens kostpolicy innebär att kött som upphandlats till

kommunens verksamheter är producerat i enlighet med svensk
djurskyddslagstiftning, medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.134

§ 55

Begäran om ansvarsfrihet för Regionstyrelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Regionförbundet Sörmlands styrelse beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

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 2018. Revisorerna föreslår att årsredovisningen
ska godkännas och att regionstyrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-10

2. Missiv

3. Årsredovisning

4. Revisionsberättelse

5. Revisionsrapport

Tjänsteförslag

1. Regionförbundet Sörmlands styrelse beviljas ansvarsfrihet för år

2018.

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: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.144

§ 56

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands

Kollektivtrafikmyndighet samt de enskilda ledamöterna i densamma

beviljas ansvarsfrihet för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet behandlades vid sammanträde i direktionen den 15
mars 2019. Sedan dess har även myndighetens sakkunniga och förtroendevalda
revisorer granskat årsredovisningen och bokslutet 2018. Myndighetens
revisorer tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-10

2. Årsredovinsing 2018

3. Revisionsberättselsde 2018

4. Protokollsututdrag §

5. Granskningsrapport bokslut SKTM 2018

Tjänsteförslag

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands

Kollektivtrafikmyndighet samt de enskilda ledamöterna i densamma

beviljas ansvarsfrihet för 2018.

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: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.138

§ 57

Ekonomisk uppföljning efter April
kommunstyrelseförvaltningen - Drift och
investeringsuppföljning

Beslut

1. Godkänna den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens budget är -69 440 tkr för 2019. För årets fyra första
månader visar resultatet en positiv avvikelse på +1 877 tkr för skattekollektivet.
Detta till följd av lägre omkostnader och lägre personalkostnader, pga vakanser
och tjänstledighet. Det positiva resultatet motverkas till viss del av högre
konsultkostnader inom Ekonomienheten, kopplat till implementering av nytt
ekonomisystem. Taxekollektivet visar ett mindre negativt utfall på -68 tkr för
årets första fyra månader.

Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos

  Budget Utfall - budget Avvikelse

    April April

Kommunchef -3 637 +37 0

Kanslienhet -5 074 +325 0

IT-enhet -8 145 +413 0

Ekonomienhet -6 683 -563 0

Mark och fastigheter +2 502 +301 +200

HR-enhet -7 013 +197 0

Samhällsunderstödda
resor -11 552 +401 0

Kommunikation och
samverkan -29 839 +835 0

Totalt Skattekollektiv -69 440 +1 946 +200

VA-enheten 0 -134 0

Renhållningsenheten 0 +66 0

Totalt Taxekollektiv 0 -68 0

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-24

2. Investeringsbilaga
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Tjänsteförslag

1. Godkänna den ekonomiska uppföljningen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.139

§ 58

Ekonomisk uppföljning 2019- Kommunen totalt

Beslut

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter april
2019.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen totalt (skattefinansierad verksamhet) har en avvikelse per april
med 14 299 tkr.

Skattefinansierad verksamhet

Verksamhetsområde Helårs- Avvikelse Prognos

  budget Utfall - budget Avvikelse

    April April

Kommungemensamma
poster 630 400 10 365 10 000

KS förvaltning -69 440 1 946 200

Samhällsbyggnadsnämnden -29 360 1 157 250

Vuxen- och
omsorgsnämnden -224 000 1 440 0

Barn- och
utbildningsnämnden -297 600 -609 -800

Totalt 10 000 14 299 9 650

Taxefinansierad verksamhet

Verksamhetsområde Helårs- Avvikelse Prognos

  budget Utfall - budget Avvikelse

    April April

Vatten och avlopp 0 -134 0

Renhållning 0 66 0

Totalt taxekollektiv 0 -68 0

Kommungemensamma poster

Kommungemensamma poster uppvisar en positiv avvikelse med 10 365 tkr
efter april månad. Skatter och statsbidrag visar högre intäkter än budget med 3
980 tkr. Pensioner visar en negativ avvikelse mot budget med -2 305 tkr pga en
tilläggsfaktura från KPA avseende tidigare anställda.
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Överförmyndarverksamheten visar ett underskott med -498 tkr pga ökade
kostnader för köp av verksamhet av Flens kommun. Finansnettot visar en
positiv avvikelse mot budget med 7 618 tkr, varav ca 5 000 tkr består av
realisationsresultat vid försäljning av värdepapper i pensionsportföljen.

