
Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för
sammanträde

Måndagen den 16 september 2019, kl 13:00 - 14:30
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 13:35- 13:45

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Anna Sandklef, tf kommunchef, Julia Zetterstrand, kanslichef, Susanne
Gustafsson, ekonomichef, Hans Haglund, IT-chef, Charlotte Scherlin, HR-chef,
Patrik Nissen, förvaltningschef samhällsbyggnad, Anne Hedlund tf förvaltnings-
chef barn- och utbildningsförvaltningen, Carina Nilsson, kultursamordnare, Jenny
Johansson, kommunsekreterare.

Justerare Tomas Ingberg (ordinarie) och Anna Ekström (ersättare)

Tid och plats för
justering

Onsdagen den 18 september 2019, kl. 08.00
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 80 - 93

Ordförande Johan Rocklind

Justerare Tomas Ingberg

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Kommunstyrelsen
Datum för anslagets uppsättande: 2019-09-18
Datum för anslagets nedtagande: 2019-10-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 80 - 93
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Sammanträdesdatum: den 16 september 2019

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdet öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Tomas Ingberg (SD) som ordinarie och Anna Ekström (M)
som ersättare att justera protokollet onsdagen den 18 september 2019, kl 8.00, i
kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Information

Presentation av ny kanslichef, Julia Zetterstrand, och ny HR-chef, Charlotte
Scherlin.
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Sammanträdesdatum: 2019-09-16
Ärendenummer: KS.2018.242

§ 80

Medborgarförslag - Gång och cykelbro över järnvägen vid
Lokstallet

Beslut

1. Gnesta kommun avser inte att bygga en gång- och cykelbro över
järnvägen vid Lokstallet i dagsläget, dock är kommunens intention att
på sikt få till stånd ytterligare en planskild passage av järnvägen.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår en gång- och cykelbro över järnvägen i nivå med
lokstallet för att underlätta för boende vid exempelvis Frönäs att ta sig till
centrum.

I Gnesta tätort finns i dagsläget tre planskilda passager av järnvägen för gående
och cyklister. Gnesta kommuns intention är att på sikt tillskapa ytterligare en
planskild passage av järnvägen i takt med att kommunen växer. Detta kan ske
via att en mittplattform för tåg byggs vid Gnesta station eller att en planskild
passage byggs i västra delen av Gnesta tätort. Medborgarförslaget anses
därmed vara besvarat.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-06-24

2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag

1. Gnesta kommun avser inte att bygga en gång- och cykelbro över
järnvägen vid Lokstallet i dagsläget, dock är kommunens intention att
på sikt få till stånd ytterligare en planskild passage av järnvägen.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Sammanträdesdatum: 2019-09-16
Ärendenummer: KS.2018.254

§ 81

Medborgarförslag - Rusta upp lekplatsen och bygg staket
runt fotbollsplanen vid Käxle

Beslut

1. Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om att stängsla in
lekparken och fotbollsplanen vid Kexlevägen/Skolvägen i Stjärnhov samt
allmän upprustning av lekparken. Motiveringen är att det då går att använda
området till hundrastgård. I medborgarförslaget uppges att detta skulle ge
hundägare ett ställe där de kan släppa hundarna så de kan leka och träna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag

1. Medborgarförslaget avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Sammanträdesdatum: 2019-09-16
Ärendenummer: KS.2018.347

§ 82

Medborgarförslag - Sätt upp en klocka i Thuleparken

Beslut

1. Medborgarförslaget bifalles.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag inkom 2018-10-24 om att Gnesta kommun bör sätta
upp en klocka i Thuleparken med motiveringen att det vore bra för barn som
inte har klocka med sig, ifall det inte finns någon annan att fråga.

Gnesta kommun anser att en klocka fyller sin funktion på platser som är
välbesökta, exempelvis Thuleparken, varför kommunen ställer sig positiv till
förslaget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-07-29

2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag

1. Medborgarförslaget bifalles

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Sammanträdesdatum: 2019-09-16
Ärendenummer: KS.2018.415

§ 83

Medborgarförslag - Utlåning av utrustning i Ishallen

Beslut

1. Utreda förslaget vidare när nya sporthallen är klar och varit i drift
under en tid.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit om utlån av utrustning i Gnesta Ishall.
Förslaget är att man ska kunna låna skridskor och hjälmar av en personal som
finns på plats.

Utrustningen skulle kunna vara skänkt av medborgare och att Gnesta
kommun kompletterar med olika storlekar som saknas i såväl hjälmar som
skridskor och tillgodoser att utrustningen är i bra skick.

