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Sammanträde i kommunfullmäktige

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 21 juni månad 2021 kl. 19.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Respektive partigrupp ordnar själva med gruppmöten.

Förslag till justerare
Ordinarie: Linda Lundin (S) och Inger Johansson (S)

Ersättare: Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Håkan Ekstrand (C)

Tid och plats för justering

Tisdagen den 22 juni 2021, kl. 14:30. Kommunledningskontoret Västra Storgatan 15,

Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning

digitalt på servicecenter.

Frågor om kallelsen och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Av allmänheten i förväg inskickade frågor

Nr Diarienummer Ärende

1 KS.2021.159
Interpellation - Rätten till heltid - Ett måste för en

modern arbetsgivare

2 KS.2021.169 Interpellation - Miljö- och hållbarhetsplan

3 KS.2021.157
Ombudsinstruktion för Gnesta kommunkoncerns

bolagsstämma
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4 PLAN.2018.2 Inriktningsbeslut Vackerby Trädgårdsstad

5 KS.2020.150

Förlängd provperiod av möjlighet till distansdeltagande

vid politiska sammanträden samt vidareutveckling av

digitala stödstystem

6 KS.2021.127

Revidering av reglementen för gemesamma

patientnämnden samt nämnden för samverkan kring

socialtjänst och vård

7 BOUN.2021.23
Avveckling av introduktionsprogrammet individuellt

alternativ

8 KS.2020.90 Motion - Fri tid inom hemtjänsten

9 KS.2020.23 Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

10 KS.2021.57 Motion - Webbsändning av kommunfullmäktige

11 KS.2021.185 Motion - Insatser för att möta relationsvåld

12 SN.2021.34
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut

enligt SoL och LSS

13 KS.2018.301
Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2019-

2022

14 KS.2021.4 Anmälningsärenden kommunfullmäktige

Sven Anderson Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind 

Rätten till heltid - Ett måste för en modern arbetsgivare 

Kommuner som vill vara förebilder, föregångare och attraktiva arbetsgivare måste 
kunna erbjuda sina anställda heltidsarbete. Ska vi få människor att vilja flytta hit är 
det betydelsefullt att vi kan erbjuda fasta anställningar med löner att leva på, oavsett 
kön. 

Lönediskriminering och arbetsområden där mångfald lyser med sin frånvaro, är tyvärr 
fortfarande verklighet. Det innebär att det ännu finns stora skillnader mellan 
människors förutsättningar att kunna planera livet, nå uppsatta mål och förverkliga 
sina drömmar. 

Vi har ett ansvar att ligga i framkant när det gäller att utvecklas som arbetsgivare, 
med bra villkor och god arbetsmiljö för de anställda. Det är en förutsättning för att 
kunna locka medarbetare som kan säkerställa hög kvalitet i verksamheterna. 

Gnesta kommun behöver vara en modern och framtidsinriktad arbetsgivare. Som ett 
led i det arbetet är det dags att införa rätten till heltid, med möjlighet till deltid. Det 
ligger också i linje med den överenskommelse som kommunen har med Kommual 
och SKR sedan 2016. 

Sedan 2017 så skall kommunen ha en plan för hur vi skall uppnå heltid som norm. 
Gnesta kommun har börjat utreda heltid som norm, men fortfarande finns det många 
deltidsanställda inom vård, omsorg och skola vilket är kvinnodominerade sektorer. 

HR beskriver hur det är svårt att få äldrevården att rent organisatoriskt få scheman 
som fungerar väl med målet att anställa på heltid. Det är en av orsakerna till att 
många inom äldrevården fortfarande jobbar deltid. 

Lärarförbundet lokalt beskriver att det finns behov av deltidstjänster i förskola och 
skola. Och att det därför fortsatt är så det ser ut för många pedagoger som arbetar 
där. 

SKR och Kommunal har drivit på den här frågan, och vi hoppas att deras krav på 
rätten till heltid kommer att tas på allvar. En viktig framgångsfaktor är att styrande 
politiker ser detta som ett prioriterat område. 



Mot bakgrund av ovanstående frågar feministiskt initiativ: 

Hur skall ni säkerställa att anställda i kommunen skall ha rätt till heltid, med möjlighet 
till deltidstjänst i praktiken? 

Hur skall ni komma till rätta med problemen att organisera scheman i vård, skola och 
omsorg så att man kan tillhandahålla heltidstjänster? 

Mvh 
Anja Probst 



miljöpartiet de gröna (Q) 
INTERPELLATION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
JOHAN ROCKLIND (Sj 

För snart åtta är sedan var Miljöpartiet med och satte riktningen för 
kommunens miljöarbete när en ny miljö- och hållbarhetsplan sjösattes. Sedan 
dess har vi sett stora förändringar i vår omvärld. Medvetenheten om de 
pågående klimatförändringarna har ökat och världens ledare enats om att vi 
måste bromsa våra utsläpp innan det är för sent. I Sverige har riksdagen 
beslutat om 16 miljömål som ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna 
över dem till kommande generationer. Tyvärr har vi sett mycket få åtgärder 
inom Gnesta kommuns miljö- och hållbarhetsarbete under samma tid. 

Den styrande majoriteten har nu i över tre år arbetat sagt att de ska sätta en 
ny strategi för Gnestas miljö- och hållbarhetsarbete genom en ny miljö- och 
hållbarhetsplan. Denna plan lyser än så länge med sin frånvaro. Inte heller 
har den styrande majoriteten med Socialdemokraterna och Moderaterna, 
stödda av Centerpartiet och Liberalerna, presenterat några konkreta förslag 
om hur vi som kommun ska hålla oss inom planetens ramar och kraftigt 
minska vår klimat- och miljöbelastning. Gnesta rankades nyligen som 
Södermanlands sämsta miljökommun enligt tidningen Aktuell Hållbarhet, 
från att ha varit en av de främsta under 2014. Vii Miljöpartiet tycker att det 
rimmar illa med kommunens mål om att vi ska vara en hållbar kommun som 
långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, miljö och natur. 

Därför frågar jag Johan Rocklind: 

- Avser majoriteten att under denna mandatperiod presentera en miljö- och 
hållbarhetsplan för Gnesta kommun? 

- Är det majoritetens avsikt att Gnesta ska införa politiska åtgärder som går i 
linje med Sveriges miljömål och Parisavtalets klimatmål, till exempel att inte 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045? 

Gnesta kommun 
Gustav Edman 
Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Gnesta 

Ink: 

Dnr. 

7021 -05- 13 

För handläggning.  



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2021.157

§ 49

Ombudsinstruktion för Gnesta
kommunkoncerns bolagsstämma

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för Gnesta

kommunkoncern AB beviljar styrelsens ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens

förslag till disponering av vinstmedel, fastställer resultat- och balansmedel och

meddelar att arvodena ska vara i enlighet med de beslut kommunfullmäktige fattar

den 21 juni 2021.

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 21 juni 2021.

3. Ärendet justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet
Sven Anderson (M) är kommunens representant och uppdras agera efter

ombudsinstruktionen vid Gnesta kommunkoncern AB: s bolagsstämma den 23 juni

2021. 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 21 juni 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 20921-05-07

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för Gnesta

kommunkoncern AB beviljar styrelsens ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens

förslag till disponering av vinstmedel, fastställer resultat- och balansmedel och

meddelar att arvodena ska vara i enlighet med de beslut kommunfullmäktige

fattar den 21 juni 2021.



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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 21 juni 2021.

3. Ärendet justeras omedelbart

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Upprättad: 2021-05-07

Diarienummer: KS.2021.157

Kommunstyrelsen

Ombudsinstruktion för Gnesta

kommunkoncerns bolagsstämma

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för Gnesta

kommunkoncern AB beviljar styrelsens ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens

förslag till disponering av vinstmedel, fastställer resultat- och balansmedel och

meddelar att arvodena ska vara i enlighet med de beslut kommunfullmäktige fattar

den 21 juni 2021.

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 21 juni 2021.

3. Ärendet justeras omedelbart

Sammanfattning

Sven Anderson (M) är kommunens representant och uppdras agera efter

ombudsinstruktionen vid Gnesta kommunkoncern AB: s bolagsstämma den 23 juni

2021. 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 21 juni 2021.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-05-07

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Sven Anderson

~ Johan Rocklind

~ Gnesta kommunkoncern

www.gnesta.se
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Anders Axelsson Julia Zetterstrand

Kommunchef Kanslichef

Jenny Johansson

Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: PLAN.2018.2

§ 51

Inriktningsbeslut för Vackerby trädgårdsstad

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Inriktning avseende mål, vision och strukturplan för Vackerby trädgårdsstad

godkänns och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra samråd och

granskning enligt plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderad strukturplan för Vackerby trädgårdsstad som medger

utbyggnad av en ny stadsdel med drygt 600 bostäder, handel och förskola, nya

parkområden, gång- och cykelvägar samt vägar har tagits fram av

samhällsbyggnadsförvaltningen.

Visionen är att skapa ett naturnära område i Gnesta tätort med varierad, traditionell

bebyggelse i mänsklig skala med den klassiska trädgårdsstaden som förebild. Vackerby

trädgårdsstad är en trygg, trivsam, grön och tillgänglig stadsdel för alla människor, en

plats där hållbara lösningar och modern teknik samspelar med väl gestaltad arkitektur.

Området ska uppmuntra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu kommunfullmäktige att godkänna förslaget

och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta planprocessen med samråd

och granskning enligt plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
1. Inriktning avseende mål, vision och strukturplan för Vackerby trädgårdsstad

godkänns och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra samråd

och granskning enligt plan- och bygglagen.

Tjänsteförslag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-14

2. Strukturplan

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Upprättad:
Diarienummer: PLAN.2018.2

Kommunstyrelsen

Inriktningsbeslut för Vackerby trädgårdsstad

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Inriktning avseende mål, vision och strukturplan för Vackerby trädgårdsstad

godkänns och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra samråd och

granskning enligt plan- och bygglagen.

Sammanfattning
Ett förslag till reviderad strukturplan för Vackerby trädgårdsstad som medger

utbyggnad av en ny stadsdel med drygt 600 bostäder, handel och förskola, nya

parkområden, gång- och cykelvägar samt vägar har tagits fram av

samhällsbyggnadsförvaltningen.

Visionen är att skapa ett naturnära område i Gnesta tätort med varierad, traditionell

bebyggelse i mänsklig skala med den klassiska trädgårdsstaden som förebild. Vackerby

trädgårdsstad är en trygg, trivsam, grön och tillgänglig stadsdel för alla människor, en

plats där hållbara lösningar och modern teknik samspelar med väl gestaltad arkitektur.

Området ska uppmuntra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu kommunfullmäktige att godkänna förslaget

och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta planprocessen med samråd

och granskning enligt plan- och bygglagen.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Ett planprogram för norra Gnesta tätort beslutades i kommunfullmäktige 2014-03-31.

Det nu aktuella området ingick då som en del i utbyggnadsplanerna för den norra delen

av tätorten och en grov strukturplan redovisades i planprogrammet.

Utifrån planprogrammet för norra Gnesta togs ett gestaltningsprogram med

strukturplan fram för planområdet som godkändes av kommunstyrelsen 2016-12-05. I

strukturplanen föreslogs en blandning av olika typer av boendeformer med möjlighet

till sammanlagt kring 600 bostäder.
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Med strukturplanen som grund genomfördes en markanvisningstävling hösten 2017.

Kommunstyrelsen godkände 2018-03-05 en markanvisning för 70-80 bostäder i

radhus/mindre flerbostadshus till Ereim AB (nu Ekeblad Bostad AB), samt gav

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbete för den södra delen av

Vackerby trädgårdsstad.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-05 även att godkänna ett ramavtal med Kanfast

AB, som förvärvat den norra delen av området av en privat markägare. Syftet med

ramavtalet är att tydliggöra förutsättningarna och åstadkomma en ändamålsenlig

exploatering inom planområdet samt reglera samarbetet mellan parterna.

Kommunstyrelsen godkände 2018-12-03 en markanvisning till Lundin Estate AB för

130-150 bostäder i flerbostadshus i den centrala delen av området, varav hälften ska

vara hyresrätter och hälften bostadsrätter.

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2018-03-09 beslut om att påbörja detaljplanearbete

för del av Vackerby 7:1 mfl, Vackerby trädgårdsstad, södra delen. Motsvarande beslut

togs för del av Kolke 4:3 mfl, Vackerby trädgårdsstad, norra delen, av

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-21.

Reviderad strukturplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband med planprocessen utarbetat ett förslag

till reviderad strukturplan med möjlighet till drygt 600 bostäder, handel och förskola,

nya parkområden, gång- och cykelvägar samt vägar. Framtagen strukturplan är ett

förslag och kommer att justeras under planprocessens gång utifrån information som

samlas in efterhand.

I området planeras för villor, radhus/parhus/kedjehus och flerbostadshus. Totalt

möjliggörs i området, enligt förslaget kring 400 lägenheter beroende på

lägenhetsstorlek, 150 radhus, kedjehus eller små parhus och 70 friliggande villor.

Vision och mål

Som stöd i plan- och exploateringsarbetet har vision och mål för området arbetats fram

som är tänkt att genomsyra hela området. Formuleringarna är utarbetade utifrån

tidigare beslutat gestaltningsprogram.

”Vackerby trädgårdsstad är ett naturnära område i Gnesta tätort med varierad,

traditionell bebyggelse i mänsklig skala med den klassiska trädgårdsstaden som

förebild. Vackerby trädgårdsstad erbjuder en trygg, trivsam, grön och tillgänglig

stadsdel för alla människor, en plats där hållbara lösningar och modern teknik

samspelar med väl gestaltad arkitektur.”

Variation och enighet - Området kommer att byggas ut etappvis under flera år och med

olika byggaktörer. En harmonisk balans mellan variation och enighet eftersträvas. Ett

övergripande mål är att bostäderna ska ha ett varierat formspråk. Enigheten ligger i
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skala, form och taklandskap medan variationen finns i fasaduttryck och

bebyggelsetyper.

Attrahera olika målgrupper - För att ge förutsättningar för människor av olika

hushållstyper och samhällsgrupper att flytta till området ska Vackerby trädgårdsstad

erbjuda en bred blandning av småhus och flerbostadshus. Olika upplåtelseformer

eftersträvas. Vid en full utbyggnad möjliggör föreslagen bebyggelsestruktur cirka 600

bostäder, lokaler för handel och en förskola.

Tydlig identitet - Vackerby trädgårdsstad ska upplevas som en fortsättning på Gnesta

tätort och bidra till att förstärka Gnestas identitet som en attraktiv småstad. Boende i

området ska känna hur det ursprungliga odlingslandskapet och fornlämningar finns

tillgängligt och tillför extra värden i närområdet.

Trivsamma stadsrum och mötesplatser - Trädplanterade gator, torg och platser skapar

gröna stadsrum i en mänsklig skala. Gator tillåts inte i längre raksträckor utan ändrar

riktning, vilket ger gaturummet ett fondmotiv. Centralt i området finns ett litet torg

med lokaler i bottenvåningen. Parkerna har olika funktion och utformning och bidrar

med olika former av aktiviteter och rekreation, men också med hantering av regnvatten

och bevarande av biologisk mångfald. I bostadskvarteren finns så kallade gröningar -

mindre grönstråk och mötesplatser.

Förvaltningens synpunkter
Förslaget möjliggör ett helt nytt område med blandad bebyggelse och servicefunktioner

i anslutning till Gnesta tätort, med närhet till Gnesta centrum och kommunikationer.

Målsättningen för området är att skapa en tilltalande boendemiljö enligt

trädgårdsstadens principer, men i modern tappning och ett område som uppmuntrar

till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Området får en tydlig identitet när de

offentliga ytorna och nya bostadshusen gestaltas i enlighet med ett medvetet

förhållningssätt till Gnestas historiska och småskaliga karaktär.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu att inriktning avseende vision och mål samt

strukturplan godkänns och att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fortsätta

planprocessen med samråd och granskning enligt plan- och bygglagen.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader som uppkommer i samband med exploateringen ska regleras via

exploateringsavtal som ska antas av kommunfullmäktige innan detaljplanen antas.

Ett ramavtal där bl a principer beskrivs för finansiering av utbyggnad av allmänna

platser och VA har tecknats med Kanfast AB genom beslut i kommunstyrelsen 2018-

03-05. I avtalet slås bland annat fast att samtliga allmänna anläggningar inom och i

anslutning till Vackerby trädgårdsstad ska bekostas och utföras inom exploateringen.

Kostnader för gator och allmänna platser inom det privatägda området (norra delen)

täcks genom gatukostnadsavgifter. Gator och allmänna platser på kommunens mark
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(södra delen) finansieras genom markförsäljning. Utbyggnad av VA-anläggningar

finansieras genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa.

Kommunen kommer att få årliga driftskostnader för allmän platsmark.

Ett planavtal som reglerar kostnader och ansvar för planarbetet har tecknats med

exploatören för den norra delen av planområdet. Ersättningen för planarbetet är i detta

kopplat till planens olika skeden.

För södra delen av planområdet står Gnesta kommun, som markägare och exploatör,

för kostnaderna för planarbetet. Markanvisningsavtal finns tecknade för två

delområden.

Tillkommande bostäder kan generera nya kommuninvånare och därmed ökade

skatteintäkter till kommunen.