SKL skatteprognos per april visar högre skatteintäkter för helåret än
budgeterat med 9 071 tkr.

Den ökade kostnaden avseende pensioner förväntas inte kunna hämtas hem
under resterande del av året varför prognosen för pensioner 2019 är - 2 500
tkr.

Överförmyndarnämnden prognostiseras gå med ett underskott på -1 500 tkr.

Då det finns risk för ökade kostnader avseende finanserna under året bedöms
en försiktig prognos för finansnettot uppgå till en positiv avvikelse mot budget
med 5 000 tkr för helåret 2019.

Prognos: + 10 000 tkr

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-24

Tjänsteförslag

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommunen totalt efter april
2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.155

§ 59

Ekonomisk uppföljning kommungemensamma poster

Beslut

1. Godkänna den ekonomiska uppföljningen efter april månad för
kommungemensamma poster.

Sammanfattning av ärendet

Den ekonomiska uppföljningen efter april avseende kommungemensamma
poster visar en positiv budgetavvikelse med 10 365 tkr. Detta beror främst på
ökade skatteintäkter sedan budgeten fastställdes i december 2018 samt
realisationsvinster vid försäljning av värdepapper. Prognosen för helåret 2019
visar per april en positiv avvikelse på 10 000 tkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-24

Tjänsteförslag

1. Godkänna den ekonomiska uppföljningen efter april månad för
kommungemensamma poster.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Sheila Gholipour
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.158

§ 60

Omfördelning av investeringsmedel inom
kommunstyrelseförvaltningen

Beslut

1. Omfördela 500 tkr från investeringsobjekt IV00054,

verksamhetsanpassning lokaler till IV00046 uppgradering/utveckling

av ekonomi- och beslutssystem.

Sammanfattning av ärendet

Implementeringen av nytt ekonomisystem i kommunen har dragit ut på tiden
och medfört ökade investeringar, bland annat på grund av försvårade
anpassningar till övriga verksamhetssystem. Ekonomienheten behöver därför
ytterligare 500 tkr i investeringsmedel för att på ett bra sätt kunna slutföra
projektet.

Under kommunchefens ansvar finns en investeringsbudget på 500 tkr för
ändamålet verksamhetsanpassning av lokaler. Några sådana anpassningar har
inte påbörjats per maj 2019 och inga behov bedöms så akuta att de inte kan
skjutas på och budgeteras 2020 istället.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-21

Tjänsteförslag

1. Omfördela 500 tkr från investeringsobjekt IV00054,

verksamhetsanpassning lokaler till IV00046 uppgradering/utveckling

av ekonomi- och beslutssystem.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.120

§ 61

Årsredovisning 2018 Sociala stiftelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner Årsredovisning 2018 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 12
900 kr delats ut från stiftelsen.

Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i
syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvalrning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-21

2. Årsredovisning Socialstiftelsen 2018

Tjänsteförslag

1. Godkänner Årsredovisning 2018 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: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.121

§ 62

Årsredovisning 2018 Stipendiestiftelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna Årsredovisning 2018 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 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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-21

2. Årsredovisning Stipendiestiftelsen

Tjänsteförslag

1. Godkänna Årsredovisning 2018 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: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.128

§ 63

Fördjupad förstudie avseende nytt vattenverk Gnesta tätort

Beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en fördjupad

förstudie avseende nytt vattenverk för Gnesta tätort.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att projektera de

ledningsförstärkningar på dricksvattennätet som krävs för att säkerställa

kapaciteten till i huvudsak Norra Gnesta.

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att projektera

ledningsförstärkningar på avlopps- och dagvattenvattennätet längs den

sträcka som åtgärdas på dricksvattennätet enligt beslutspunkt 2.

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommun och Gnesta tätort växer samtidigt som kommunen har
utmaningar med låga grundvattennivåer. Detta i kombination med att Gnesta
tätort har en icke optimal vattenkvalitet så har Tekniska verksamheten sedan
2016 utrett befintligt vattenverk. Huvudspåret i utredningen har varit att bygga
ett ytvattenreningsverk. Detta ska drivas parallellt med befintligt
grundvattenverk.