Gnesta kommun tycker att förslaget är positivt, dock saknas idag ekonomiska
resurser för att bedriva en sådan verksamhet. Gnesta kommun kommer att se
över detta i framtida planering av Hagstumosseområdet och då utreda
möjligheterna vilket inkluderar de ekonomiska förutsättningarna. Redan idag
har Gnesta ishockeyklubb i mån av tid och tillgång på utrustning och personal
varit hjälpsamma med utlåning av utrustning. Skolorna i Gnesta har t ex haft
möjlighet att låna denna utrustning på skolans idrottsdagar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-08-19

2. Medborgarförslaget

Tjänsteförslag

1. Utreda förslaget vidare när nya sporthallen är klar och varit i drift
under en tid.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Sammanträdesdatum: 2019-09-16
Ärendenummer: BOUN.2019.78

§ 84

Kompetensväxling för ökad kunskapsutveckling

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en

större kompetensväxling inom grundskolan.

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommuns grundskolor har under lång tid haft låga betygs- och
kunskapsresultat generellt och särskilt bland pojkar och elever från
studieovana hem. Vidare har skolorna en låg andel behöriga lärare jämfört
med såväl rikssnittet som med kommunerna i Södermanlands län. Att öka
andelen behöriga lärare väntas öka kvaliteten i undervisningen och elevernas
kunskapsresultat. För att uppnå detta avser förvaltningen genomföra en större
kompetensväxling för att skapa en ny organisation med fokus på höjda
kunskapsresultat.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-09-05

2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämnden 2019-09-03, § 36

3. Tjänsteskrivelse 2019

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en

större kompetensväxling inom grundskolan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Linda Lundin (S) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna
förslaget och finner att så är fallet. Kommunstyrelsen bifaller ordförandens
förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-09-16
Ärendenummer: KS.2019.231

§ 85

Återrapportering underskott Barn- och utbildningsnämnden

Beslut

1. Godkänna barn- och utbildningsnämndens återrapportering.

2. Att återkomma skriftligt till nästa kommunstyrelsesammanträde med
ekonomisk redovisning från Barn- och utbildningsnämnden efter augusti
månad

Sammanfattning av ärendet

I den av kommunfullmäktige antagna Framtidsplanen 2019-2020 för Gnesta
kommun framgår att när en nämnd befarar en större avvikelse ska detta
rapporteras till berörd nämnd, samt att berörd nämnd ska ge ett förslag till hur
underskottet ska hanteras.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar att gå med underskott på 7,5
miljoner kr vid årets slut. Enligt kommunens framtidsplan 2019-2020 ska ett
befarat underskott återrapporteras till det i sammanträde som är närmast i tid
för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-09-09

Tjänsteförslag

1. Godkänna barn- och utbildningsnämndens återrapportering.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Sofie Lifvenhage (M) lämnar förslag om en beslutspunkt med lydelsen;
"Att återkomma skriftligt till nästa kommunstyrelsesammanträde med
ekonomisk redovisning från Barn- och utbildningsnämnden efter augusti
månad".

Harke Steenbergen (S) bifaller Ann-Sofie Lifvenhages (M) tilläggspunkt.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna
förslaget eller enligt det framskrivna förslaget med Ann-Sofie Lifvenhages (M)
tilläggspunkt och finner att så är fallet.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2019-09-16
Ärendenummer: KS.2019.140

§ 86

Bolagsordningar kommunala bolag-Revidering
Bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter AB

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta det reviderade förslaget till bolagsordning för Gnesta
Centrumfastigheter AB.

Sammanfattning av ärendet

Bolagsverket har informerat Gnesta kommun om att Bolagsordningen för
Gnesta Centrumfastigheter AB, antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-17,
behöver revideras.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-08-22

2. Bolagsordning Gnesta Centrumfastigheter AB

Tjänsteförslag

1. Anta det reviderade förslaget till bolagsordning för Gnesta
Centrumfastigheter AB.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-09-16
Ärendenummer: KS.2019.170

§ 87

Revisionsrapport - Granskning av teknisk IT-säkerhet och
intrångsskydd

Beslut

1. Godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på
revisionsrapporten.

Sammanfattning av ärendet

Efter genomförd granskning är PWC:s sammanfattande bedömning att
kommunstyrelsen ej säkerställt att Gnesta kommuns nuvarande tekniska IT-
säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt
intrång till en acceptabel nivå.

Rekommendationer till Gnesta kommun efter granskningen är följande:

· att ansvarsområdet för IT-säkerhet tydliggörs inom hela kommunen.

· att kommunen uppdaterar sina policydokument samt upprättar de
dokument som saknas enligt informationssäkerhetspolicyn.

· att man ser över sin förmåga att detektera och agera på incidenter och
intrång.

· att man ser över och stärker sin lösenordspolicy.