Juridiska konsekvenser

Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande. Utökat förfarande ska tillämpas om

planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens

granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av

stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Det första steget i planprocessen är att planförslaget sänds ut för samråd med berörda

myndigheter, organisationer och sakägare. Samrådet syftar till att samla in

information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i

detaljplanearbetet. Inför granskningsskedet kan relativt stora justeringar av

planförslaget därför komma att göras.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsfrågor beaktas i planarbetet. En jämställdhetsanalys har tagits fram i

samband med planarbetet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och kommunens

framtidsplaner. Gällande detaljplan för merparten av planområdet är avsatt för

industri, vilket inte överensstämmer med kommunens övergripande planering.

Infrastrukturen i området är i förslaget anpassad till kommunens övriga planering för

att kunna samordnas med bland annat eventuell framtida ny korsningspunkt vid

järnvägen.
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-05-14

2. Strukturplan

Anders Axelsson Patrik Nissen

Kommunchef Samhällsbyggnadschef

Tomas Enqvist

Planeringschef

Sändlista

Planeringschef





Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2020.150

§ 50

Förlängd provperiod av möjlighet till
distansdeltagande vid politiska sammanträden
samt vidareutveckling av digitala stödsystem

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Deltagande i sammanträden på distans är ett komplement till fysiskt deltagande och

prövas under en period fram till 31 december 2021.

2. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av testperioden.

3. Det tillfälliga tillägget i kommunfullmäktiges arbetsordning kvarstår under hela

provperioden.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten till

anskaffning av digitalt system för behandling av sekretessärenden vid

sammanträden där ledamöter deltar digitalt.

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda ett införande av ett

digitalt system för distribuering av möteshandlingar.

6. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten till digital

signering av sammanträdesprotokoll.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i fullmäktige och

nämnders sammanträden på distans. Beslutar fullmäktige att tillåta närvaro på distans

ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske.

Deltagande i sammanträden på distans föreslås prövas fram till 31 december 2021 och i

anslutning till utgången av provperioden görs utvärdering. Provtiden möjliggör för oss

att nogsamt följa SKR´s kommande inriktning av distansdeltagande vid politiska

sammanträden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-05



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag
1. Deltagande i sammanträden på distans är ett komplement till fysiskt deltagande och

prövas under en period fram till 31 december 2021.

2. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av testperioden.

3. Det tillfälliga tillägget i kommunfullmäktiges arbetsordning kvarstår under hela

provperioden.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten till

anskaffning av digitalt system för behandling av sekretessärenden vid

sammanträden där ledamöter deltar digitalt.

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda ett införande av ett

digitalt system för distribuering av möteshandlingar.

6. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten till digital

signering av sammanträdesprotokoll.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Upprättad: 2021-05-05

Diarienummer: KS.2020.150

Kommunstyrelsen

Förlängd provperiod av möjlighet till

distansdeltagande vid politiska sammanträden

samt vidareutveckling av digitala stödsystem

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Deltagande i sammanträden på distans är ett komplement till fysiskt deltagande och

prövas under en period fram till 31 december 2021.

2. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av testperioden.

3. Det tillfälliga tillägget i kommunfullmäktiges arbetsordning kvarstår under hela

provperioden.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten till

anskaffning av digitalt system för behandling av sekretessärenden vid

sammanträden där ledamöter deltar digitalt.

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda ett införande av ett

digitalt system för distribuering av möteshandlingar.

6. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten till digital

signering av sammanträdesprotokoll.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i fullmäktige och

nämnders sammanträden på distans. Beslutar fullmäktige att tillåta närvaro på distans

ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske.

Deltagande i sammanträden på distans föreslås prövas fram till 31 december 2021 och i

anslutning till utgången av provperioden görs utvärdering. Provtiden möjliggör för oss

att nogsamt följa SKR´s kommande inriktning av distansdeltagande vid politiska

sammanträdan.
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Ärendebeskrivning

Deltagande på distans är ett komplement till ett fysiskt deltagande. För att skapa goda

förutsättningar för närvaro vid fullmäktige och nämnders sammanträden och

säkerställa att den demokratiska processen kan upprätthållas även i en krissituation

föreslås därför att den pågående provperiod för detta utvecklingsarbete förlängs och

avslutas den 31 december 2021

I det fall kommunfullmäktige sedan beslutar om möjlighet att delta på distans ska

arbetsordningen reglera i vilken utsträckning det får ske. I samband med att

möjligheten att närvara på distans infördes i KL tog Sveriges Kommuner och Regioner

fram ett förslag till arbetsordning för fullmäktige som underlag för lokala bedömningar,

SKR cirkulär 14:57. Deras förslag på lydelse för arbetsordning är följande:

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och

höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska senast …

dagar innan sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör

om närvaro får ske på distans.

Förvaltningens synpunkter

Av förarbetena till bestämmelserna om distansdeltagande i fullmäktige och nämnder

(se prop. 2013/14:5 s. 35 f) framgår att det inte bör anges i lagstiftningen vilka tekniska

lösningar som ska användas vid distansdeltagande. Det är tillräckligt att i lagen slå fast

några grundläggande krav.

Sammanträden med fullmäktige och nämnder ska alltid äga rum på en fysisk plats

Bedömning är att presidiet, d.v.s. ordföranden och åtminstone en vice ordförande samt

sekreterare ska sitta i lokalen och vid behov även teknisk support.

Ett krav är att den distansdeltagande ges möjlighet att delta på samma villkor som de

som är fysiskt närvarande i sammanträdeslokalen. Kravet på lika villkor för alla

beslutande ställer stora krav på de tekniska hjälpmedel som ska användas. Framför allt

krävs ljud- och bildöverföring som både är stabil och av hög kvalitet. Om ljud- eller

bildkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en

förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats så att alla åter kan sägas delta på lika

villkor.

Ett annat krav bör vara att deltagare som inte befinner sig i samma lokal är anslutna till

sammanträdet med både ljud och bild. Att deltagarna både kan se och höra varandra

tydligt innebär att deltagarna enkelt kan identifiera varandra på ett betryggande sätt,

vilket är nödvändigt av flera skäl. Vid omröstning måste det säkerställas att det är

ledamöterna som deltar i omröstningen. Att alla deltagare både kan se och höra

varandra tydligt är även viktigt för att den som deltar på distans ska kunna vara fullt
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delaktig i fullmäktiges eller nämndens överläggningar. När det gäller öppna

omröstningar genomförs de ofta genom att de beslutande ropas upp en efter en och

avger sin röst. Ett sådant förfarande förutsätter ingen annan teknisk lösning är den

redan nämnda ljud- och bildöverföringen.

Sekretess

Vid överläggning inom stängda dörrar hanteras ofta sekretessbelagda uppgifter som

inte för röjas för utomstående. Slutna omröstningar ställer andra krav. Den tekniska

lösningen som används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de

beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i

förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om inte alla dessa krav kan

tillgodoses får distansdeltagande inte ske då sluten omröstning kan komma att

tillämpas, det vill säga då ärende som gäller val eller anställning av personal ska

avgöras.

De uppgifter som behandlas inom stängda dörrar kan omfattas av sekretess. Det

innebär att de som deltar i sammanträdet inte får röja uppgifterna, vare sig muntligen,

genom att lämna ut handlingar eller på annat sätt. Lagstiftningen gör inte någon

skillnad mellan dem som är närvarande och den som deltar på distans. När någon

deltar i ett sammanträde på distans kan det uppkomma särskilda svårigheter att

upprätthålla sekretessen i praktiken.

Att sekretessen kan upprätthållas i praktiken är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid

utformningen av reglerna för distansdeltagande och vid val av teknisk lösning för

överföring mellan sammanträdeslokalen och den plats där distansdeltagande befinner

sig.

Vid sammanträdestillfället är det i första hand ordföranden som har ansvar för att

sammanträdet genomförs på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av det som

sägs och de uppgifter i övrigt som behandlas. Varje ledamot har även ett eget ansvar för

att sekretessbelagda uppgifter inte röjs. Den som deltar på distans har ansvar för att

ingen annan kan ta del av ljud och bild hos denne. Ordföranden bör genom information

och frågor försäkra sig om det inte sker.

Om någon deltar i ett sammanträde genom att ljud och bild överförs elektroniskt och

överföringen innefattar personuppgifter utgör det en sådan automatiserad behandling

av personuppgifter att dataskyddsförordningen är tillämplig. Det innebär bl.a. att den

personuppgiftsansvarige, dvs. nämnden, ska vidta lämpliga tekniska och

organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Kan

överföringen av personuppgifter inte ske, eller sekretessen inte upprätthållas med

rimlig säkerhet i förhållande till karaktären hos de uppgifter som förekommer i ett visst

ärende eller en viss typ av ärende, bör deltagande på distans inte medges vid

sammanträden då sådana ärende behandlas.
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Vi ser ett behov av att utreda möjligheten till systemanvändning för att behandla den

sekretess som är kopplat till digitalt deltagande vid sammanträden. Vi har som

ambition att utreda frågan under hösten 2021.

Digitala handlingar

För att få en säker och kontrollerad hantering av handlingar behöver även ett

systemstöd för detta ändamål införskaffas. Förvaltningen har sedan flera år tillbaka

avtal med Prosona gällande ärendehanteringssystemet Castor. Prosona har även

ett system för ”säker och funktionell hantering av handlingar till nämnder” som

heter Netpublicator. Det är ett system som används av flera andra myndigheter.

Vår rekommendation är att även det systemet införs i samband med digitala

sammanträden.  Ett införande av Netpublicator skulle innebära en förstärkning överlag

i arbetet med att underlätta och säkerställa utskick av handlingar till nämnder och

kommunfullmäktige. Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av

handlingar som dukas vid sammanträdet. Om den som deltar på distans inte kan vara

fullt delaktig i alla de ärende som behandlas vid sammanträdet kan deltagandet i

sammanträdet inte sägas ske på lika villkor för alla ledamöter. Därför ser vi över

möjligheten till att börja arbeta med digitala handlingar vilket vi stegvis önskar införa

från och med hösten 2021.

Som en ytterligare del i vårt digitaliseringsarbete, kopplat till Gnesta kommuns

politiska organ, så ser vi över möjligheten till att även digitalisera justeringsförfarandet

genom digital signering Beslut om justering av protokollet fattas i början av aktuellt

sammanträde. Till protokolljusterare utses vanligtvis två ledamöter. I allmänhet turas

ledamöterna om att vara protokolljusterare. Om protokolljusterarna inte godkänner

protokollet, justeras det vid nästa sammanträde. Protokolljusteringen har en viktig

rättsverkan och ett beslut anses ha uppstått först när protokollet där beslutet framgår

är justerat. Vi ser att detta förfarande skulle kunna effektiviseras genom en

digitalisering av justeringsförfarandet. Vi tar fram en utredning där vi belyser de

aspekter som behöver säkerställas vid en ev digitalisering av justeringsförfarandet.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser i form av eventuella kostnader för fortsatt

uppdatering av den tekniska utrustning samt för den organisation som är nödvändig

kring sammanträdens förarbete och genomförande.

Kansli- och IT återkommer med ärenden kring kostnader/investeringsbehov kopplat

till systemstöd för sekretessärenden, digitalisering av handlingar samt digitalisering av

justeringsförfarandet.

Organisatoriska konsekvenser

Beslutet innebär organisatoriska konsekvenser i form av att sekretariatet behöver

kompletteras med teknisk kompetens/support under de sammanträden och insats där

så kräver.
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Juridiska konsekvenser

I 5 kap 13 § kommunallagen (2017:725), anges att fullmäktiges kungörelse om

sammanträde ska innehålla uppgift om plats för sammanträdet. Enligt 6 kap 23 §

kommunallagen bestämmer nämnderna plats för sina sammanträden. Med plats avses i

dessa sammanhang en fysisk plats. Fullmäktiges och nämndernas sammanträden ska

således äga rum på en fysiks plats. 

De grundläggande bestämmelserna om distansmöten återfinns i 5 kap 16 §

kommunallagen. Sammanträden med ledamöter som sker på distans, ska genomföras

genom ljud- och bildöverföring. Ljud- och bildöverföring måste ske på ett sådant sätt

att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot

som deltar på distans ska anses närvarande vid nämndens sammanträden. 

Enligt 6 kap 24 § kommunallagen åligger det fullmäktige att besluta i vilken

utsträckning ledamöter får delta i en nämnd sammanträden på distans. I det fall

fullmäktige i arbetsordningen anger att deltagande på distans får ske i en nämnd, kan

fullmäktige därefter överlåta till nämnden att närmare bestämma i vilka situationer

deltagande på distans ska få ske och vad som ytterligare ska gälla för sådant

deltagande. 

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Vid ett beslut, efter provtid, om deltagande vid sammanträde på distans krävs ett tillägg

i kommunfullmäktiges arbetsordning samt i nämndernas reglementen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-05-05

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Kanslichef

Anders Axelsson Julia Zetterstrand

Kommunchef Kanslichef
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2021.127

§ 55

Revidering av reglementen för gemesamma
patientnämnden samt nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta revidering av reglementena för gemensamma patientnämnden och nämnden

för samverkan kring socialtjänst och vård.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige i Region Sörmland har i beslut 2021-04-13 rekommenderat

samtliga kommuner i Sörmland att anta förslaget om revidering av reglementena för

den gemensamma patientnämnden samt nämnden för samverkan kring socialtjänst

och vård. Reglementena börjar gälla 1 januari 2022 och förändringen avser digitala

sammanträden.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021- 04-29

2. Utdrag ur regionsstyrelsens protokoll 2021-04-13, § 71/21

Tjänsteförslag
1. Anta revidering av reglementena för gemensamma patientnämnden och

nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande
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Upprättad: 2021-04-29

Diarienummer: KS.2021.127

Kommunstyrelsen

Revidering av reglementen för gemensamma

patientnämnden samt nämnden för

samverkan kring socialtjänst och vård

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta revidering av reglementena för gemensamma patientnämnden och nämnden

för samverkan kring socialtjänst och vård.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige i Region Sörmland har i beslut 2021-04-13 rekommenderat

samtliga kommuner i Sörmland att anta förslaget om revidering av reglementena för

den gemensamma patientnämnden samt nämnden för samverkan kring socialtjänst

och vård. Reglementena börjar gälla 1 januari 2022 och förändringen avser digitala

sammanträden.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-04-29

2. Protokollsutdrag Region Sörmland

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Region Sörmland

Anders Axelsson Julia Zetterstrand

Kommunchef Kanslichef

Jenny Johansson

Kommunsekreterare
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PROTOKOLLSUTDRAG 
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2021-04-13 
Dokumentnummer 

RS-LED21-0950-2 

 

   

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Tel: 0155 – 24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 – 0032 

SID 1(4) 

§ 71/21  Digitala sammanträden i fullmäktige, 
styrelsen och nämnder 

 

Diarienummer: RS-LED21-0950 

 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 

1 Regionstyrelsen 2021-04-13 § 71/21 

2 Regionfullmäktige   

Regionstyrelsens förslag 

Regionfullmäktiges beslut 

 

1. Den reviderade arbetsordningen för regionfullmäktige antas. 

 
2. De reviderade reglementena för regionstyrelsen, regionala 

utvecklingsnämnden, nämnden för kultur, utbildning och 

friluftsverksamhet och nämnden för primärvård, rättspsykiatri och 

Dammsdalskolan antas och börjar gälla från och med den 1 juli 2021. 

 
3. De reviderade reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands län 

samt för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och 

vård antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2022. 

 
Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om 

revidering av reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands län 

samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. 

 
4. Fullmäktiges beslut § 116/20, avseende gemensam patientnämnd i 

Sörmlands län samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 

förlängs till och med den 31 december 2021. 

 

5. I regionstyrelsens och nämndernas reviderade reglementen ska den 

tillkommande meningen om presidiets närvaro vara ”Presidiet och 

protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst 

sammanträdeslokal”. 
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Yrkanden 

Magnus Leivik (M) yrkar på att regionstyrelsen också ska föreslå 

regionfullmäktige att besluta att: 

 

I de reviderade dokumenten ska den tillkommande bestämmelsen vara: 

”Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma att 

sammanträdet genomförs helt eller delvis digitalt.” 

 

Juha Frondelius (KD), Eva Callhammar (L), Petter Söderblom (M) och Lotta 

Back (V) yrkar bifall till Magnus Leiviks (M) tilläggsyrkande.  

 

Ordförande Monica Johansson (S), Åsa Kratz (S) och Lennart Svensson (VfP) 

yrkar bifall på det utskickade förslaget och avslag på Magnus Leiviks (M) 

tilläggsyrkande. 

 

Ordförande Monica Johansson (S) yrkar på att regionstyrelsen också ska föreslå 

regionfullmäktige att besluta att: 

 

I regionstyrelsens och nämndernas reviderade reglementen ska den 

tillkommande meningen om presidiets närvaro vara: ”Presidiet och 

protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst 

sammanträdeslokal”. 

 

Proposition 

Ordförande Monica Johansson (S) ställer framskrivet förslag under proposition 

och finner att det bifalls.  

 

Ordförande ställer Magnus Leiviks (M) tilläggsyrkande under proposition och 

finner att det avslås.  

 

Ordförande ställer eget tilläggsyrkande under proposition och finner att det 

bifalls.  

Ärendet 

I september 2020, med anledning av den pågående covid-19-pandemin, fattade 

regionfullmäktige ett tillfälligt beslut, § 116/20, om möjlighet till 

distansdeltagande i styrelse och nämnder till och med den 31 december 2020. 