Befintligt dricksvattennät är ålderstiget och har stora behov av investeringar.
Samtidigt är pågående och planerade exploateringar koncentrerade till norra
delen av Gnestas tätort. De äldre ledningarna har inte dimensionerats för det
flöde exploateringarna kräver och behöver ersättas för att möta framtidens
behov. En utredning har gjorts för att klargöra vilka insatser som krävs för att
säkra leveranser till Norra Gnesta.

Förvaltningen föreslår att en fördjupad förstudie genomförs avseende
ytvattenverk före beslut om slutgiltigt alternativ tas. En fördjupad förstudie av
ett nytt vattenverk kommer utöver egna utredningar även omfatta utredning
av extern part. Totalt uppskattas förstudien kosta ca 2 mkr.

En projektering av ledningsnät för dricksvatten respektive avlopps- och
dagvatten föreslås göras parallellt vilket uppskattas kosta ca 2,5 mkr.

En kommun är enligt Lagen om allmänna vattentjänster skyldig att
tillhandahålla VA-tjänster i den utsträckning som är adekvat. Lagen säger att
om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen se till att behovet snarast,
och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en
allmän va- anläggning.

I kommunens Framtidsplan för 2019-2022 som är beslutad av
kommunfullmäktige i finns investeringen avseende nytt vattenverk med.
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-15

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en

fördjupad förstudie avseende nytt vattenverk för Gnesta tätort.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att projektera de

ledningsförstärkningar på dricksvattennätet som krävs för att

säkerställa kapaciteten till i huvudsak Norra Gnesta.

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att projektera

ledningsförstärkningar på avlopps- och dagvattenvattennätet längs den

sträcka som åtgärdas på dricksvattennätet enligt beslutspunkt 2.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: MOB.2019.25

§ 64

Ianspråktagande av investeringsmedel 2019 Gatuenheten

Beslut
1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringar gatuenheten

2019, får tas i anspråk, förutom punkten "Ny in- och utfart

Mariefredsvägen, 800 000 kr" .

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2019-2021 finns investeringar beslutade för
samhällsbyggnadsnämnden 2019. Enligt våra riktlinjer för investeringar ska
dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-04-29

2. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämnden protokoll 2019-03-20, § 23

3. Tjänsteskrivelse 2019-03-08

4. Bilaga investeringar gatuenheten

Tjänsteförslag
1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringar

gatuenheten 2019 får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Johan Rocklind (S) ändringsförslaget att punkten "Ny in- och utfart
Mariefredsvägen", 800 000 kr utgår ur investeringsbilagan till förmån för nytt
exploateringsprojekt.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag
eller enligt framskrivet förslag med ordförandens ändringsförslag.
Kommunstyrelsen beslutar enligt det senare.

Sändlista:

~Teknisk chef
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03 00:00:00
Ärendenummer: KS.2019.146

§ 65

Ägardirektiv till de kommunala bolagen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta Ägardirektiv för Gnesta kommunkoncern AB

2. Anta Ägardirektiv för Gnesta Förvaltnings AB

3. Anta Ägardirektiv för Gnestahem AB

4. Anta Ägardirektiv för Gnesta Centrumfastigheter AB

Sammanfattning av ärendet

I samband med ny mandatperiod görs en översyn av ägardirektiven.
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med bolagens revisor tagit fram
förslag på uppdaterade ägardirektiv för kommunens bolag.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-

2. Ägardirektiv Gnesta Kommunkoncern AB

3. Ägardirektiv Gnesta Förvaltnings AB

4. Ägardirektiv Gnestahem AB

5 .Ägardirektiv Gnesta Centrumfastigheter AB

Tjänsteförslag

1. Anta Ägardirektiv för Gnesta kommunkoncern AB

2. Anta Ägardirektiv för Gnesta Förvaltnings AB

3. Anta Ägardirektiv för Gnestahem AB

4. Anta Ägardirektiv för Gnesta Centrumfastigheter AB

Förslag till beslut på sammanträdet

Gustav Edman (MP) följande ändringsförslag:

" 1. Stycket ”Miljö” under ägardirektiven för Gnesta Förvaltnings AB,
Gnestahem och Gnesta Centrumfastigheter ändrar lydelse. Föreslagen lydelse:

Miljö och klimat
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Bolaget ska verka för en miljö- och klimatmässigt bra
verksamhet. Vid investeringar och reinvesteringar ska miljö- och
klimataspekter beaktas i syfte att uppnå ett hållbart samhälle. Bolaget ska
fortsatt aktivt arbeta med att energieffektivisera med syfte att sänka den totala
energianvändningen. Bolaget ska även verka för att så långt som möjligt
använda förnybara energikällor, som exempelvis ”grön el”, solpaneler eller
bergvärme.