Förvaltningen instämmer med PWC:s rekommendationer och har vidtagit
åtgärder i enlighet med revisionsrapporten. Reviderande av policydokument
och framtagande av det som enligt PWC saknas kommer göras och
genomföras av IT-enheten framöver.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-06-24

2. Revisionsskrivelse

3. Revisionsrapport

Tjänsteförslag

1. Godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på
revisionsrapporten.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Revisorerna
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Sammanträdesdatum: 2019-09-16
Ärendenummer: KS.2019.179

§ 88

Aktivitetsplan för 2020 (Sörmlands kulturplan 2019-2022)

Beslut

1. Godkänna Region Sörmland och Kultur & Utbildnings förslag till
aktivitetsplan 2020 inom Kulturplan Sörmland 2019-2022, för det
regionala kulturarbetet.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av Samkultur Sörmland, det regionala kultursamverkansorganet
för Sörmlands kommuner och Region Sörmland, önskas eventuella
synpunkter från Gnesta kommun på förslag till aktivitetsplan 2020 inom
Kulturplan Sörmland 2019 - 2022, för det regionala kulturarbetet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-08-19

2. Remissförfrågan

3. Missiv

4. Aktivitetsplan

Tjänsteförslag

1. Godkänna Region Sörmland och Kultur & Utbildnings förslag till
aktivitetsplan 2020 inom Kulturplan Sörmland 2019-2022, för det
regionala kulturarbetet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ kultur.utbildning@regionsormland.se.
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Sammanträdesdatum: 2019-09-16
Ärendenummer: KS.2018.407

§ 89

Motion - Eldrivna cyklar till förskolorna på landsbygden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås med hänvisning till barn- och
utbildningsförvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anser, liksom motionärerna, att utflykter
till lekplatser och andra utflyktsmål är viktiga inslag i barnens vardag och bör
uppmuntras. Dock, med hänvisning till att de berörda förskolorna inte anser
sig vara i behov av eldrivna flakcyklar och att förskolorna redan idag har
tillgång till stimulerande utemiljöer för lek och rörelse, anser barn- och
utbildningsförvaltningen att det inte är aktuellt att köpa in eldrivna flakcyklar
till förskolorna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-08-27

2. Utdrag ur barn- och utbildningsförvaltningens protokoll 2019-05-21, §
23

3. Tjänsteskrivelse 2019-05-19

4. Motionen

Tjänsteförslag

1. Motionen avslås med hänvisning till barn- och
utbildningsförvaltningens synpunkter.

Förslag till beslut på sammanträdet

Håkan Ekstrand (C) bifaller motionen. Ann-Sofie Lifvenhage (M), Linda
Lundin (S) och Tomas Ingberg (SD) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna
förslaget eller enligt Håkan Ekstrands (C) förslag om att bifalla motionen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna
förslaget.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-09-16
Ärendenummer: SN.2019.34

§ 90

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS- kvartal 1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

För första kvartalet 2019 finns 6 stycken ej verkställda gynnande
biståndsbeslut.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-12

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2019-05-22, § 32

3. Tjänsteskrivelse 2019-04-12

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-09-16
Ärendenummer: KS.2019.2

§ 91

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 2019-05-20 – 2019-08-28

~ Anställningar 2019-05-01 – 2019-07-31
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Sammanträdesdatum: 2019-09-16
Ärendenummer: KS.2019.1

§ 92

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 Nämnden för samverkan och vård 2019-05-22,

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/
420832

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - maj 2019

~ Protokoll från Gnestahem, 2019-05-20

~ Protokoll från Gnestahem 2019-06-19

~ Protokoll från Gnesta Förvaltnings AB 2019-05-16

~ Överförmyndarnämndens protokoll från sammanträde 2019-06-14

~ Överförmyndarnämndens protokoll från sammanträde 2019-08-20
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§ 93

Kommunchefen informerar

Information om kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar.

Aktuellt - KS chefer (tf, rekrytering mm)

Medarbetarenkät

Sporthallen

Byggnation på Åkervägen i Gnesta

Bredband

Låga grundvattennivåer

Ekonomisk uppföljning
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Johan Rocklind, Ordf S X         
Anna Ekström, 1:e v ordf M X         
Håkan Ekstrand, 2:e v ordf C X         
Linda Lundin, Led S X         
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X         
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X         
Anders Oscarsson, Led S X         
Kim Jarl, Led M X         
Andreas Andersson, Led C X         
Tomas Ingberg, Led SD X         
Göran Ehrenhorn, Led SD X         
Lena Staaf, Led V X         
Gustav Edman, Led MP X         
Harke Steenbergen, Ers Ersättare    S X         
Sibylle Ekengren, Ers Ersättare    M X         
Petra Lindström, Ers Ersättare    S X         
Sven Anderson, Ers Ersättare    M X         
Inga-Lill Fredriksson, Ers                                 Ersättare    C X         
Christian Tomtlund, Ers Ersättare    SD X         
Johan Wahlström, Ers Ersättare    Fi x         


  S = S-M-C-MP-L-Fi-V-SD 


   M = M-S-C-L-SD-MP-V-Fi 


   C = C-L-M-S-MP-V-Fi 


   SD = SD-M-C-L-S-V-MP-Fi 


   V = V-Fi-MP-C-L-S-M-SD 


   MP = MP-Fi-V-S-L-C-M-SD 


   L = L-C-M-S-MP-V-Fi 


   Fi = Fi-V-MP-S-L-C-M-SD 


 







 


 