Regionstyrelsen gavs samtidigt befogenhet att förlänga tidsperioden till och med 

den 30 juni 2021, vilket regionstyrelsen sedan i § 262/20 beslutade att genomföra. 

En användning av möjligheten att delta på distans bedömdes utgöra en del av 

regionens arbete med att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar 

att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12). 
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Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören har gett tjänstemanna-

organisationen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att kunna genomföra 

samtliga politiska sammanträden på distans med hänsyn tagen såväl till juridik, 

informationssäkerhet, teknik och kompetens. Arbetsgruppen har tagit fram förslag 

på lämplig digital plattform där juridiska krav och informationssäkerhetskrav 

uppfylls så långt det är möjligt. Nämnda förslag redovisar också teknik- och 

hårdvarukrav, identifierade behov av informationsinsatser samt beräknade 

resurser. Det kan konstateras att det är att föredra att mötena genomförs antingen 

helt digitalt alternativt helt fysiskt, det vill säga inte i en blandad form.  

 

Förslagsvis ska digitala politiska sammanträden kunna genomföras även på längre 

sikt vid extraordinära händelser/situationer och inte bara under rådande pandemi. 

I syfte att skapa långsiktigt hållbara former för digitala politiska sammanträden 

föreslås att bestämmelser om distanssammanträden införs i fullmäktiges 

arbetsordning samt i nämndernas reglementen. 

 

Region Sörmland är värd för patientnämnden och nämnden för samverkan kring 

socialtjänst, som är gemensamma med de sörmländska kommunerna. Nämnderna 

har under pandemin genomfört sammanträden med deltagare på distans med stöd 

av regionfullmäktiges beslut § 116/20. Samma former för digitala sammanträden 

som föreslås gälla för regionens egna nämnder, föreslås också införas dessa 

nämnders reglementen. Beslut angående reglementen för gemensamma nämnder 

gäller under förutsättning att samtliga huvudmän fattar likalydande beslut. 

Regionfullmäktige föreslås rekommendera länets kommunfullmäktige att fatta 

likalydande beslut. 

 

För att ge länets kommunfullmäktige tid att besluta om reglementesändringarna 

föreslås regionfullmäktige besluta att förlänga beslutet § 116/20 om tidsbegränsad 

möjlighet att genomföra sammanträden med deltagare på distans, avseende 

patientnämnden samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, till och 

med den 31 december 2021. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag RF § 116/20 

Protokollsutdrag RS § 262/20 

Rapport om digital plattform för sammanträden i fullmäktige, styrelse  

och nämnder 

Föreslagen revidering – Arbetsordning för regionfullmäktige 

Föreslagen revidering – Reglemente för regionstyrelsen 

Föreslagen revidering – Reglemente för regionala utvecklingsnämnden 

Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för kultur, utbildning  

och friluftsverksamhet 

Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för primärvård, rättspsykiatri 

och Dammsdalskolan 

Föreslagen revidering – Reglemente för gemensamma patientnämnden 

Föreslagen revidering – Reglemente för gemensamma nämnden för samverkan 

kring socialtjänst och vård 

Beslutet expedieras till 

Länets kommuner 

Jan Grönlund, regiondirektör  

Caroline Dexfalk, chefsjurist 

Eva Andrén, chef staben för demokrati och insyn 

Nämndsekreterarna, staben för demokrati och insyn 

Anna Ericson, controller för styrande dokument 

Akten 
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Ä r e n d e g å n g  M ö t e s d a t u m   
Regionstyrelsen            

Regionfullmäktige            

 

Digitala sammanträden i fullmäktige, styrelsen och 
nämnder 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut 

 

1. Den reviderade arbetsordningen för regionfullmäktige antas. 

 
2. De reviderade reglementena för regionstyrelsen, regionala 

utvecklingsnämnden, nämnden för kultur, utbildning och 

friluftsverksamhet och nämnden för primärvård, rättspsykiatri och 

Dammsdalskolan antas och börjar gälla från och med den 1 juli 2021. 

 
3. De reviderade reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands 

län samt för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och 

vård antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2022. 

 
Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om 

revidering av reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands län 

samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. 

 
4. Fullmäktiges beslut § 116/20, avseende gemensam patientnämnd i 

Sörmlands län samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 

förlängs till och med den 31 december 2021. 

 

Ärendet 

I september 2020, med anledning av den pågående covid-19-pandemin, fattade 

regionfullmäktige ett tillfälligt beslut, § 116/20, om möjlighet till 

distansdeltagande i styrelse och nämnder till och med den 31 december 2020. 

Regionstyrelsen gavs samtidigt befogenhet att förlänga tidsperioden till och med 

den 30 juni 2021, vilket regionstyrelsen sedan i § 262/20 beslutade att 

genomföra. En användning av möjligheten att delta på distans bedömdes utgöra 

en del av regionens arbete med att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 

allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12). 
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Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören har gett tjänstemanna-

organisationen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att kunna 

genomföra samtliga politiska sammanträden på distans med hänsyn tagen såväl 

till juridik, informationssäkerhet, teknik och kompetens. Arbetsgruppen har tagit 

fram förslag på lämplig digital plattform där juridiska krav och 

informationssäkerhetskrav uppfylls så långt det är möjligt. Nämnda förslag 

redovisar också teknik- och hårdvarukrav, identifierade behov av 

informationsinsatser samt beräknade resurser. Det kan konstateras att det är att 

föredra att mötena genomförs antingen helt digitalt alternativt helt fysiskt, det 

vill säga inte i en blandad form.  

 

Förslagsvis ska digitala politiska sammanträden kunna genomföras även på 

längre sikt vid extraordinära händelser/situationer och inte bara under rådande 

pandemi. I syfte att skapa långsiktigt hållbara former för digitala politiska 

sammanträden föreslås att bestämmelser om distanssammanträden införs i 

fullmäktiges arbetsordning samt i nämndernas reglementen. 

 

Region Sörmland är värd för patientnämnden och nämnden för samverkan kring 

socialtjänst, som är gemensamma med de sörmländska kommunerna. 

Nämnderna har under pandemin genomfört sammanträden med deltagare på 

distans med stöd av regionfullmäktiges beslut § 116/20. Samma former för 

digitala sammanträden som föreslås gälla för regionens egna nämnder, föreslås 

också införas dessa nämnders reglementen. Beslut angående reglementen för 

gemensamma nämnder gäller under förutsättning att samtliga huvudmän fattar 

likalydande beslut. Regionfullmäktige föreslås rekommendera länets 

kommunfullmäktige att fatta likalydande beslut. 

 

För att ge länets kommunfullmäktige tid att besluta om reglementesändringarna 

föreslås regionfullmäktige besluta att förlänga beslutet § 116/20 om 

tidsbegränsad möjlighet att genomföra sammanträden med deltagare på distans, 

avseende patientnämnden samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och 

vård, till och med den 31 december 2021. 

Ärendefördjupning 

I de bifogade dokumenten hittas de föreslagna tillagda bestämmelserna i 

följande paragrafer: 

 

Regionfullmäktige – § 10, samt § 37 och § 38 angående beredningarna 

Regionstyrelsen – § 10 

Regionala utvecklingsnämnden – § 11 

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet – § 10 

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan – § 10 

Gemensam patientnämnd i Sörmlands län – § 6 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård – § 4 
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Samma lydelse återfinns i arbetsordningen och i samtliga reglementen.  

 

Fullmäktige, styrelsen respektive nämnderna… 

 

…får, vid extraordinära händelser/situationer, sammanträda med 

samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Presidiet och 

protokollförare ska dock befinna sig i utlyst sammanträdeslokal. 

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 

sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med vice 

ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med 

samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet 

med villkoren i detta stycke. 

 

I reglementet för Gemensam patientnämnd i Sörmlands län anges i § 6 

att detta gäller även för nämndens arbetsutskott. 

 

I arbetsordningen för regionfullmäktige anges i § 37 och § 38 att detta 

gäller även för valberedningen och arvodesberedningen. 

 

I de dokument där en ny paragraf har lagts till har övriga paragrafer 

numrerats om och interna hänvisningar uppdaterats. 

Konsekvenser 

Beslut enligt förslagen ger möjlighet upprätthålla det demokratiska styret när det 

inte går att genomföra sammanträden med samtliga deltagare närvarande på en 

fysisk plats, såväl under pågående pandemi med risk för smittspridning som 

under andra särskilda förhållanden under pågående eller framtida extraordinära 

händelser/situationer. 

 

Beslut enligt förslagen innebär i sig inga direkta kostnader, däremot kommer 

genomförande av sammanträden med ledamöter och ersättare närvarande på 

distans att medföra ökat behov av personal inom olika yrkesgrupper inför och 

vid sammanträden samt kostnadsökningar på grund av investeringar i ny teknisk 

utrustning. Detta gäller särskilt regionfullmäktiges sammanträden. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag RF § 116/20 

Protokollsutdrag RS § 262/20 

Rapport om digital plattform för sammanträden i fullmäktige, styrelse  

och nämnder 

Föreslagen revidering – Arbetsordning för regionfullmäktige 

Föreslagen revidering – Reglemente för regionstyrelsen 

Föreslagen revidering – Reglemente för regionala utvecklingsnämnden 

Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för kultur, utbildning  

och friluftsverksamhet 

Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för primärvård, rättspsykiatri 

och Dammsdalskolan 

Föreslagen revidering – Reglemente för gemensamma patientnämnden 

Föreslagen revidering – Reglemente för gemensamma nämnden för samverkan 

kring socialtjänst och vård 

Beslutet expedieras till 

Länets kommuner 

Jan Grönlund, regiondirektör  

Caroline Dexfalk, chefsjurist 

Eva Andrén, chef staben för demokrati och insyn 

Nämndsekreterarna, staben för demokrati och insyn 

Anna Ericson, controller för styrande dokument 

Akten 
 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 

Datum 

2020-09-15 
Dokumentnummer 

RS-LED20-2139-3 

 

   

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Tel: 0155 – 24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 – 0032 

SID 1(2) 

§ 116/20  Distansdeltagande vid 
nämndsammanträden 

 

Diarienummer: RS-LED20-2139 

 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 

1 Regionstyrelsen 2020-09-08 § 161/20 

2 Regionfullmäktige 2020-09-15 § 116/20 

Regionfullmäktiges beslut 

 

1. Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen och nämnder ges möjlighet att 

delta i sammanträden på distans under tidsperioden fram till och med den 

31 december 2020. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i 

realtid och efter samråd med styrelsens eller respektive nämnds 

ordförande. 

 

2. Regionstyrelsen ges rätt att besluta om förlängd tidsperiod för 

distansdeltagande i styrelsen och nämnder, som längst fram till och med 

den 30 juni 2021, om smittläget gällande covid-19 påkallar det. 

 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

Yrkanden 

Ordförande Tomas Borin (VfP) yrkar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Monica Johansson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag samt till förslaget 

att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Magnus Leivik (M), Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD), Christer Kax 

Sundberg (L) och Abshir Osman (M) yrkar bifall till eget yrkande i 

regionstyrelsen, dvs att regionfullmäktiges beslut ska vara: 

1. Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder 

kan delta i sammanträden på distans. 

2. Deltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och efter 

samråd med ordföranden för det politiska organet. 

 

 

Proposition 

Ordförande Tomas Borin (VfP) ställer ändringsförslag från Magnus Leivik (M)  

m fl under proposition och finner att det avslås. 
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Ordförande ställer regionstyrelsens förslag inklusive förslaget om omedelbar 

justering under proposition och finner att det bifalls. 

Ärendet 

Deltagande i styrelse- eller nämndsammanträden på distans förutsätter att 

fullmäktige har beslutat i vilken utsträckning det får ske, 6 kap 24 § 

kommunallagen. 

 

Ett sammanträde med ledamöter på distans får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra på lika villkor. Det innebär inte att de ledamöter som deltar på 

distans hela tiden ser alla andra ledamöter eller närvarande i realtid, men de ska 

kunna se och höra den som talar och ha en överblick över sammanträdeslokalen. 

 

Skälet till att besluta om deltagande på distans under begränsad tidsperiod är den 

pågående covid-19-pandemin. En användning av möjligheten att delta på distans 

bedöms utgöra en del av regionens arbete med att följa Folkhälsomyndighetens 

föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m m. (HSLF-FS 

2020:12). Föreskriften gäller till och med den 31 december 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-09-08, § 161/20 

Tjänsteutlåtande 2020-08-31 

Beslutet expedieras till 

Regionstyrelsen och samtliga nämnder 

Nämndsekreterarna, administrativa enheten  

Caroline Dexfalk, chefsjurist  

Jan Grönlund, regiondirektör  

Akten  
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§ 262/20  Distansdeltagande vid 
nämndsammanträden - förlängd 
tidsperiod våren 2021 

 

Diarienummer: RS-LED20-2139 

 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 

1 Regionstyrelsen 2020-12-08 § 262/20 

Regionstyrelsens beslut 

 

Tidsperioden för distansdeltagande i regionstyrelsen och nämnder förlängs till och 

med den 30 juni 2021. 

 

Proposition 

Ordförande Monica Johansson (S) ställer framskrivet förslag under proposition 

och finner att det bifalls. 

Ärendet 

Regionfullmäktige beslutade den 15 september 2020, § 116/20, att: 

 

1. Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen och nämnder ges möjlighet att 

delta i sammanträden på distans under tidsperioden fram till och med den 

31 december 2020. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i 

realtid och efter samråd med styrelsens eller respektive nämnds 

ordförande.  
 

2. Regionstyrelsen ges rätt att besluta om förlängd tidsperiod för 

distansdeltagande i styrelsen och nämnder, som längst fram till och med 

den 30 juni 2021, om smittläget gällande covid-19 påkallar det.  
 

En förlängning av tidsperioden är påkallad av den kraftigt ökade smittspridningen 

i samhället, vilken har lett till att Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i 

Sörmland betonar vikten av social distansering. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2020-11-19 

Protokollsutdrag regionfullmäktige § 116/20 

Beslutet expedieras till 

Regionstyrelsen och samtliga nämnder  
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Nämndsekreterarna, staben för demokrati och insyn  

Caroline Dexfalk, chefsjurist  

Jan Grönlund, regiondirektör  

Akten 

 

 

 

 



 

 

Handläggare 

Eva Andrén 

Staben för demokrati och insyn 
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Rapport om digital plattform för sammanträden i 

fullmäktige, styrelse och nämnder  

I december 2020 uppdrogs till regiondirektören att ta fram förslag på 

lämplig plattform för digitala möten i Region Sörmland. Förslaget 

förutsattes beakta och belysa de juridiska och informationssäkerhets krav 

som ställs på politiska sammanträden men också vilka tekniska krav och 

vilken kompetens som ledamöter, ersättare och nämndsekretariat behöver 

för genomförande av digitala sammanträden.  

 

Denna rapport är ett resultat av ett arbete som genomförts i samverkan 

mellan RSIT, juridiska staben och staben för demokrati och insyn. 

Sammanfattning 

 Region Sörmland föreslås att kortsiktigt fortsätta att använda 

plattformen Teams för nämnder och styrelser. Utifrån de analyser 

som gjorts är det ur ett säkerhets-, eller dataskyddsperspektiv inte 

lämpligt att långsiktigt använda Teams i denna form. 

 Inera Digitalt möte skulle kunna vara en lösning för genomförande 

av digitalt regionfullmäktige, då det uppfyller de flesta 

säkerhetskraven.  

 Det kan finnas alternativa lösningar till Teams och Ineras Digitalt 

möte men dessa är varken analyserade eller upphandlade. 

 Möjligheten för genomförande av digitalt sammanträde i nämnder, 

styrelse, fullmäktige och fullmäktiges beredningar förutsätter att 

fullmäktige har beslutat att så får ske. För genomförande av digitalt 

fullmäktige så ska bestämmelser om detta skrivas in i fullmäktiges 

arbetsordning.  

 Sammanträden som genomförs digitalt i fullmäktige, styrelse eller 

nämnd bör vara helt digitala och inte i blandform. Presidiet samt 

nämndsekreterare bör befinna sig på den plats som mötet utlysts till. 

För nämnder och styrelsen föreslås detta vara konferensrum A1 på 

regionkansliet. För fullmäktige föreslås muséets hörsal.  

 Om bild- eller ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts mer 

varaktigt under ett sammanträde bör åtgärder vidtas. 

 Öppna voteringar förutsätter ingen annan teknisk lösning än ljud och 

bildöverföring.  

 Webbsändning av regionfullmäktige bedöms vara möjligt med 

befintlig teknisk lösning. 
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 Regionen har en skyldighet att se till att ledamöter och ersättare som 

deltar på digitalt sammanträde får tillgång till den hård och mjukvara 

som bedöms uppfylla juridiska- och säkerhetskrav. 

 Ledamöter och ersättare som saknar stabil uppkoppling i hemmet 

och som inte har ett kontor inom regionen bör erbjudas möjlighet till 

enskilt rum under sammanträdet i regionens lokaler i Eskilstuna, 

Katrineholm eller Nyköping.  

 Samtliga ledamöter och ersättare förutsätts koppla upp sig på det 

digitala mötet via sin region e-postadress. 