2. Att vidare under stycket ”Miljö” lägga till följande lydelse till
ägardirektiven för Gnesta Förvaltnings AB, Gnestahem och Gnesta
Centrumfastigheter:

Samtliga nyproducerade fastigheter ska ha egen produktion av
el och/eller värme, genom till exempel solceller."

Kim Jarl (M) lämnar ändringsförslag, till ägardirektivet för Gnesta
Centrumfastigheter AB, att ta bort orden "hyres och kommersiella lokaler"
och ändra till bostäder istället.

Ann-Sofie Lifvenhage (M) bifaller Gustav Edmans (MP) första punkt i
ändringsförslaget men föreslår avslag på Gustav Edmans (MP) andra punkt.

Lena Staaf (V) bifaller Gustav Edmans (MP) ändringsförslag och föreslår
avslag till Kim Jarls (M) ändringsförslag.

Lena Staaf (V) lämnar ändringsförslaget att ta bort ordet kommersiella i
ägardirektivet för Gnesta Centrumfastigheter AB.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Kim Jarls (M)
ändringsförslag att stryka orden "hyra" och "kommersiell" och byta ut dessa
mot ordet "bostäder" i ägardirektiven för Gnesta Centrumfastigheter AB och
finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta Gustav Edmans (MP)
första ändringsförslag och finner att så är fallet.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Gustav Edmans
(MP) andra ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen avslagit
densamma.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.140

§ 66

Bolagsordningar kommunala bolag

Förlslag till beslut i kommunfullmäktige

1 Anta Bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter AB.

2. Anta Bolagsordning för Gnesta Kommunkoncern AB.

3. Anta Bolagsordning för Gnesta Förvaltning AB.

4. Anta Bolagsordning för Gnestahem AB.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag på nya bolagsordningar
för Gnesta Centrumfastigheter AB, Gnesta kommunkoncern AB, Gnesta
Förvaltning AB och Gnestahem AB.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-09

2. Förslag Bolagsordning Gnesta Centrumfastigheter AB

3. Förslag Bolagsordning Gnesta Kommunkoncern AB

4. Förslag Bolagsordning Gnesta Förvaltning AB

5. Förslag Bolagsordning Gnestahem AB

Tjänsteförslag

1. Anta Bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter AB.

2. Anta Bolagsordning för Gnesta Kommunkoncern AB.

3. Anta Bolagsordning för Gnesta Förvaltning AB.

4. Anta Bolagsordning för Gnestahem AB.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
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~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.153

§ 67

Fastställande av 2020 års budget för Samordningsförbundet
RAR i Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR år 2020

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet RAR hemställer att respektive fullmäktige fastställer
budgeten för år 2020 till 16 mkr varav medlemsinsatsen för Gnesta Kommun
är 148 466 kr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-20

2. Samordningsförbundet RAR´s budgetförslag för år 2020

Tjänsteförslag

1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR år 2020

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.131

§ 68

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 i enlighet med
de beslut kommunfullmäktige fattar den 17 juni 2019.

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 i enlighet med de beslut
kommunfullmäktige fattar den 17 juni 2019.

Sammanfattning av ärendet

Sven Anderson (M) är kommunens representant och uppdras agera efter
ombudsinstruktionen vid Gnesta kommunkoncern AB: s bolagsstämma den
18 juni 2019. 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. Ärendet
kommer att behöva justeras omedelbart vid kommunfullmäktiges
sammanträde 17 juni 2019.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-07

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 i enlighet med
de beslut kommunfullmäktige fattar den 17 juni 2019.

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 i enlighet med de beslut
kommunfullmäktige fattar den 17 juni 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
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Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.129

§ 69

Revidering av Gemensamma växelnämndens reglemente
samt nytt samverkansavtal

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma nämnden

2. Godkänna reviderat reglemente för den gemensamma nämnden

Sammanfattning av ärendet

Trosa kommun och Gnesta kommun inrättande den 1 januari 2012 en
gemensam växelnämnd för samverkan kring växeladministration. Från och
med den 1 september ingår även Oxelösunds kommun i gemensamma
nämnden. Trosa kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden
ingår i Trosa kommuns organisation.