 Regionstyrelsen och nämnderna har genomfört digitala 

sammanträden sedan 2020 och har därmed byggt upp viss 

kompetens i plattformen Teams. Dock bör, i syfte att ytterligare 

utveckla kompetensen och kunna arbeta enhetligt, tekniska 

förutsättningar och praktiska rutiner fastställas i skriftliga 

anvisningar och förmedlas på lämpligt sätt, tex. genom 

utbildningstillfällen. 

 För genomförande av digitalt fullmäktige behöver samtliga 

ledamöter och ersättare utbildning i Ineras plattform Digitalt möte. 

Utbildningen föreslås föregås av tydliga skriftliga instruktioner för 

att sedan genomföras digitalt i mindre grupper med support från 

såväl nämndsekretariatet som RSIT. 

 För genomförande av ett digitalt fullmäktigesammanträde 

rekommenderas en utökat support från såväl nämndsekreterare som 

RSIT. 

 Innan ett fullmäktige sammanträde genomförs digitalt förordas att ett 

träningstillfälle genomförs. 

 Digitala möten för nämnder, regionstyrelsen och fullmäktige 

beräknas uppgå till en kostnad om 111 600 kr/år alternativt 

186 000kr/år (Inera Digitalt möte) plus 13 770/år och person för 

ledamöter och ersättare som behöver förses med ytterligare teknisk 

utrustning, medan andra kostnader som uppstår i samband med 

fysiska sammanträden minskar eller upphör.  

Omvärldsbevakning 

Rådande pandemi har medfört att flertalet regioner i Sverige haft anledning 

att söka digitala lösningar för politiska sammanträden. I december 2020 

hade 13 av 15 regioner genomfört el. planerade att genomföra digitala 

sammanträden i nämnder, styrelse och fullmäktige. Flertalet vittnar om 

utmaningar avseende såväl juridik som informationssäkerhet, teknik och 

kompetens. Val av plattform varierar från Skype till Teams, Cisco, 

Netpublicator, och Zoom. 
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Juridiska krav 

Möjligheten för genomförande av digitalt sammanträde i nämnder, styrelse, 

fullmäktige och fullmäktiges beredningar förutsätter att fullmäktige har 

beslutat att så får ske. För genomförande av digitalt fullmäktige ska 

bestämmelser om detta skrivas in i fullmäktiges arbetsordning. Digitala 

sammanträden för nämndernas utskott och beredningar kan ske om 

fullmäktige har givit nämnderna rätt att tillämpa digitala sammanträden. 

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöterna i nämnd/styrelse 

får delta på distans vid sammanträden. Nämnd/styrelse tar sedan ställning 

till när distans är tillåten. 

 

Digitala sammanträden ska enligt kommunallagen genomföras så att 

deltagandet kan ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 

villkor. En rättslig prövning pågår i kammarrätten avseende digitalt 

genomförande av kommunfullmäktige i Luleå kommun. Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) anser att lagtexten i kommunallagen behöver 

tydliggöras ifråga om vad som ligger i att samtliga deltagare ska kunna se 

och höra varandra. De har därför lämnat in en hemställan till regeringen om 

att förtydliga bestämmelserna för digitala politiska möten. SKR anser att det 

bör räcka att ledamöterna kan följa det som är centralt för sammanträdet i 

ljud och bild och som komplement ha en tillgänglig förteckning över vilka 

som tjänstgör. Det borde därmed inte behövas att den som inte har ordet är 

synlig och hörbar för samtliga ledamöter. Däremot behöver samtliga 

ledamöter/ersättare se och höra presidiet, den som talar för tillfället samt 

gällande fullmäktige även talarlistan. 

 

Om bild- eller ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts mer 

varaktigt bör det hanteras på något av nedan angivna sätt: 

 En ersättare kallas in att tjänstgöra i stället för den ledamot för 

vilken förbindelsen brutits. 

 Om kraven på beslutsförhet är uppfyllda utan berörd 

distansdeltagande ledamot, kan sammanträdet fortsätta utan denne. 

 Om kraven på beslutsförhet inte är uppfyllda, kan sammanträdet 

ajourneras till dess att förbindelse återupprättats. 

 Om flera av deltagarna faller bort kan det medföra att sammanträdet 

måste avslutas.  

 

Om ersättare kallas in gäller kommunallagens regler i 5 kap 17-21§§ om 

ersättares tjänstgöring på samma sätt som vid fysiska sammanträden. 
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Sammanträden som genomförs digitalt i fullmäktige, styrelse eller nämnd 

föreslås vara helt digitala och inte i blandform. Presidiet samt 

nämndsekreterare bör befinna sig på den plats som mötet utlysts till. Genom 

att samtliga deltagare utöver presidiet deltar på distans ökar 

förutsättningarna för likvärdig hantering av mötesdeltagarna. Bedömningen 

är att det blir lättare att leva upp till kommunallagens krav om alla är med på 

distans, alltså inte i blandform. 

 

Öppna voteringar förutsätter ingen annan teknisk lösning än ljud och 

bildöverföring.  

 

Vid digitala sammanträden bör ordförande, ledamöter och ersättare vara 

särskilt observanta på att den plats där distansdeltagande ledamöter deltar är 

sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas.  

 

Enligt kommunallagen är fullmäktiges sammanträden offentliga. 

Regionfullmäktiges sammanträden webbsänds för närvarande via en lösning 

som levereras av Quick Channel. Enligt leverantörens bedömning bör 

fullmäktiges sammanträden kunna webbsändas tillsammans med Ineras 

Digitalt möte, men detta behöver säkras av berörda tekniker.  

Informationssäkerhets krav 

En informationsklassning och riskanalys har genomförts där arten av 

information och dess känslighet utifrån regionens verksamhet har 

analyserats. Analysen omfattar även juridiska krav som ställs på 

informationshanteringen. 

 

I dessa analyser framkommer att i vissa nämnder utgörs informationen av 

sekretessbelagda uppgifter eller i vart fall skyddsvärda uppgifter. 

Personuppgifter gällande förtroendevalda och medarbetare förekommer i 

flertalet ärenden. Om digitala sammanträden genomförs utan att hantera 

sekretessbelagda-, eller skyddsvärda uppgifter, behövs inte lika höga 

säkerhetskrav, men grundläggande säkerhetskrav måste vara uppfyllda.   

 

Om ärenden som omfattas av sekretess eller rör känsliga personuppgifter 

ska hanteras, behövs ett skydd som motsvarar nivån för exempelvis ett 

patientadministrativt IT-stöd. Det innebär att följande krav måste uppfyllas: 

 Åtkomst ska begränsas till vad som är nödvändigt för att fatta beslut 

i ärendet. 

 Åtkomst får endast ske efter att autentisering med flera faktorer 

skett, exempelvis SITHS-kort, bank-id eller Freja e-id.  
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 Åtkomstkontroll kontrollerar vilka som faktiskt haft åtkomst till 

informationen i mötet. 

 

För att långsiktigt kunna genomföra politiska sammanträden digitalt bör en 

fördjupad analys göras, för att i detalj ställa rätt krav på den tekniska 

lösningen. Utöver dessa frågeställningar behöver man belysa och besluta 

hur användaruppgifter ska hanteras om molntjänster används. 

Tredjelandsproblematiken består i att Dataskyddsförordningen gör gällande 

att överföring till tredje land (utanför EU/EES) är otillåten om det inte finns 

en adekvat skyddsnivå i landet det överförs till. Enligt dom 16/7 – 2020 i 

Europadomstolen finns inte en adekvat skyddsnivå i USA vilket gör det 

olagligt att överföra personuppgifter till USA.  

 

Ur ett säkerhets-, eller ett dataskyddsperspektiv är det, utifrån de analyser 

som genomförts, inte lämpligt att långsiktigt använda Teams. Ineras Digitalt 

möte uppfyller däremot de flesta säkerhetsaspekter. Vad gäller tillgänglighet 

är det klargjort att Teams motsvarar kraven, medan det för Ineras lösning är 

oklart, då det ännu inte är tillräckligt testat. Det kan finnas alternativa 

lösningar till Teams och Ineras Digitalt möte men dessa är varken 

analyserade eller upphandlade.  

Tekniska krav för ledamöter och ersättare 

Regionen har en skyldighet att se till att ledamöter och ersättare som deltar 

på digitalt sammanträde får tillgång till den hård och mjukvara som bedöms 

uppfylla juridiska- och säkerhetskrav. 

 

Sammanträden på distans förutsätter att ledamöter och ersättare har en stabil 

internetuppkoppling på den plats där ledamoten/ersättaren befinner sig. 

Ledamöter och ersättare som saknar stabil uppkoppling i hemmet och som 

inte har ett kontor inom regionen bör erbjudas möjlighet till enskilt rum 

under sammanträdet i regionens lokaler i Eskilstuna, Katrineholm eller 

Nyköping. En inventering av vilka och hur många som berörs, samt 

uppbokning av regionrum behöver genomföras.  

 

Samtliga ledamöter och ersättare förutsätts koppla upp sig på det digitala 

mötet via sin region e-postadress. 

 

I syfte att underlätta samtida tillgång till mötet, möteshandlingar samt i 

förekommande fall applikation för votering bör varje ledamot/ersättare i 

fullmäktige och styrelsen förutom platta också förses med regiondator och 

hörlurar. Ledamöter och ersättare i nämnder bör förutom platta förses med 

hörlurar.  
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Tekniska krav för presidier och nämndsekreterare 

Respektive nämnds-, styrelsens och fullmäktiges presidium och 

nämndsekreterare föreslås befinna sig på den plats där mötet utlysts till. 

Avseende styrelsen och nämnder föreslås mötet utlysas till regionkansliet 

konferensrum A1, för fullmäktige föreslås muséets hörsal.  

 

För att kunna administrera mötet på ett kvalitativt och säkert sätt förordas 

medverkan från två nämndsekreterare, en för att administrera mötet och en 

för sekreterarskapet. Vidare krävs en storbildsskärm, bra högtalare och 

mikrofon.  

Kompetenskrav för ledamöter, ersättare och nämndsekretariat 

Regionstyrelsen och nämnderna har genomfört digitala sammanträden sedan 

2020 och har därmed byggt upp viss kompetens i plattformen Teams. Dock 

bör, i syfte att ytterligare utveckla kompetensen och kunna arbeta enhetligt, 

tekniska förutsättningar och praktiska rutiner fastställas i skriftliga 

anvisningar och förmedlas på lämpligt sätt, tex. genom utbildningstillfällen.  

 

För genomförande av digitalt fullmäktige behöver nämndsekretariatet 

utbildas i plattformen för Ineras Digitalt möte. Utöver det behöver samtliga 

ledamöter och ersättare utbildning i plattformen. Utbildningen föreslås 

föregås av tydliga skriftliga instruktioner för att sedan genomföras digitalt i 

mindre grupper med support från såväl nämndsekretariatet som RSIT. Om 

möjligt föreslås även de politiska sekreterarna vara behjälpliga i 

genomförande av utbildningen, efter det att även de genomgått utbildning i 

Ineras Digitalt möte. Innan ett fullmäktigt sammanträde genomförs digitalt 

förordas att ett träningstillfälle genomförs.  

 

Genomförande av ett digitalt fullmäktigesammanträde kommer att kräva 

utökat support av såväl nämndsekreterare som RSIT. 

Möjliga digitala plattformar som identifierats 

Teams 

Teams ger funktionalitet för möten upp till 350 deltagare där 49st kan 

medverka med video samtidigt. Utöver möjligheter med video och ljud finns 

funktionalitet för tex: 

 Chatt 

 Skärmdelning 

 Fildelning 
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 Begära ordet 

 Central hantering av mikrofon och Video 

 Indelning i mindre grupper 

 Inspelning 

 

Kravet för att ansluta till ett Teamsmöte är att en stabil och pålitlig 

uppkoppling till internet finns. Den som bjuder in till mötet behöver ha en 

giltig licens för Microsoft 365.  

 

Autentisering i Teams sker via användarens inloggning i regionen med 

användarnamn och lösenord. Ansluter användaren till Teams utanför 

regionens nätverk krävs dessutom flerfaktorsinloggning via Microsoft 

Autenticator. Tillåts gäster till ett möte så krävs ingen autentisering för dom. 

I dagsläget ansluter ett antal ledamöter och ersättare till Teams via platta 

som gäst, vilket inte kan anses vara förenligt med de säkerhetskrav som 

ställs. Ledamöter som loggar in via regiondator är uppkopplade på 

regionens nätverk via VPN vilket därmed kan anses uppfylla 

säkerhetskraven. 

 

Möjlighet finns att ansluta till Teams möte från mobil enhet men för att 

säkerhetsställa säkerhetskraven behöver Teams laddas ned till enheten. För 

att kunna göra detta krävs en Microsoft 365 licens. Ett antal av regionens 

ledamöter och ersättare har idag inte en Microsoft 365 licens kopplad till sin 

användare.  

Inera Digitalt möte 

Digitalt möte har särskilt utvecklats för att det ska vara både enklare och 

säkrare att använda videomöten. Anslutning kan ske från dator, platta eller 

mobiltelefon. Utöver bild och ljud finns funktionalitet för tex: 

 Deltagare släpps in i mötet via en s.k. lobby 

 Skärmdelning 

 Central hantering av mikrofon och Video 

 Funktion för handuppräckning och chatt finns enligt uppgift med i 

kommande utveckling 

 

Inera Digitalt möte använder starkt autentisering med eTjänstekort, BankID 

eller Freja e-id. Dessutom måste autentiserade deltagare väljas in i möte av 

administratör för att komma in i själva mötet. 

 

Kravet för att ansluta till Digitalt möte är att en stabil och pålitlig 

uppkoppling till internet i en avskild miljö finns.  
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En lobby med mötesrum för 100 deltagare kostar för närvarande 9 300 

kr/mån, medan en lobby för 150 deltagare kostar 15 500kr/månad. Priset 

inkluderar inte supportavtal med särskild servicenivå. 

Support 

RSIT kan bemöta supportbehov på olika nivåer men detta måste baseras på 

en kommande behovsbeskrivning. Tjänsten Inera Digitalt möte inkluderar 

support för alla deltagare. 

Beräknade kostnader 

För genomförande av digitala sammanträden i nämnder och styrelse via 

Teams och Ineras Digitalt möte för fullmäktige beräknas nedan angivna 

kostnader uppstå. I gengäld innebär genomförande av digitala 

sammanträden att andra kostnader såsom resekostnader och kostnader för 

förtäring vid fysiska sammanträden, minskar eller upphör. 

Teams 

Regiondator till ledamöter och ersättare i RS 10 620 kr/år och person 

Headset med mikrofon till samtliga ledamöter och ersättare i 

RS och nämnder 

750 kr/person 

Microsoft 365 licens 2 400 kr/år och person 

 

Inera digitalt möte 

Lobby med mötesrum för 100 deltagare 111 600 kr/år 

Lobby med mötesrum för 150 deltagare 186 000 kr/år 

Regiondator till ledamöter och ersättare i RF 10 620 kr/år och person 

Headset med mikrofon till samtliga ledamöter och ersättare i 

RF 

750 kr/person 

 

Summerat Teams och Inera Digitalt möte:  

Lobby Inera Digitalt möte 111 600 kr/år alt. 

186 000kr/år 

Teknisk utrustning 13 770 kr/år och person 
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Arbetsordning för regionfullmäktige 

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller 

bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Antalet ledamöter 

§ 1 

Fullmäktige har 79 ledamöter. Antal ersättare regleras i vallagen. 

Presidium 

§ 2 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 

bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice 

ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som 

hålls före december månads utgång. 

 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

 

§ 3 

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 

ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresident). 

 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den 

äldste av dem vara ålderspresident. 

 

§ 4 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller 

från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan 

ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.  

 

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 

ålderspresidenten ordförandens uppgifter. Ålderspresidenten tjänstgör som 

ordförande till dess fullmäktige utsett tillfällig ordförande. 
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§ 5 

Fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

 

- Fullmäktiges presidium ska bereda och utveckla regionens 

demokratifrågor  

 

- Fullmäktiges presidium företräder Region Sörmland i kontakt med 

vänregioner i andra europeiska länder 

 

- Fullmäktiges presidium ska upprätta förslaget till budget för 

revisorerna. 

Tid och plats för sammanträdena 

§ 6 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde minst fem gånger om året. För 

varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 

fullmäktige första gången i oktober. 

 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet 

efter samråd med styrelsens presidium. 

 

§ 7 

Extra sammanträde ska hållas om regionstyrelsen eller minst en tredjedel av 

regionfullmäktiges ledamöter begär det, eller om ordföranden anser att det 

behövs. 

 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 

samråd med vice ordförandena. 

 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden 

och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på 

det extra sammanträdet. 

 

Fullmäktiges ordförande kan sammankalla fullmäktiges ledamöter och 

ersättare för information eller för andra aktiviteter. 
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§ 8 

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med 

vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

sammanträdet. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 

eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast 

underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet via e-post. Uppgift om 

beslutet ska snarast tillkännages på den digitala anslagstavlan.      

 

§ 9 

Fullmäktige sammanträder i Nyköping. 

 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan 

plats för ett visst sammanträde. 

 

§ 10 

Fullmäktige får, vid extraordinära händelser/situationer, sammanträda med 

samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Presidiet och 

protokollförare ska dock befinna sig i utlyst sammanträdeslokal. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 

villkor. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma att 

sammanträdet ska genomföras med samtliga ledamöter och ersättare 

närvarande på distans i enlighet med villkoren i detta stycke. 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdena 

§ 11 

Tillkännagivande om sammanträde med fullmäktige, innehållande uppgift 

om tid, plats och de ärenden som ska behandlas (föredragningslista) ska 

anslås på regionens digitala anslagstavla. 

 

Regionen är finskt förvaltningsområde vilket innebär att tillkännagivandet 

även ska publiceras på finska. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

§ 12 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för 

sammanträdet. 
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Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla 

fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. 

I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska 

fortsätta. 

 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden 

ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka låter ordföranden underrätta 

de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 

om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet via e-post. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 

§ 13 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när 

fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

 

§ 14 

Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 

yttranden i de ärenden som tagits in i föredragningslistan bör skickas till 

varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i 

vilken omfattning övriga handlingar ska skickas till ledamöter och ersättare 

före sammanträdet. 

 

Föredragningslista och övriga handlingar skickas elektroniskt, via e-post. 

Ledamöter och ersättare av fullmäktige ansvarar för att regionens kansli har 

getts korrekta kontaktuppgifter. 

 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 

sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

 

Interpellationer bör skickas till samtliga ledamöter och ersättare före det 

sammanträde vid vilket de avses bli ställda. Frågor bör skickas om de 

inkommit i sådan tid att det är möjligt. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

§ 15 

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till regionens administrativa 

enhet. Ordföranden låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 
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§ 16 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 

hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 

sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står 

i tur att tjänstgöra. 

 

Ledamot är skyldig att anmäla till presidiets sekretariat om ledamoten 

avbryter sin tjänstgöring. 

 

§ 17 

Det som sagts om ledamot i 15-16 §§ gäller också för ersättare. 

 

§ 18 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 

tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger 

särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av 

ett ärende. 

Upprop 

§ 19 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör som 

ledamöter ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet. 

 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt 

uppropslistan. 

 

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 

sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

 

Voteringsanläggning får användas vid upprop. 

Justering av protokollet 

§ 20 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet. Sedan uppropet har förrättats enligt 19 §, väljer fullmäktige 

två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 

sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 

röstsammanräkningar. 

 

För samtliga justerare ska även ersättare utses. 
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Turordning för handläggning av ärendena 

§ 21 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet. 

 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 

ärenden. 

 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas 

som inte finns med i tillkännagivandet.  

 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.  

Yttranderätt vid sammanträdena 

§ 22 

Rätt att delta i överläggningen har 

 

 ledamöter och ersättare som tjänstgör som ledamot 

                      

 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd 

vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs  

 

 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när 

fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt  

 

 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon 

annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning 

hålls med anledning av svaret 

 

 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-3 §§ 

KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i 

företaget. 

 

§ 23 

Revisorerna och deras sakkunniga biträden ska ges tillfälle att delta i 

överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och 

årsredovisningen.  

 

Revisorerna får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende 

som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning.  
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§ 24 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning 

som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 

fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos regionen för att 

lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 

sakkunniga. 

 

Ingår regionen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden 

efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla 

ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och 

anställda i de samverkande kommunerna/regionerna för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. 

 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter 

samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för 

att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under 

överläggningarna. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 

§ 25 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 

ordning i vilken hen anmält sig och blivit uppropad. 

 

Ledamöternas anförande sker muntligt utan stöd av bild- eller 

filmpresentation. 

 

Oberoende av talarordningen mellan övriga talare kan ordföranden lämna 

ordet till ledamot för högst två repliker och två genmälen. 

 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter 

tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta ordet från talaren.  

I övrigt får ingen avbryta en talare under anförandet. 

 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig 

efter tillsägelse. 

 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får ordföranden 

ajournera eller upplösa sammanträdet. 
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Yrkanden 

§ 26 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 

och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 

 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 

något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge 

det enhälligt. 

 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 

yrkande avfatta det skriftligt. 

Deltagande i beslut 

§ 27 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 

om fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar 

§ 28 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna 

som har utsetts att justera protokollet. 

 

Omröstning genomförs så att ledamöterna avger sina röster med en 

voteringsanläggning. 

 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

 

Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 

någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 
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§ 29 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 

namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

 

En valsedel är ogiltig om den  

 

 upptar namnet på någon som inte är valbar  

 

 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas  

 

 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 

proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 

§ 30 

En motion 

 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter 

 

 får inte ta upp ämnen av olika slag 

 

 väcks genom att den ges in till regionens kansli, eller vid ett 

sammanträde med fullmäktige. 

 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot 

vid ett sammanträde. 

 

En ersättare som har väckt en motion får delta i överläggningen då motionen 

behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.  

 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 

färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i 

april och oktober. 

Företagens initiativrätt 

§ 31 

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-3 §§ KL får väcka 

ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till 

att fullmäktige får ta ställning till. 
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Interpellationer 

§ 32 

En interpellation  

 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot 

 

 ska ges in till regionens kansli senast kl. 10.00, 15 dagar före det 

sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 

ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 

närmast efter det då interpellationen ställdes. 

 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att 

interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i 

tillkännagivandet av sammanträdet. 

 

Interpellationssvaret lämnas till regionens kansli senast kl. 12.00 två 

vardagar före fullmäktigesammanträdet, så att svaret kan skickas per e-post 

samma dag till den ledamot som har ställt interpellationen. Svaret ska också 

utan dröjsmål sändas till varje ledamot och ersättare. 

 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 

kap. 2-3 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 

överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att 

besvara interpellationen. 

 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta 

besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan 

nämnd i ett kommunalförbund där regionen är medlem, om denne på grund 

av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

 

En interpellation får ställas till de regionråd som har ett övergripande 

politiskt ansvar för visst område. 

 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då 

svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör 

vid sammanträdet eller inte. 
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Frågor  

§ 33 

En fråga 

 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot 

 

 ska ha ett bestämt innehåll och ska kunna besvaras utan större 

svårighet, den får vara försedd med en kort inledande förklaring 

 

 ska skriftligen överlämnas till fullmäktiges sekretariat senast vid 

sammanträdets början. 

 

Om den tillfrågade förklarat sig beredd att besvara frågan, beslutar 

fullmäktige utan föregående överläggning om frågan får ställas. Lämnas 

sådant medgivande bör frågan besvaras vid sammanträdet. 

 

I frågedebatten får endast den som ställt frågan och den tillfrågade delta. 

 

Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 

behöver dock inte vara skriftligt. 

Beredning av ärenden 

§ 34 

Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör styrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska behandla ska beredas. 

 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta 

om remiss av sådana ärenden. 

 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 

fullmäktigeärenden som har inkommit efter det närmast föregående 

ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och 

remiss av sådana ärenden. 

Återredovisning från nämnderna 

§ 35 

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 

återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser 

härom anges i respektive nämnds reglemente. 
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Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 

§ 36 

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden 

om ansvarsfrihet och anmärkning. 

 

Beslut om godkännande av årsredovisningen ska tas innan fullmäktige tar 

ställning till frågan om ansvarsfrihet. 

 

Valberedning 

§ 37 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. 

 

Valberedningen ska vara sammansatt av samtliga partier i fullmäktige enligt 

parlamentarisk modell, vilket innebär en ledamot per fullmäktigeparti utom 

för de partier som har fler än en tredjedel ledamöter i fullmäktige. I sådan 

situation kan de partierna ha vardera två ledamöter. För varje ledamot väljs 

en ersättare. 

 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och 

en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige 

ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, 

valberedning och fyllnadsval som inte är ordförandeval.   

 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 

beredning. 

 

Valberedningens förslag antecknas i särskilt protokoll som förs av 

sekreteraren och justeras av ordföranden. 

 

Valberedningen får vid extraordinära händelser/situationer sammanträda 

med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Tillämpliga 

delar av vad som gäller för fullmäktige enligt 10 § gäller även 

valberedningen. 
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Arvodesberedning 

§ 38 

Arvodesberedningen ska vara sammansatt av samtliga partier i fullmäktige 

enligt parlamentarisk modell, vilket innebär en ledamot per fullmäktigeparti 

utom för de partier som har fler än en tredjedel ledamöter i fullmäktige. I en 

sådan situation kan de partierna ha vardera två ledamöter. 

 

Fullmäktige utser ordförande och en vice ordförande. 

 

Arvodesberedningens uppgift är att vid behov föreslå förändringar i 

arvodesreglementet. 

 

Arvodesberedningen sammanträder inför kommande val och vid behov. 

 

Arvodesberedningens förslag antecknas i särskilt protokoll som förs av 

sekreteraren och justeras av ordföranden. 

 

Arvodesberedningen får vid extraordinära händelser/situationer 

sammanträda med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. 

Tillämpliga delar av vad som gäller för fullmäktige enligt 10 § gäller även 

arvodesberedningen. 

Beredning av revisorernas budget 

§ 39 

Fullmäktiges presidium bereder och upprättar förslag på revisorernas 

budget. 

Justering av fullmäktiges protokoll 

§ 40 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 

sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 

redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett. 

 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 
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Reservation 

§ 41 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas  

 

till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 

protokollet. 

 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet 

som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske 

och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

Expediering och publicering 

§ 42 

Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och personer 

som berörs av besluten i protokollet. 

 

Styrelsen och regionens revisorer ska dock alltid få ta del av hela 

protokollet. 

 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges 

skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om 

inte fullmäktige beslutar annat. 

 

§ 43 

Justerat protokoll ska enligt 8 kap. 12 § KL tillkännages på regionens 

digitala anslagstavla. 

 

§ 44 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) 

när fullmäktige behandlar årsredovisningen. 

 

I tillkännagivandet till detta sammanträde ska anges att allmänhetens 

frågestund ska förekomma. 

 

Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar ärendet gällande 

årsredovisningen. 

 

Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma. 
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Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur 

frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller 

anställda hos regionen som behövs för att lämna upplysningar under 

frågestunden. 
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Reglemente för regionstyrelsen 

Regionstyrelsens ansvarsområden 

§ 1 

Styrelsen är Region Sörmlands ledande politiska förvaltningsorgan och har 

det övergripande ansvaret för dess utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen har följande ansvar och uppgifter. 

Styrning, ledning, samordning och uppföljning 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Sörmlands 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma 

nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt 

över verksamhet som bedrivs i bolag, stiftelser och kommunalförbund.  

 

Styrelsen ska leda Region Sörmlands verksamhet genom att utöva en 

samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 

Region Sörmland (styrfunktion). 

 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på Region Sörmlands 

utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med 

nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 

(uppföljningsfunktion). 

 

Styrelsen är fullmäktiges beredande och verkställande organ. Styrelsen 

bereder och yttrar sig därmed över frågor som skall behandlas i 

regionfullmäktige med undantag av vad som framgår av 5 kap 29-33 §§ 

kommunallagen. 

 

Styrelsen upprättar förslag till program med mål och riktlinjer för sådana 

kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.  

 

Styrelsen ansvarar för det långsiktiga hållbarhetsarbetet med mänskliga 

rättigheter, miljö- och klimatfrågor, inköp och upphandling samt folkhälsa. 

 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för informationssäkerhet, säkerhets- 

och trygghetsarbetet i Region Sörmland. 
 

Ekonomi 

Styrelsen utarbetar planeringsförutsättningar och utfärdar anvisningar till 

nämnderna och styrelsens förvaltningar rörande förslag till budget samt 
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ekonomi och verksamhetsuppföljning. Styrelsen upprättar förslag till budget 

för beslut i fullmäktige.  
 

Styrelsen har hand om den ekonomiska förvaltningen och följer de frågor 

som kan inverka på Region Sörmlands utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter 

göra de framställningar som behövs.  

  

Styrelsen svarar för regionens delårsrapport och årsredovisning enligt lagen 

om kommunal redovisning. 

 

Styrelsen har rätt att sälja fast egendom för en köpesumma av högst fyra 

miljoner kronor per tillfälle.  

Personal 

Styrelsen är Region Sörmlands centrala arbetsgivarorgan och har ett 

övergripande arbetsgivaransvar. Styrelsen företräder arbetsgivaren enligt 

lagen om medbestämmanderätt i arbetslivet och utgör centralt organ för 

personal-, förhandlings- och pensionsfrågor. 

 

Styrelsen är pensionsmyndighet. 

 

Styrelsen har arbetsmiljöansvar inom verksamhet inom styrelsens 

ansvarsområde. 

Hälso- och sjukvård 

Styrelsen är hälso- och sjukvårdsnämnd, förutom primärvård och 

rättspsykiatri, och utövar därmed den övergripande planeringen av hälso- 

och sjukvård samt habilitering. Som hälso- och sjukvårdsnämnd har 

styrelsen vårdgivaransvar.  

  

Styrelsen ansvarar för Region Sörmlands överenskommelser/beställningar 

av hälso- och sjukvård inom primärvården, privata vårdgivare och 

Folktandvården i Sörmland AB. Styrelsen ansvarar även för regionens 

överenskommelser/beställningar av platser på Regionsjukhuset Karsudden. 

 

Styrelsen beslutar om tandvårdsfrågor ur ett befolkningsperspektiv. 

 

Styrelsen ansvarar för Region Sörmlands forskning och utveckling samt 

innovationsfrågor inom hälso- och sjukvård, med undantag för den 
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forskning och utveckling som den gemensamma nämnden för samverkan 

kring socialtjänst och vård ansvarar för. 

Kollektivtrafik 

Styrelsen ansvarar för beställning av tågtrafik och regional stomlinjetrafik 

med buss. 

Bolag och stiftelser 

Styrelsen har uppsikt över Region Sörmlands verksamhet som bedrivs i 

sådana bolag som avses i 10 kap 3 och 4 §§ kommunallagen och sådana 

kommunalförbund där regionen är medlem. 

 

Styrelsen ska årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 

aktiebolag som Region Sörmland helt eller delvis äger eller annars har 

intresse i under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Finner styrelsen att brister förelegat ska den lämna förslag till fullmäktige 

om nödvändiga åtgärder. 

 

Styrelsen bereder ägardirektiv till Region Sörmlands bolag samt bevakar 

regionens intressen vid bolagsstämmor och andra sammanträden inom 

företag, stiftelser och kommunalförbund där regionen är ägare eller 

medverkar på annat sätt. Ombud som utövar rösträtt vid bolagsstämma utses 

av regionfullmäktige. 

Speciallagstiftning  

Styrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen och personuppgiftsansvarig 

enligt dataskyddsförordningen 

 

Styrelsen ansvarar för befolkningens behov av skydd mot spridning av 

smittsamma sjukdomar i enlighet med smittskyddslagen (SFS 2004:168). 

 

Styrelsen ansvarar för Region Sörmlands ansvar inom strålsäkerhetsområdet 

(SFS 1988:220, 289) och enligt föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Behandling av personuppgifter 

Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 

som sker i dess verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för 

den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos 

fullmäktigeberedningar. Styrelsen ska utse dataskyddsombud. 
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Övrig delegering från regionfullmäktige 

Styrelsen beslutar i mål och ärenden där styrelsen för Region Sörmlands 

talan, med för Region Sörmland bindande verkan, träffa överenskommelse 

om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när 

dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet 

behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd 

nämnd vid handläggning av yttrandet. 

Styrelsens sammansättning 

§ 2 

Regionfullmäktige utser styrelsen som har 15 ledamöter och 9 ersättare.  

Styrelsens presidium 

§ 3  

Styrelsen har en ordförande, en vice ordförande samt en andre vice 

ordförande, som utgör styrelsens presidium. Styrelsens presidium väljs av 

regionfullmäktige för samma tidsperiod som ledamöter och ersättare i 

styrelsen. Styrelsen får uppdra åt presidiet att besluta på styrelsens vägnar i 

ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

 

§ 4  

Om varken ordföranden eller 1:e eller 2:e vice ordföranden kan närvara vid 

sammanträdet utser styrelsen annan ledamot i styrelsen för att för tillfället 

föra ordet.  

Utskott och beredningar 

§ 5 

Styrelsen inrättar de utskott och beredningar som behövs samt beslutar om 

reglementen för dessa. Styrelsen kan delegera beslutanderätt till utskott.  

Närvaro- och yttranderätt 

§ 6 

Ersättare som närvarar vid sammanträde med regionstyrelsen har 

yttranderätt. 

 

Regionfullmäktiges presidium har rätt att närvara vid styrelsens 

sammanträden. 

 

Ordföranden bestämmer formerna för tjänstemännens medverkan. 
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Former för beredning och föredragning 

§ 7 

Ordföranden beslutar om formerna för beredning och föredragning av 

ärenden vid styrelsens sammanträden.  

Kallelse 

§ 8 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen 

ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt, företrädesvis via e-post, delges varje ledamot 

och ersättare minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör 

åtföljas av en föredragningslista och av förslag till beslut och underlag till 

ärendet. 

Anmälan av förhinder och ersättares tjänstgöring 

§ 9 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska förhinder meddelas och en ersättare 

tjänstgöra i ledamotens ställe enligt fastställd tjänstgöringsordning. 

 

Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör 

fullgör denne tjänstgöringen till och med beslut i det ärende som behandlas.  

 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 

åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger.  

Sammanträde 

§ 10 

Styrelsen får, vid extraordinära händelser/situationer, sammanträda med 

samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Presidiet och 

protokollförare ska dock befinna sig i utlyst sammanträdeslokal. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 

villkor. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma att 

sammanträdet ska genomföras med samtliga ledamöter och ersättare 

närvarande på distans i enlighet med villkoren i detta stycke. 