Växelnämndens uppdrag som ursprungligen innefattade förvaltning och
teknisk drift av telefonifunktion i Trosa kommun har efter beslut i
gemensamma nämnden hösten 2018 utvidgats till att hantera ett komplett
kontaktcenter som bland annat innehåller helt integrerad ärendehantering och
lättillgängliga telefonifunktioner. I och med det utökade uppdraget måste varje
kommuns kommunfullmäktige besluta om nytt samverkansavtal och reviderat
reglemente.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-06

2. Förslag till reviderat reglemente för gemensamma växelnämnden

3. Förslag till nytt samverkansavtal för gemensamma växelnämnden

Tjänsteförslag

1. Godkänna förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma nämnden

2. Godkänna reviderat reglemente för den gemensamma nämnden

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

~ Kommunfullmäktige

~ Trosa Kommun

~ Oxelösunds kommun
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.159

§ 70

Tillägg till arvodesreglementet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna tillägg till arvodesreglementet, se bilaga 2

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med den företagspolicy som antogs av KF 29 april föreslås
kommunfullmäktige fastställa styrelsearvoden för de kommunala bolagen
genom att anta ett tillägg till arvodesreglementet i form av bilaga 2 -
Ersättningar till styrelserna för de kommunala bolagen.

Beslutsunderlag

1. Ordförandeförslag 2019-05-27

2. Bilaga 2

Ordförandeförslag
1. Godkänna tillägg till arvodesreglementet, se bilaga 2

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: MIL.2019.261

§ 71

Taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan
och tillsyn av försäljning folköl, tobak, elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare samt vissa receptfria
läkemedel

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta förslag till ny taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd
och tobaksförsäljning, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl,
elektroniska cigaretter samt vissa receptfria läkemedel.

2. Taxan ska gälla från 1 augusti 2019.

Sammanfattning av ärendet

Riksdagen har beslutat om en ny lag, Lag (2018:2088) om tobak och
liknandeprodukter (LTLP). Lagen träder i kraft 1 juli 2019 och ersätter
tobakslagen (1993:581 )och lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare (2017:425).

Den nya lagen innebär bland annat att det införs tillståndsplikt för
tobaksförsäljning för både detalj- och partihandel med kommunen som
tillståndsgivande myndighet.

För att kommunen ska kunna ta ut avgift för prövning av ansökan om
försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare med
försäljningstillstånd samt tillsyn av handlare som anmält försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare måste Gnesta kommuns
befintliga taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd, anmälan och
tillsyn av försäljning folköl, tobak, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel uppdateras ienlighet med
den nya lagen.

Ärendet är berett av samhällsbyggnadsförvaltningen och behandlat på
samhällsbyggnadsnämnden den 22 maj 2019.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-24

2. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 20190522, § 40

3. Tjänsteskrivelse 2019-05-22

4. Förslag till taxa

Tjänsteförslag

1. Anta förslag till ny taxa för ansökan och tillsyn av serveringstillstånd
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och tobaksförsäljning, anmälan och tillsyn av försäljning av folköl,
elektroniska cigaretter samt vissa receptfria läkemedel.

2. Taxan ska gälla från 1 augusti 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.133

§ 72

Tillköpsbeställning kollektivtrafik T20 till Region Sörmland

Beslut

1. Tillköpsbeställning för 2020 godkänns.

2. Kommunstyrelsen hemställer att Södertälje kommun bidrar till
medfinansiering med 25 procent av tillkommande kostnad för utökat utbud

av pendeltågsturer på helger.

Sammanfattning av ärendet

Varje år ska kommunerna lämna in en tillköpsbeställning till Region Sörmland.
I år beställer Gnesta kommun statistik för linje 513 och 514 samt fortsätter
följa utvecklingen med den nya tidtabellen för linje 543. Ingen förändring i
utbudet av busstrafik görs till tidtabellen för 2020 (T20)

På helgen utökas antalet avgångar med pendeltåget. Gnesta kommun
finansierar två av dessa tillkommande turer.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-02

Tjänsteförslag

1. Tillköpsbeställning för 2020 godkänns.

2. Kommunstyrelsen hemställer att Södertälje kommun bidrar till

medfinansiering med 25 procent av tillkommande kostnad för

utökat utbud av pendeltågsturer på helger.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Region Sörmland, enheten för kollektivtrafik
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.39

§ 73

Motion - Gratis broddar för pensionärer

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås då:

- gratis broddar för en viss grupp medborgare kan strida mot
likställighetsprincipen i kommunallagen.