Beslutsförhet 

§ 11 

Styrelsen får handlägga ärenden endast när fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande.  
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Reservationer och mening antecknad i protokollet 

§ 12 

Förtroendevald som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot 

beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. 

Reservationen kan vara skriftlig och ska lämnas till sekreteraren före 

justering. 

 

Ledamot har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av 

yttrande.  

Justering av protokoll 

§ 13 

Regionstyrelsen utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande 

ersättare att, förutom ordföranden, justera styrelsens protokoll.  

 

Har flera ordföranden tjänstgjort vid sammanträdet justerar varje ordförande 

de ärenden då denne tjänstgjort som ordförande. 

 

Protokollet justeras genom namnteckning och genom signum på varje sida 

av protokollet.  

Expediering av beslut 

§ 14 

Protokollet sänds till dem som är berörda av protokollets beslut. 

Fullständiga protokoll ska sändas till revisorskollegiet. 

 

Utgående skrivelser från regionstyrelsen och andra handlingar underskrivs 

av ordföranden med kontrasignering i enlighet med 

delegationsbestämmelserna.  

Delegering av beslutanderätt 

§ 15 

Styrelsens rätt att delegera beslutanderätt regleras i kommunallagen. 

Styrelsen får uppdra åt ordföranden att besluta på styrelsens vägnar i 

ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas. 

Styrelsen beslutar om delegation i särskilt dokument som anger delegater 

liksom delegeringens omfattning. 

 

§ 16 

Om en delegat anser att ett beslut är av principiell karaktär, svårbedömt eller 

av större vikt för regionen ska ärendet underställas styrelsen för beslut. 
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§ 17 

Har beslutanderätt delegerats till styrelsens ordförande ska vid ordförandens 

frånvaro beslutanderätten övergå till den som vid tillfället innehar 

ordförandeskapet. 

 

§ 18 

Delegationsbeslut ska förtecknas och anmälas i styrelsen snarast dock senast 

inom fyra månader. 

Delgivning 

§ 19 

Delgivning till styrelsen sker med ordförande eller den som enligt särskilt 

beslut är behörig att motta delgivningen. 
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Reglemente för regionala utvecklingsnämnden 

 

Nämndens ansvarsområden  

§ 1  

 

Regionala utvecklingsnämnden svarar för de regionala utvecklingsfrågorna 

som Region Sörmland tilldelats med det statliga tillväxtuppdraget, samt om 

uppgifter som följer av Region Sörmlands ansvar som regional 

kollektivtrafikmyndighet. 

Nämnden ska särskilt främja inomregional samverkan kring kollektivtrafik 

och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap, kompetensutveckling och 

arbetskraftstillgång, samt turism och attraktiva livsmiljöer, för en hållbar 

utveckling. 

Nämnden ska inom sina ansvarsområden samverka med andra aktörer för en 

hållbar utveckling i ett storregionalt perspektiv. 

Nämnden ansvarar för att utveckla regionens särskilda förutsättningar med 

korta avstånd till större befolkningscentra och regionala kärnor i 

Mälardalen. 

Nämnden ansvarar för att stödja regionens täthet och flerkärnighet med 

stärkta förutsättningar för en sammanhållen och utvidgad 

arbetsmarknadsregion. 

Nämnden ansvarar för att skapa en ökad tillgänglighet till regionala 

arbetsmarknader för en positiv utveckling i länets kommuner. 

Nämnden ansvarar för att underlätta utveckling av attraktiva städer, orter 

och landsbygd samt hållbara lokala trafiksystem.   

Uppgifter härledda från det regionala utvecklingsansvaret 

Nämnden ansvarar för Region Sörmland uppgifter inom det statliga 

tillväxtuppdraget enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, 

när uppgiften inte enligt lag eller regionfullmäktiges beslut ska fullgöras av 

någon annan. 

Nämnden upprättar förslag till länsplaner för regional transportinfrastruktur.  
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Nämnden tar fram förslag till en strategi för länets utveckling och 

samordnar insatser för genomförandet av strategin samt ansvarar för 

uppföljning och redovisning till regeringen.  

Nämnden ansvarar för regionala stödstrukturer utifrån målen i 

Sörmlandsstrategin. 

Nämnden bereder och beslutar om frågor som rör näringsliv och frågor 

rörande innovation som inte hanteras av annan nämnd. 

Nämnden beslutar om användningen av vissa statliga medel för regionalt 

tillväxtarbete i enlighet med regleringsbrev. 

Nämnden utför uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. 

Nämnden arbetar för att förbättra kompetensförsörjningen i regionen. 

Nämnden ansvarar för utvecklingen av den regionala besöksnäringen. 

Nämnden ansvarar för uppföljning, vidareutveckling och beredning av 

ärenden med anknytning till den regionala utvecklingsstrategin och den 

regionala planen för transportinfrastruktur.  

Uppgifter härledda från regionens ansvar som regional 

kollektivtrafikmyndighet 

Nämnden fullgör de uppgifter som följer av Region Sörmlands ansvar som 

regional kollektivtrafikmyndighet, enligt lagen (2010:1065) om 

kollektivtrafik, när uppgiften inte enligt lag eller regionfullmäktiges beslut 

ska fullgöras av någon annan. 

Nämnden utformar förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram med 

fastställda mål för den regionala kollektivtrafiken. 

Nämnden fattar beslut om allmän trafikplikt inom länet eller, efter särskild 

överenskommelse med annan myndighet, inom myndigheternas 

gemensamma område. Nämnden ansvarar för att trafik som omfattas av den 

allmänna trafikplikten genomförs. 

Nämnden ansvarar för upphandling och samordning av persontransport- och 

samordningstjänster för sjukresor. Nämnden ska även förvalta och följa upp 

ingångna avtal.  
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Nämnden ansvarar, enligt överenskommelse med en eller flera kommuner i 

länet i enlighet med 2 kap. 12 § i lag om kollektivtrafik, för upphandling 

och samordning av persontransporter och samordningstjänster för färdtjänst 

och riksfärdtjänst som kommunerna ska tillgodose. Nämnden ska även 

förvalta och följa upp ingångna avtal. Nämnden ansvarar dock inte för 

normgivning i form av riktlinjer och grunder för avgifter och inte heller 

tillståndsgivning enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om 

riksfärdtjänst. 

Efter särskild överenskommelse med en kommun i länet får nämnden enligt 

2 kap. 12 § i lag om kollektivtrafik vidare ansvara för upphandling och 

samordning av skolskjutstransporter.  

I sådana fall ska nämnden även förvalta och följa upp ingångna avtal. 

Nämnden ansvarar dock inte för normgivning i form av riktlinjer och inte 

heller beslut om skolskjuts enligt Skollagen (2010:800), utan detta ansvar 

har kommunen. 

Nämnden tillhandahåller tjänster för trafikupplysning, bokning och 

samordning av resor samt kundservice och trafikledning* för allmän och 

särskild kollektivtrafik inom nämndens ansvarområde. *Trafikledning för 

den allmänna trafiken samt skolskjutsen ansvarar för närvarande 

trafikföretagen för genom gränssnitt i trafikupphandlingarna. 

Nämnden tillhandahåller, genom avtal med Mälardalstrafik AB, 

kundservicetjänster för Movingos kunder i Mälardalen. 

Nämnden ansvarar för tillämpningen av kontrollavgifter i kollektivtrafiken 

enligt Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. 

Nämnden tar fram förslag till riktlinjer för kollektivtrafikens prissystem och 

färdbevis inför beslut i regionfullmäktige. 

Bestämmelser rörande samverkan och samarbeten 

Nämnden ansvarar för tydliga kopplingar till starka tillväxtregioner och 

regionala nodstäder samt för att utveckla Sörmlands starka samband med 

omvärlden. 

Nämnden ska verka för att samordna den kommunala fysiska planeringen 

med regional utveckling. Nämnden ska ansvara för att samordna de 

kommunala översiktsplanerna i en regional översiktsplan. 
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I frågor som har koppling till kultur och utbildning där den regionala 

utvecklingsnämnden inte har ansvar ska nämnden samverka med ansvarigt 

organ för kulturfrågor. 

Nämnden ansvarar också för uppdrag, verksamhets- och projektbidrag till 

andra samarbets-parter inom nämndens verksamhetsområde samt 

uppföljning och utvärdering av dessa. 

Behandling av personuppgifter 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 

som sker i dess verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

Nämndens sammansättning  

§ 2  

Nämnden har 15 ledamöter samt 15 ersättare, varav nio är personliga 

ersättare.  

 

Nio av ledamöterna och deras nio personliga ersättare nomineras av 

respektive kommun i enlighet med överenskommelse om samverkan mellan 

Region Sörmland och länets kommuner, för att säkerställa inflytande och 

delaktighet kring regionala utvecklingsfrågor. 

 

Sex ledamöter och sex ersättare nomineras i enlighet med för Region 

Sörmland i övrigt gällande principer. Nämnden ska vara sammansatt så att 

varje parti i regionfullmäktige är representerat med minst en ledamot eller 

ersättare. 

Nämndens presidium  

§ 3 

Nämnden har en ordförande, en vice ordförande samt en andre vice 

ordförande, som utgör nämndens presidium. Nämndens presidium väljs av 

regionfullmäktige för samma tidsperiod som ledamöter och ersättare i 

nämnden.  

 

§ 4  

Om varken ordföranden, vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan 

närvara vid sammanträdet utser nämnden annan ledamot i nämnden för att 

för tillfället föra ordet.  
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Utskott och beredningar  

§ 5  

Nämnden inrättar de utskott och beredningar som behövs samt beslutar om 

reglementen för dessa. Nämnden kan delegera beslutanderätt till utskott.  

Närvaro- och yttranderätt  

§ 6  

Ersättare som närvarar vid sammanträde med nämnden har yttranderätt.  

 

Ordföranden bestämmer formerna för tjänstemännens medverkan.  

Former för beredning och föredragning  

§ 7  

Ordföranden beslutar om formerna för beredning och föredragning av 

ärenden vid nämndens sammanträden.  

Offentliga sammanträden 

§ 8 

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 

sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller 

i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

Kallelse  

§ 9 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen 

ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på lämpligt sätt delges varje ledamot och ersättare minst sju 

dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av en 

föredragningslista och av förslag till beslut och underlag till ärendet. 

Anmälan av förhinder och ersättares tjänstgöring  

§ 10 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde ska förhinder meddelas och en ersättare tjänstgöra i 

ledamotens ställe. I första hand ska ledamotens personliga ersättare tjänstgöra, i 

andra hand en ersättare enligt den rangordning som gäller för en viss ledamots 

ersättare enligt för nämnden fastställd tjänstgöringsordning. 

 

Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör 

fullgör denne tjänstgöringen till och med beslut i det ärende som behandlas.  
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En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 

åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger.  

Sammanträde 

§ 11 

Nämnden får, vid extraordinära händelser/situationer, sammanträda med 

samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Presidiet och 

protokollförare ska dock befinna sig i utlyst sammanträdeslokal. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 

villkor. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma att 

sammanträdet ska genomföras med samtliga ledamöter och ersättare 

närvarande på distans i enlighet med villkoren i detta stycke. 

Beslutsförhet  

§ 12 

Nämnden får handlägga ärenden endast när fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande.  

Reservationer och mening antecknad i protokollet  

§ 13 

Förtroendevald som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot 

beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. 

Reservationen kan vara skriftlig och ska lämnas till sekreteraren före 

justering.  

 

Ledamot och ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i 

form av särskilt yttrande. 

Justering av protokoll  

§ 14 

Nämnden utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande 

ersättare att, förutom ordföranden, justera nämndens protokoll. Har flera 

ordföranden tjänstgjort vid sammanträdet justerar varje ordförande de 

ärenden där denne tjänstgjort som ordförande.  

 

Protokollet justeras genom namnteckning och genom signum på varje sida 

av protokollet.  
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Expediering av beslut  

§ 15 

Nämndens sekreterare ser till att utdrag ur protokollet sänds till dem som är 

berörda av protokollets beslut. Fullständiga protokoll ska sändas till 

landstingets revisorer.  

 

Utgående skrivelser från nämnden och andra handlingar underskrivs av 

ordföranden med kontrasignering av chef i enlighet med 

delegationsbestämmelserna.  

Delegering av beslutanderätt  

§ 16 

Nämndens rätt att delegera beslutanderätt regleras i kommunallagen. 

Nämnden beslutar om delegation i särskilt dokument som anger delegater 

liksom delegeringens omfattning. 

 

§ 17 

Om delegaten anser att ett beslut är av principiell karaktär, svårbedömt eller 

av större vikt för Region Sörmland ska ärendet underställas nämnden för 

beslut.  

 

§ 18 

Har beslutanderätt delegerats till nämndens ordförande ska vid ordförandens 

frånvaro beslutanderätten övergå till den som vid tillfället innehar 

ordförandeskapet.  

 

§ 19 

Delegationsbeslut ska förtecknas och anmälas i nämnden snarast, dock 

senast inom fyra månader. 

Delgivning  

§ 20 

Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den som enligt särskilt 

beslut är behörig att motta delgivningen. 
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Reglemente för nämnden för kultur, utbildning och 

friluftsverksamhet  

Nämndens ansvarsområden  

§ 1  

Nämnden ansvarar för Region Sörmlands kultur- och utbildningsverksamhet 

samt friluftsverksamhet.  

 

Nämnden ansvarar också inom ovan angivna områden för att 

verksamheterna bedrivs i enlighet med regionfullmäktiges direktiv och 

uppdrag.  

 

Nämnden har arbetsmiljöansvar för verksamheterna inom sitt ansvarsområde. 

 

Nämnden är Region Sörmlands kontaktorgan gentemot statliga och 

kommunala myndigheter i frågor som ligger inom nämndens 

verksamhetsområden.  

 

Nämnden ska stödja organisationer och av enskilda bedriven verksamhet av 

betydelse för länet.  

 

Nämnden utvecklar i samverkan med länets kommuner och övriga 

intressenter verksamheterna inom nämndens ansvarsområden och svarar för 

att policydokument inom ansvarsområdena följs upp och revideras. 

  

Nämnden är skolhuvudman för Öknaskolans naturbruksgymnasium och 

gymnasiesärskola samt Åsa och Eskilstuna folkhögskolor.  

 

Nämnden har ett vårdgivaransvar för den vård som ges vid gymnasie- och 

gymnasiesärskolan Ökna.  

 

Nämnden ansvarar för medborgar- och brukardialoger inom den egna 

nämndens verksamhetsområden.  

 

Nämnden beslutar om Region Sörmlands kulturstipendier. 

Stipendieutdelningen ska samordnas med utdelningen av Region Sörmlands 

andra stipendier. 

 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 

som sker i dess verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud. 
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Nämndens sammansättning  

§ 2  

Nämnden har 11 ledamöter och 7 ersättare.  

Nämndens presidium 

§ 3  

Nämnden har en ordförande, en vice ordförande samt en andre vice 

ordförande, som utgör nämndens presidium. Nämndens presidium väljs av 

regionfullmäktige för samma tidsperiod som ledamöter och ersättare i 

nämnden.  

 

§ 4  

Om varken ordföranden eller 1:e eller 2:e vice ordföranden kan närvara vid 

sammanträdet utser nämnden annan ledamot i nämnden för att för tillfället 

föra ordet.  

Utskott och beredningar  

§ 5  

Nämnden inrättar de utskott och beredningar som behövs samt beslutar om 

reglementen för dessa. Nämnden kan delegera beslutanderätt till utskott. 

Närvaro- och yttranderätt  

§ 6  

Ersättare som närvarar vid sammanträde med nämnden har yttranderätt.  

 

Ordföranden bestämmer formerna för tjänstemännens medverkan.  

Former för beredning och föredragning 

§ 7  

Ordföranden beslutar om formerna för beredning och föredragning av 

ärenden vid nämndens sammanträden. 

Kallelse  

§ 8  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen 

ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på lämpligt sätt delges varje ledamot och ersättare minst sju 

dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av en 

föredragningslista och av förslag till beslut och underlag till ärendet. 
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Anmälan av förhinder och ersättares tjänstgöring  

§ 9  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska förhinder meddelas och en ersättare 

tjänstgöra i ledamotens ställe enligt fastställd tjänstgöringsordning.  

 

Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör 

fullgör denne tjänstgöringen till och med beslut i det ärende som behandlas.  

 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 

åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger.  

Sammanträde 

§ 10 

Nämnden får, vid extraordinära händelser/situationer, sammanträda med 

samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Presidiet och 

protokollförare ska dock befinna sig i utlyst sammanträdeslokal. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 

villkor. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma att 

sammanträdet ska genomföras med samtliga ledamöter och ersättare 

närvarande på distans i enlighet med villkoren i detta stycke. 

Beslutsförhet  

§ 11 

Nämnden får handlägga ärenden endast när fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande.  

Reservationer och mening antecknad i protokollet  

§ 12 

Förtroendevald som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot 

beslutet. 

 

Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Reservationen kan 

vara skriftlig och ska lämnas till sekreteraren före justering.  

 

Ledamot och ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i 

form av ett särskilt yttrande. 
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Justering av protokoll  

§ 13 

Nämnden utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande 

ersättare att, förutom ordföranden, justera nämndens protokoll.  

 

Har flera ordföranden tjänstgjort vid sammanträdet justerar varje ordförande 

de ärenden där denne tjänstgjort som ordförande.  

 

Protokollet justeras genom namnteckning och genom signum på varje sida 

av protokollet. 

Expediering av beslut  

§ 14 

Nämndens sekreterare ser till att utdrag ur protokollet sänds till dem som är 

berörda av protokollets beslut. Fullständiga protokoll ska sändas till Region 

Sörmlands revisorer.  

 

Utgående skrivelser från nämnden och andra handlingar underskrivs av 

ordföranden med kontrasignering av chef i enlighet med 

delegationsbestämmelserna.  

Delegering av beslutanderätt  

§ 15 

Nämndens rätt att delegera beslutanderätt regleras i kommunallagen. 

Nämnden beslutar om delegation i särskilt dokument som anger delegater 

liksom delegeringens omfattning.  

 

§ 16 

Om delegaten anser att ett beslut är av principiell karaktär, svårbedömt eller 

av större vikt för Region Sörmland ska ärendet underställas nämnden för 

beslut.  

 

§ 17 

Har beslutanderätt delegerats till nämndens ordförande ska vid ordförandens 

frånvaro beslutanderätten övergå till den som vid tillfället innehar 

ordförandeskapet.  

 

§ 18 

Delegationsbeslut ska förtecknas och anmälas i nämnden snarast dock 

senast inom fyra månader. 
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Delgivning  

§ 19 

Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den som enligt särskilt 

beslut är behörig att motta delgivningen. 
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Reglemente för nämnden för primärvård, rättspsykiatri 

och Dammsdalskolan 

Nämndens ansvarsområden  

§ 1  

Nämnden har vårdgivaransvar för drift och utförande av primärvård i egen 

regi inom ramen för vårdvalssystemet.  

 

Nämnden är huvudman för Regionsjukhuset Karsudden och ansvarar för 

den rättspsykiatriska vård som bedrivs på sjukhuset i enlighet med lagen 

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om 

rättspsykiatrisk vård. Nämnden ansvarar för att följa upp de avtal om 

rättspsykiatrisk vård som andra regioner/landsting har med Regionsjukhuset 

Karsudden. 

 

Nämnden är skolhuvudman för Dammsdalskolan, som omfattar 

skolverksamhet inom grund-, gymnasie-, grundsär- och gymnasiesärskola 

för ungdomar från olika kommuner i landet med autismspektrumstörning i 

åldrarna 12-21 år. Nämnden har vårdgivaransvar för den vård som 

ges vid Dammsdalskolan. 

 

Nämnden utvecklar verksamheten och gör inköp inom ramen för sitt 

uppdrag.  

 

Nämnden ansvarar inom sitt angivna område för att verksamheterna bedrivs 

i enlighet med regionfullmäktiges direktiv och uppdrag.  

 

Nämnden har arbetsmiljöansvar för verksamheten inom sitt ansvarsområde. 

 

Nämnden ansvarar för medborgar- och brukardialoger inom nämndens 

verksamhetsområden.  

 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 

som sker i dess verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud. 
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Nämndens sammansättning  

§ 2  

Nämnden har 11 ledamöter och 7 ersättare.  

Nämndens presidium  

§ 3  

Nämnden har en ordförande, en vice ordförande samt en andre vice 

ordförande, som utgör nämndens presidium. Nämndens presidium väljs av 

regionfullmäktige för samma tidsperiod som ledamöter och ersättare i 

nämnden.  

 

§ 4  

Om varken ordföranden eller 1:e eller 2:e vice ordföranden kan närvara vid 

sammanträdet utser nämnden annan ledamot i nämnden för att för tillfället 

föra ordet.  

Utskott och beredningar  

§ 5  

Nämnden inrättar de utskott och beredningar som behövs samt beslutar om 

reglementen för dessa. Nämnden kan delegera beslutanderätt till utskott.  

Närvaro- och yttranderätt  

§ 6  

Ersättare som närvarar vid sammanträde med nämnden har yttranderätt.   

 

Ordföranden bestämmer formerna för tjänstemännens medverkan.  

Former för beredning och föredragning  

§ 7  

Ordföranden beslutar om formerna för beredning och föredragning av 

ärenden vid nämndens sammanträden.  

Kallelse  

§ 8  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen 

ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på lämpligt sätt delges varje ledamot och ersättare minst sju 

dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av en 

föredragningslista och av förslag till beslut och underlag till ärendet. 
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Anmälan av förhinder och ersättares tjänstgöring  

§ 9  

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska förhinder meddelas och en ersättare 

tjänstgöra i ledamotens ställe enligt fastställd tjänstgöringsordning. 

  

Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör 

fullgör denne tjänstgöringen till och med beslut i det ärende som behandlas.  

 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 

åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger.  

Sammanträde 

§ 10  

Nämnden får, vid extraordinära händelser/situationer, sammanträda med 

samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Presidiet och 

protokollförare ska dock befinna sig i utlyst sammanträdeslokal. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 

villkor. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma att 

sammanträdet ska genomföras med samtliga ledamöter och ersättare 

närvarande på distans i enlighet med villkoren i detta stycke. 

Beslutsförhet  

§ 11 

Nämnden får handlägga ärenden endast när fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande.  

Reservationer och mening antecknad i protokollet  

§ 12 

Förtroendevald som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot 

beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. 

Reservationen kan vara skriftlig och ska lämnas till sekreteraren före 

justering.  

 

Ledamot och ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i 

form av ett särskilt yttrande. 
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Justering av protokoll  

§ 13 

Nämnden utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande 

ersättare att, förutom ordföranden, justera nämndens protokoll. Har flera 

ordföranden tjänstgjort vid sammanträdet justerar varje ordförande de 

ärenden där denne tjänstgjort som ordförande.  

 

Protokollet justeras genom namnteckning och genom signum på varje sida 

av protokollet. 

Expediering av beslut  

§ 14 

Nämndens sekreterare ser till att utdrag ur protokollet sänds till dem som är 

berörda av protokollets beslut. Fullständiga protokoll ska sändas till Region 

Sörmlands revisorer.  

 

Utgående skrivelser från nämnden och andra handlingar underskrivs av 

ordföranden med kontrasignering av chef i enlighet med 

delegationsbestämmelserna.  

Delegering av beslutanderätt  

§ 15 

Nämndens rätt att delegera beslutanderätt regleras i kommunallagen. 

Nämnden beslutar om delegation i särskilt dokument som anger delegater 

liksom delegeringens omfattning. 

 

§ 16 

Om delegaten anser att ett beslut är av principiell karaktär, svårbedömt eller 

av större vikt för Region Sörmland ska ärendet underställas nämnden för 

beslut.  

 

§ 17 

Har beslutanderätt delegerats till nämndens ordförande ska vid ordförandens 

frånvaro beslutanderätten övergå till den som vid tillfället innehar 

ordförandeskapet.  

 

§ 18 

Delegationsbeslut ska förtecknas och anmälas i nämnden snarast dock 

senast inom fyra månader. 
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Delgivning  

§ 19 

Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den som enligt särskilt 

beslut är behörig att motta delgivningen. 
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Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands 

län 

Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland (numera 

Region Sörmland) samt Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, 

Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner har en gemensam 

patientnämnd bildats. 

 

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning  

 

Patientnämndens uppgifter regleras av lagen (2017:372) om stöd vid 

klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagen om stöd vid klagomål mot 

hälso- och sjukvården anger att nämndens huvudsakliga uppgift är att på ett 

lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare inom 

hälso- och sjukvården samt tandvården samt att få klagomål besvarade av 

vårdgivaren.  

 

Nämnden ska även 1) tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den 

information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i 

hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, 

2) främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,   

3) rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 

vårdgivare och vårdenheter, samt 4) informera allmänheten, hälso- och 

sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.  

 

Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 

verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas 

behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål 

och synpunkter samt uppmärksamma Region Sörmland eller kommunen på 

riskområden och hinder för utveckling av vården. 

 

Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av 

stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om 

psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller 

enligt smittskyddslagen (2004:168). 

 

§ 2 Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet med mera 

 

Patientnämnden ingår i Region Sörmlands organisation och följer därmed de 

bestämmelser som gäller inom regionen. 
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Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande 

som beslutar om hälso- och sjukvård. 

 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i 

lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 

 

För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från 

huvudmännens organ och dess tjänstemän erhålla de uppgifter, upplysningar 

och den hjälp som nämnden behöver. 

 

Nämnden ska ansvara för allmän och riktad information till huvudmännens 

personal. 

 

Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

 

§ 3 Sammansättning och mandat 

 

Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser Region Sörmland tre 

och kommunerna nio ledamöter. För varje ledamot utses en personlig 

ersättare. 

 

Region Sörmland utser ordförande och 1:a vice ordförande. Kommunerna 

utser 2:a vice ordförande.  

 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året 

efter det år då val i hela riket av fullmäktige ägt rum. 

 

Inom patientnämnden utses ett arbetsutskott. Det består av ordföranden, två 

vice ordföranden samt ytterligare en ledamot från Region Sörmland och en 

från kommunerna. 

 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring 

 

Om ledamot inte kan närvara vid sammanträde eller del av ett sammanträde, 

ska ledamoten snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar in 

ersättare. 
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Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör, 

fullgör denne tjänstgöringen t o m beslut i det ärende som behandlas. 

 

Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna men ej i besluten. 

 

§ 5 Ersättare för ordföranden 

 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 

ledamoten ordförandens uppgifter. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

 

§ 6 Sammanträden 

 

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock 

minst fyra sammanträden per år. 

 

Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, 

dock minst sex sammanträden per år. 

 

Nämnden och arbetsutskottet får, vid extraordinära händelser/situationer, 

sammanträda med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. 

Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i utlyst 

sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med vice 

ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med samtliga 

ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med villkoren i 

detta stycke. 

 

§ 8 Kallelse 

 

Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

 



 

STYRANDE DOKUMENT 

Dokumentansvarig 

 
Giltig från 

 
Dokumentnummer 

 

Processområde 

 
Dokumentnivå 

 
Beslutad av 

 
 

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032 
  SID 4(4) 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 

minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska skickas till 

respektive huvudman för kännedom. Kallelsen bör åtföljas av 

föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 

som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordföranden eller någon vice ordförande kan kalla till 

sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

 

§ 9 Justering av protokoll 

 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

§ 10 Reservation 

 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

§ 11 Delgivning 

 

Delgivning med patientnämnden sker med ordföranden eller annan som 

nämnden bestämmer. 

 

§ 12 Undertecknande av handlingar 

 

Avtal, andra handlingar och skrivelser i patientnämndens namn ska, 

försedda med kontrasignation av nämndens sekreterare, undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande eller särskilt 

utsedd ledamot. Nämnden kan bestämma om annan ordning för 

undertecknande av handlingar. 
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Reglemente för nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 
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I den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 

ingår Region Sörmland och kommunerna Eskilstuna, Strängnäs, 

Katrineholm, Vingåker, Flen, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta 

(nedan gemensamt kallade huvudmännen) 

 

Region Sörmland är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 

regionens organisation. 

1 Nämndens ansvar 

Syftet med en gemensam nämnd för samverkan och utveckling av 

socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland är att; 

 Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan 

de olika huvudmännen 

 Öka effektivitet inom berörda verksamheter 

 Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter 

 Skapa en region med så likvärdig service som möjligt inom berörda 

områden 

 

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige i 

respektive kommun och i regionen anger, ansvarar den gemensamma 

nämnden för följande verksamheter: 

 

 Hjälpmedelsförsörjningen (bilaga 1) 

Nämnden svarar för att tillhandahålla individuella hjälpmedel till 

personer med funktionsnedsättning. Nämndens uppgift är att trygga en 

god, effektiv och lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i 

regionen och kommunerna.  

Nämnden har vårdgivaransvar för den vård som ges vid 

hjälpmedelscentralen.  

 

 FoU Sörmland (bilaga 2) 

Avser verksamhet för forskning och utveckling avseende socialtjänst 

och hälso- och sjukvårdsfrågor inom Sörmland 

 

 Vård- och omsorgscollege på lokal och regional nivå (bilaga 3) 

 

Nämnden ska vidare följa upp och föreslå utveckling av 

samverkansmöjligheter till huvudmännen inom följande gemensamma 

målgrupper; 

 

 Barn och unga som behöver särskilt stöd 
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 Riskbruk, missbruks- och beroendevård 

 Äldre 

 Personer med funktionsnedsättning 

 Personer med psykisk ohälsa och sjukdom 

 

Nämnden skall besluta avseende operativa riktlinjer för huvudmännen, i 

övrigt föreslår nämnden huvudmännen rekommendationer i principiella 

frågor. Nämnden har rätt att inom givna budgetramar anställa personal.  

Nämnden ska i möjligaste mån följa värdregionens/kommunens 

budgetprocess. 

2 Förändring av nämndens ansvarsområde 

För att förändra den gemensamma nämndens ansvarsområde krävs beslut 

om nytt reglemente i samtliga huvudmäns fullmäktige. Förutom det som 

regleras särskilt i detta reglemente gäller tillämpliga delar av 

kommunallagen. 

3 Nämndens sammansättning 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då val i hela riket har ägt rum. 

 

Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård består av 

15 ledamöter. 

Av dessa utser regionen 6 ledamöter och respektive kommun en ledamot 

vardera. För varje ledamot utses en ersättare. 

 

Av kommunallagen följer att värdkommunen ska utse ordförande och en 

vice ordförande. Huvudmännen är överens om att Region Sörmland som 

värdkommun utser ordförande och kommunerna i samverkan utser två vice 

ordföranden. 

 

Nämnden utser inom sig ett presidium. Det består av ordföranden och två 

vice ordföranden. 

4 Sammanträden 

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. 

 

Nämnden får, vid extraordinära händelser/situationer, sammanträda med 

samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Presidiet och 

protokollförare ska dock befinna sig i utlyst sammanträdeslokal. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
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och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 

villkor. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma att 

sammanträdet ska genomföras med samtliga ledamöter och ersättare 

närvarande på distans i enlighet med villkoren i detta stycke. 

5 Ersättning till ledamot 

Respektive huvudman betalar ut eventuell ersättning till ledamöter och 

ersättare i den gemensamma nämnden. 

6 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från samma huvudman som 

ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör 

fullgör denne tjänstgöringen t.o.m. beslut i det ärende som behandlas. 

 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 

åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger. 

 

Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna, men ej i besluten. 

7 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde utser nämnden ersättare. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

8 Anmälan om förhinder 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller 

i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens 

sekreterare. 

9 Beslutförhet 

Nämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande. 
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10 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen 

ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare i god tid 

före sammanträdesdagen. Kallelsen skall också tillhandahållas respektive 

huvudmans registrator för kännedom via webbpublicering. 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. 

11 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot och ska delges samtliga 

huvudmän i pappersform till dess registrator. Justeringen ska tillkännages på 

var och en av de samverkande kommunernas och regionens anslagstavlor.  

Tillkännagivandet behöver inte införas i någon tidning. Justerat protokoll 

med underliggande handlingar publiceras på regionens externa webb och 

meddelande om detta delges. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

12 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

13 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordförande, eller annan som nämnden 

bestämmer. 

14 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande 

och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

15 Delegering 

Nämndens rätt att delegera beslutanderätt regleras i kommunallagen. 

Nämnden beslutar om delegation i särskilt dokument som anger delegater, 

liksom delegeringens omfattning. 

16 Revision  

Nämnden kan granskas av revisorerna i var och en av huvudmännen. 

Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av samtliga huvudmäns 

fullmäktige. 
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17 Beredningsgrupper 

Nämnden ska arbeta med en beredningsgrupp – Länsstyrgruppen för 

närvård (utökad) 
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Särskild bilaga till reglemente för Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård (NSV) avseende Hjälpmedelsförsörjningen 

i länets kommuner och region 

 
1 Ansvar för hjälpmedelsförsörjningen 
I enlighet med tilldelade ekonomiska resurser ansvarar nämnden för 

försörjning av 

 Hjälpmedel för daglig livsföring 

 Hjälpmedel för vård och behandling 

 Hjälpmedel för inkontinens 

 Grundutrustning 

 Ytterligare hjälpmedel kan överföras till den gemensamma nämnden 

efter särskilt beslut av samtliga fullmäktige 

 

Nämnden ska bereda frågor beträffande 

 Vilka hjälpmedel som ska tillhandahållas av sjukvårdshuvudmannen 

enligt Hälso- och Sjukvårdslagen, samt regelverk för detta 

 Egenavgifter för respektive hjälpmedel. 

 

Nämnden ska besluta om 

 Priser för enskilda hjälpmedel gentemot respektive huvudman 

 Riktlinjer avseende hjälpmedelsförsörjningen. I detta ingår också att 

fastställa erforderliga krav på förskrivare av hjälpmedel 

 

I nämndens uppdrag ingår vidare 

 Följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt fortlöpande 

bevaka policyfrågor 

 Kvalitetssäkring av verksamheten 

 Allmän och riktad information till huvudmännen och dess personal 

 Fortlöpande informera och utbilda förskrivare om utvecklingen inom 

området samt policy och riktlinjer i övrigt 

 Vara sakkunniga inom hjälpmedelsområdet utifrån ett medicinskt 

och tekniskt perspektiv 

 Individuell anpassning av hjälpmedel 

 Upphandling och inköp av hjälpmedel 

 Förrådshållning och distribution av hjälpmedel 

 Service, underhåll och reparation av hjälpmedel 

 Återtagning och rekonditionering av hjälpmedel 
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2 Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Nämnden ska se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas idag 

eller förordning samt bestämmelser. 