- det inte finns evidens som visar tillräckliga effekter av gratis
broddar för pensionärer som motiverar att frångå
likställighetsprincipen och tillämpa lag om vissa kommunala
befogenheter (2009:47).

Sammanfattning av ärendet

Lena Staaf och Anders Simme (V) har inkommit med en motion med förslag
om att kommunen ska dela ut gratis broddar för pensionärer som en
förebyggande insats för att minska halkolyckor och som en jämlikhets- och
jämställdhetsåtgärd. Grunden för alla kommunala beslut och hur
verksamheten ska bedrivas återfinns i Kommunallag (2017:725). En viktig
princip är att alla medborgare ska behandlas lika. Ett bifall till motionen skulle
innebära, enligt förvaltningens mening, att ett undantag måste göras från
likställighetsprincipen. Att frångå likställighetsprincipen, genom att dela ut
gratis broddar till pensionärer, skulle kunna motiveras med god effekt på
antalet fallolyckor som beror på halka och/eller samhällsekonomiska vinster.
Mot bakgrund av att det inte finns några utvärderingar med storskaligt urval
som kan visa på mer säkerställd effekt på orsak och verkan av att kommunen
delar ut gratis broddar till pensionärer och inte heller några studier med
undersökning av de samhällsekonomiska effekterna så anser förvaltningen inte
att det finns skäl att frångå likställighetsprincipen genom att luta sig mot lag
om vissa kommunala befogenheter (2009:47) som medger servicetjänster åt
äldre över 67 år. Förvaltningen förslår därför att motionen ska avslås.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-29

2. Motionen

Tjänsteförslag

1. Motionen avslås då:

- gratis broddar för en viss grupp medborgare kan strida mot
likställighetsprincipen i kommunallagen.

- det inte finns evidens som visar tillräckliga effekter av gratis broddar
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för pensionärer som motiverar att frångå likställighetsprincipen och
tillämpa lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47).

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Gustav Edman (MP) lämnar ändringsförslaget med lydelsen; Att kommunen
delar ut gratis broddar till de medborgare som så önskar". Lena Staaf (V)
bifaller Gustav Edmans (MP) förslag.

Johan Rocklind (S) föreslår att Gustav Edmans (MP) förslag avslås.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla det framskrivna förslaget
eller bifalla det framskrivna förslaget med Gustav Edmans (MP)
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt det framskrivna
förslaget.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2018.218

§ 74

Medborgarförslag - Papperskorgar mm vid
Lötbodalsområdet

Beslut

1. Förvaltningen sätter upp två papperskorgar vid lämplig plats i
Lötbodalsområdet.

2. Förslaget utvärderas efter sommaren 2019.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren inkom i juni 2108 med ett medborgarförslag om att sätta upp
papperskorgar vid varje rastbänk inom Lötbodalsområdet, samt även att sätta
upp påsar för hundavföring. Anledningen är att förslagsställaren märkt en
ökning av nedskräpning och att personer lämnar sopor efter sig i området.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-07

2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag

12.Medborgarförslaget avslås.

13.Skyltar sätts upp som hänvisar till papperskorgar vid Hagstumosse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Håkan Ekstrand (C) föreslår att medborgarförslaget bifalles. Håkan Ekstrand
(C) föreslår att förvaltningen sätter upp två papperskorgar vid lämplig plats i
Lötbodalsområdet samt att förslaget utvärderas efter sommaren 2019.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna
förslaget eller enligt Håkan Ekstrands (C) ändringsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt det senare.

Sändlista:

~ Förslagsställaren



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2018.279

§ 75

Medborgarförslag - Hjärtstartare Åsbacka

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge säkerhetssamordnaren i uppdrag att
beställa installation av två hjärtstartare som är tillgängliga för
allmänheten under hela dygnet. Varav en placeras vid Åsbacka enligt
inlämnat medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag daterat 2018-09-04 inkommet till Gnesta kommun 2018-09-
05: Förslagsställaren vill att det ska finnas en hjärtstartare på Åsbacka.

Säkerhetssamordnaren har studerat vilka hjärtstartare som finns i Gnesta
kommun idag via den nationella kartan för hjärtstartare. Se
https://www.hjartstartarregistret.se

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår, efter kontroll av befintliga
hjärtstartare och diskussioner med ansvariga för de hjärtstartare som finns i
kommunal verksamhet idag, att två ytterligare hjärtstartare köps in och
installeras.
Förslaget är att dessa två placeras i larmade skåp som är tillgängliga dygnet
runt; En placeras vid Åsbacka och en vid kommunhuset/Elektron.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-08

2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge säkerhetssamordnaren i uppdrag att
beställa installation av två hjärtstartare som är tillgängliga för
allmänheten under hela dygnet. Varav en placeras vid Åsbacka enligt
inlämnat medborgarförslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

https://www.hjartstartarregistret.se
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2018.394

§ 76

Medborgarförslag - Gnesta kommun - Sveriges
klimatkommun nummer ett!

Beslut
1. Ett arbete pågår med att revidera Gnesta kommuns plan för miljö-

och hållbarhetsarbetet. Planen kommer att antas efter en politisk

process där beslut tas om kommunens mål och ambitioner i

förhållande till Sveriges nationella mål inom energi- och

klimatområdet. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Sammanfattning av ärendet

2018-11-30 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren m.fl. föreslår att
Gnesta kommun fattar beslut om en klimatstrategi med ambitioner som
överträffar de som beslutats om i Sveriges nya klimatpolitiska ramverk samt att
fokusera på klimatarbete som sitt mest prioriterade verksamhetsmål och
profilera sig som Sveriges klimatkommun nummer ett.

2018-12-17 beslutade kommunfullmäktige att medborgarförslaget medges och
skickas till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-20

2. Medborgarförslaget

Tjänsteförslag
1. Ett arbete pågår med att revidera Gnesta kommuns plan för miljö-

och hållbarhetsarbetet. Planen kommer att antas efter en politisk

process där beslut tas om kommunens mål och ambitioner i

förhållande till Sveriges nationella mål inom energi- och

klimatområdet. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Staaf (V) föreslår återremiss av ärendet med motiveringen,
"förslagsställaren ska få konkreta svar på förslagen i medborgarförslaget",
Gustav Edman (MP) bifaller Lena Staafs förslag om återremiss av ärendet..
Göran Ehrenhorn (SD) föreslår att ärendet avgörs idag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
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ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.2

§ 77

Redovisning av delegationsbeslut 2019

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 2019-03-23 – 2019-05-19

~ Anställningar 2019-03-01-2019-04-30
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03 00:00:00
Ärendenummer: KS.2019.1

§ 78

Anmälningsärenden 2019

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 Gemensamma patientnämnden 2019-04-24,

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/lTSORMLAND/Meetings/Details/4
21946

~ Protokoll från Regionstyrelsen 2019-04-12,

https://regionsormland.se/demokrati-insyn/politiska-
sammantraden/protokoll-2018---regionforbundet/

~ Protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden 2019-04-09

~ Protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden 2019-05-07

~ Protokoll från Gemensamma växelnämnden 2019-04-09

~ Protokoll från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2019-03-15,

https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/bilder/pressbilder/protokoll-
frandirektionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-
190315.pdf

~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2019-03-
29,
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/
420831

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - februari 2019

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - mars 2019

~ Månadsrapport för pensionsportföljen -april 2019

~ Protokoll Gnesta förvaltnings AB 2019-03-20

~ Protokoll Gnestahem AB, 2019-03-19

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/lTSORMLAND/Meetings/Details/421946
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/lTSORMLAND/Meetings/Details/421946
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https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/bilder/pressbilder/protokoll-frandirektionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-190315.pdf
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/bilder/pressbilder/protokoll-frandirektionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet-190315.pdf
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Sammanträdesdatum: 2019-06-03
Ärendenummer: KS.2019.3

§ 79

Förvaltningschefen informerar

Rekrytering kommunchef

Kanslichef

HR-chef

Arbetsmiljöverket på besök.

Valnämndens arvodering.
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