 

Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera om verksamhetens 

utveckling och ekonomiska ställning. 

Särskild bilaga till reglemente för Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård (NSV – nämnden) avseende FoU i 

Sörmland 

 
1 Inledning 

FoU i Sörmland Forskning och utveckling i Sörmland(FoUiS) [FoUiS] är en 

länsgemensam resurs för verksamheter i Sörmlands kommuner och i 

regionen som riktar sig till äldre, personer med funktionsnedsättning samt 

övriga grupper som omfattas av statliga stöd för verksamhetsutveckling. 

Gemensamma nämnden för vård omsorg och hjälpmedel (VOHJS) 

Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) 

har i enlighet med VOHJS(NSVs) reglemente ansvar för FoUiS. 

Länsstyrgruppen för Närvård tillika beredningsgrupp för VOHJS(NSV) är 

styrgrupp för FoUiS och Länsstyrgruppen utser representanter till styrelse 

för FoUiS. 

 

Regionala FoU-enheter inom äldreområdet skapades med stöd av statliga 

medel för att stimulera till forskning och utveckling. I Sörmland startade 

FoU Äldre 2002 i samverkan mellan kommunerna och regionen. Verk-

samheten permanentades 2008 och utvidgades till att även omfatta området 

vuxna med funktionsnedsättning. Därmed ändrades verksamhetens namn till 

FoU i Sörmland. FoUiS har efter hand utvidgats och utvecklats mot att fylla 

ett gemensamt behov av hållbar, systematisk och strategisk kunskapsutveck-

ling på olika nivåer.  

 

FoUiS ingår i uppbyggande av att stärka regionala strukturer för kunskaps-

utveckling inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Sörmland. Detta 

arbete har sin grund i regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 

överenskommelse om samordnade långsiktiga insatser som ska stödja en 

evidensbaserad praktik i socialtjänsten.  
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2 Vad är FoUiS? 

FoUiS är en länk mellan forskning, utveckling, utbildning och praktik.  

 

F står för forskning och hämtar stöd i olika vetenskapliga teorier och 

metoder. F innebär att process och effekt av insatser samt vardagspraktik 

studeras strukturerat med hjälp av vetenskapliga metoder. FoU bidrar med 

ny kunskap baserad på forskning för att främja verksamheters utveckling. F 

innebär att FoU håller sig uppdaterad om forskningsfronten och bidrar med 

egen forskning inom relevanta områden. 

 

o binder samman forskning och utveckling i ömsesidigt lärande. Markerar 

att båda är nödvändiga för att visionen ska kunna nås. 

 

U står för utveckling som baseras på evidens. U innebär hållbar utveckling 

och förbättring med strategiskt och systematiskt arbetssätt. 

 

S står för Sörmland. 

 

3 Värdegrund 

FoUiS utgår från en humanistisk människosyn grundad på alla människors 

lika värde och rättigheter. I denna grundsyn ingår mångfald som resurs samt 

alla individers och verksamheters potential för lärande och utveckling. Den 

utgår också från hälsa i vid bemärkelse och att olika perspektiv berikar 

varandra.  

 

4 Vision 

FoUiS´s vision är främjad hälsa och full delaktighet för målgrupperna. Att 

alla verksamheter arbetar utifrån en evidensbasera(d) praktik och utgår från 

att evidensbaserad kunskap i vård och omsorg förutsätter ömsesidigt lärande 

byggt på brukare/patient/klient, praktiker/professionella och forskning som 

kunskapskällor. Att olika nivåer inom verksamheter har insikt och vilja 

söka, använda samt utveckla ny kunskap och kompetens. Att individers 

egna, verksamheters och samhällets effektiva och hållbara resursanvänd-

ning.  

 
5 Målgrupper 

FoUiS´s ansvarsområde innefattar äldre och personer med funktionsnedsätt-

ning samt övriga grupper inom socialtjänsten som omfattas av statliga stöd 

för verksamhetsutveckling. Hela socialtjänstens målgrupper kommer på sikt 
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att ingå och det innebär samma målgrupper som ingår i Länsstyrgruppens 

uppdrag.  

 

6 Ekonomiska ramar 

FoUiS finansieras genom medlemsavgifter, statsbidrag och tidigare över-

skott. Medlemsavgiften baserar sig på invånarantalet i kommunerna och i 

regionen och uppgår till sex kronor per invånare för kommunerna och fyra 

kronor per invånare för Region Sörmland. Kommande förändringar av 

medlemsavgiften måste beslutas i respektive kommun och region 

(huvudman).  

 

7 Övergripande mål 

 FoUiS´s övergripande mål är att FoUiS´s arbete främjar en hållbar 

utveckling och förbättring i verksamheter baserad på evidens från 

forskning, praktik och brukar-/patienterfarenhet.  

 FoUíS´s arbete leder till individers egna, verksamheters och 

samhällets effektiva och hållbara resursanvändning.  

 FoUiS´s arbete stärker tvärvetenskaplig och tvärsektoriell vardagsnära 

kunskapsutveckling för vård och omsorg och hälso- och sjukvården. 

 FoUiS´s arbete sprider kunskap och erfarenheter mellan verksamheter 

inom och mellan kommuner och region. 

 FoUiS´s arbete med berörda huvudmän leder till god hälsa och full 

delaktighet för målgrupperna. 

 FoUiS är en lärande organisation som kontinuerligt lär av sina 

erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt.  

 FoUiS har resurser och kompetens så att ovanstående mål kan uppnås. 
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Särskild bilaga till reglemente för Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård (NSV-nämnden) avseende regionalt Vård 

och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 

 

1 Inledning  

Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) finns etablerat som ett 

certifierat samverkansorgan sen våren 2011. Samverkan är reglerad av 

nationellt framtagna kriterier och gäller för hur utbildare och verksamhet 

gemensamt ska verka för att stärka attraktivitet och kvalitet inom vård- och 

omsorgsutbildningar på gymnasial och högskolenivå. Ingående parter är 

Region Sörmland, vård- och omsorgsutbildningarna samt vård- och 

omsorgsverksamheterna inom kommunerna Eskilstuna, Flen, Katrineholm, 

Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Gnesta och Vingåker jämte 

Kommunal, VISION (tidigare SKTF ta bort), Vårdförbundet och 

Mälardalens högskola.  

 

Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS) 

Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård(NSV) har 

i enlighet med VOHJS(NSVs) reglemente ansvar för VO-College Sörmland. 

Denna bilaga avser beskriva ansvarsuppdragets grund. 

 

De ingående parterna för ett regionalt VO-College Sörmland har ett 

samverkansavtal och har gemensamt under 2010 arbetat fram ansökan inför 

certifieringen som skedde i början av 2011. Under tidsperioden när ansökan 

processades fram etablerades även arbetsgrupper och arbetsformer för att 

säkerställa samverkan på det regionala planet. En regional styrgrupp finns 

med tjänstemannarepresentation från kommuner, regionen och högskola 

samt med ingående personalorganisationers förtroendevalda representanter. 

På egen begäran är arbets-förmedlingen adjungerade till styrgruppen för 

VO-College Sörmland.  

 

Med certifieringen av VO-College Sörmland öppnas möjligheten att 

etablera lokala VO-College inom länet. Enligt de nationella reglerna ska 

ansökan för ett lokalt VO-College först godkännas av styrgruppen för det 

regionala VO-College Sörmland innan den kan gå vidare till Nationella 

Rådet för bedömning. 
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2 Vad är VO-College 

Termen college har inom svensk utbildning etablerats som begrepp för en 

reglerad samverkan mellan yrkesinriktade utbildningar och arbetsliv utifrån 

fastställda kvalitetskriterier. Ordet ”college” är lånat från engelskan där det 

vanligen används som en del i namnet för högre utbildning. 

 

Vård- och omsorgscollege utgår från en nationell modell för regional 

samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Syftet är att göra utbildning 

inom vård- och omsorgsområdet mer attraktiv för den enskilda som utbildas 

och för arbetsmarknadens aktörer. VO-College kan innefatta utbildning på 

gymnasial, eftergymnasial och högskole/universitetsutbildning för såväl 

ungdomar samt vuxna samt kompetensutveckling för redan anställda. 

Certifieringen beslutas av Nationella rådet och är en kvalitetsgaranti som 

gynnar både den studerande och arbetsgivaren. Certifieringen gäller 3 år i 

taget. Nationella rådet består av Sveriges kommuner och landsting (SKL), 

Kommunala företagens samorganisation (KFS), Vårdföretagarna och 

arbetstagarparter. 

 

3 Kriterier enligt Nationella Rådet 

Vid certifiering bedöms ansökan för det regional VO-college på om det 

tillräckligt tydligt framgår vad/hur, omfattning, förväntade resultat och 

framtid för nedanstående punkter: 

 

1. Varför Vård- och omsorgscollege? 

 Syfte/Vision 

 Analys/Bakgrund 

 Mål 

 

2. Samverkan 

Beskrivning av den regionala organisation som ska stödja syftet med VO-

College. I den regionala styrgruppen ska alla parter ingå och arbetsgivarna 

ska vara i majoritet och inneha ordförandeposten.  

 

3. Regionalt perspektiv 

Beskrivning av hur regionala VO-College arbetar med: 

 Marknadsföring 

 Omvärldsbevakning 

 Genusperspektiv 

 Mångfald 

 Övriga frågor i ett regionalt samarbete 
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4. Infrastruktur för utbildningarna 

Beskrivning av vilka utbildningsanordnare och utbildningsnivåer som 

ingår i samverkan. 

 

5. Hälsoperspektivet 

Beskrivning av vad parterna gör och kommer att göra på regional nivå 

när det gäller hälsoperspektivet. 

 

6. Kvalitetsarbete/Uppföljning 

Beskriv hur regional styrgrupp systematiskt arbetar med uppföljningen 

och utvecklingen av regionalt college och lokala college samt hur 

kvalitén på utbildningarna kommer att följas upp. 

 

7. Avtal och överenskommelser 

Olika samarbetsavtal mellan parterna på regional nivå ska finnas för  

 Samarbetsavtal mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. 

 Avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande. 

 Avsiktsförklaring med högskola/universitet. 

 

För lokala VO-college ersätts ovanstående punkt 3 med att beskriva det 

lokala perspektivet samt att besvara ytterligare kriterier som rör: 

 

Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö 

Beskrivning av arbets- och lärmiljö som stimulerar kreativitet och 

engagemang samt modern teknik, utrustning och dokumentationssystem. 

 

Lärformer och arbetssätt 

Beskrivning av hur arbetet bedrivs med att skapa sammanhang och teoretisk 

förankring som motsvarar verksamhetens behov. Beskriv hur ni arbetar med 

erfarenhetsutbyte mellan utbildningsanordnare och arbetsliv. 

 

4 Övergripande mål 

Syfte och mål med ett regionalt VO-College Sörmland är: 

 

 Att parterna arbetar efter samsyn när det gäller vilken baskompetens som 

erfordras för arbete inom vård och omsorg och att den utbildning som ges 

för ungdomar och vuxna syftar till att utveckla denna kompetens och att 

individens förutsättningar tas till vara och bidrar till större mångfald 
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 Att definitionen av baskompetens, enligt ”Baskompetens inom vård- och 

omsorgssektorn” (SKL 2007) samt att gällande nationella kursplaner i 

gymnasieskola och vuxenutbildning, ligger till grund för kursutbud, 

kursinnehåll, spetskompetens- och fördjupningskurser samt vad och hur 

eleverna lär under APL 

 

 Att kommunernas vård och omsorgsverksamheter, Region Sörmland och i 

förekommande fall privata vårdgivare tillhandahåller VFU/APL/LIA 

platser för studenternas/elevernas lärande hos arbetsgivarna och att dessa 

platser kvalitetssäkras i samråd med utbildningsanordnaren  

 

 Att KliPP (Klinisk Praktikplacering) är ett gemensamt IT-verktyg för 

hantering av VFU/APL / LIA1 platser mellan berörda parter  

 

 Att parterna samverkar kring handledarutbildningar, så att dessa kan 

genomföras i en omfattning så att kvalificerade handledare finns hos 

arbetsgivaren  

 

 Att beakta hälsoperspektivets betydelse, både när det gäller fysisk och 

psykisk hälsa. 

 

 Att samverka kring marknadsföringsåtgärder 

 

5 Målgrupper 

Direkta målgrupper för VO-College är elever på gymnasienivå, 

eftergymnasial nivå och studenter på högskolenivå som genomför 

yrkesrelaterade utbildningar som förberedelse inför arbete inom hälso- och 

sjukvård samt vård och omsorg. Vidare utgör medarbetarna på de 

arbetsplatser i de verksamheter som är involverade i utbildningsuppdraget 

att handleda elever och studenter under deras praktik direkt målgrupp. 

Likaså de medarbetare som får fortbildningsinsatser kopplade till VO-

College. Ungdomar och vuxna som står inför framtida studieval utgör 

ytterligare en målgrupp främst för marknadsföringsinsatser i syfte att höja 

attraktionskraften för utbildningar relaterade till yrken inom hälso- och 

sjukvård samt vård och omsorg. 

 

 

 

                                                 
1 Utbildningsmoment i praktiken är: VFU – verksamhetsförlagd utbildning på 

högskolenivå, APL – arbetsplatsförlagt lärande (enligt Gy2011) och LIA – Lärande i arbete 

för KY/Yh-utbildningar. 
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6 Resursfördelning 

Region Sörmland finansierade under ansökningsprocessen en projektledare 

på 50 procent (%) tjänstgöringstid för att driva processen framåt med 

ansökningen och samordna det regionala samarbetet utifrån styrgruppens 

intentioner. Styrgruppen har arbetat på mandat och tid som belastats 

respektive organisation som ledamoten har sin hemvist i. För styrgruppens 

ledamöter.  
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Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: BOUN.2021.23

§ 52

Avveckling av introduktionsprogrammet
individuellt alternativ

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att avveckla

introduktionsprogrammet individuellt alternativ i Gnesta efter vårterminen 2021.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller förslaget att avveckla introduktionsprogrammet individuellt alternativ i

Gnesta efter vårterminen 2021. Detta då de aktuella eleverna framöver kommer studera

via socialförvaltningens utbildningscentrum, med fortsatta stödinsatser tillhandahållna

via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-05

2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämnden 2021-04-27, § 27

3. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

4. Samverkansavtal KAA och utbildningscentrum

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att avveckla

introduktionsprogrammet individuellt alternativ i Gnesta efter vårterminen

2021.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-05-05

Diarienummer: BOUN.2021.23

Kommunstyrelsen

Avveckling av introduktionsprogrammet

individuellt alternativ

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att avveckla

introduktionsprogrammet individuellt alternativ i Gnesta efter vårterminen 2021.

Sammanfattning

Ärendet gäller förslaget att avveckla introduktionsprogrammet individuellt alternativ i

Gnesta efter vårterminen 2021. Detta då de aktuella eleverna framöver kommer studera

via socialförvaltningens utbildningscentrum, med fortsatta stödinsatser tillhandahållna

via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Ärendebeskrivning

Sedan höstterminen 2017 har Gnesta kommun erbjudit studier vid

introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Efter en omstrukturering studerar

eleverna numera via utbildningscentrum med stödinsatser genom det kommunala

aktivitetsansvaret (KAA). Till höstterminen 2021 kommer inga elever längre vara

inskrivna inom individuellt alternativ i Gnesta. Därför föreslår barn- och

utbildningsförvaltningen att introduktionsprogrammet individuellt alternativ i Gnesta

avvecklas efter vårterminen 2021. Personalen som arbetat med eleverna vid

introduktionsprogrammet individuellt alternativ, kommer fortsatt arbeta med eleverna

inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Av denna anledning påverkas inte

budget för gymnasieskola och gymnasiesärskola, då både introduktionsprogrammet

individuellt alternativ och KAA ingår i verksamhetsområdet.

Förvaltningens synpunkter

När introduktionsprogrammen i Gnesta startades 2017 erbjöds studier inom

språkintroduktion (SPRINT) och individuellt alternativ. Anledningen till att starta de

båda introduktionsprogrammen var för att tillmötesgå behovet hos de nyanlända

ungdomar i gymnasieålder som bodde i Gnesta samt att det fanns ett behov av att

erbjuda studier i Gnesta för ungdomar som haft stora svårigheter under tiden i

grundskolan och i vissa fall även under tidigare påbörjad gymnasieutbildning. Dessa

www.gnesta.se
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svårigheter har ofta yttrat sig i så kallat hemmasittande. Eleverna har varit aktuella

inom det kommunala aktivitetsansvaret, som innebär att kommunen har en skyldighet

att tillse att ungdomar mellan 16 och 19 år, som inte genomför eller har genomfört en

gymnasieutbildning, erbjuds insatser. SPRINT avslutades vårterminen 2019, efter

beslut i kommunfullmäktige, med hänvisning till ett kraftigt minskat elevunderlag.

Under 2020 har barn- och utbildningsförvaltningen inlett ett samarbete med

socialförvaltningens utbildningscentrum. Samarbetet innebär att elever som är aktuella

för stödinsatser genom det kommunala aktivitetsansvaret fasats över till att läsa kurser

och utbildningar via utbildningscentrum i Gnesta. Förändringarna påverkar inte

eleverna i deras studier, utan har genomförts för att säkerställa att studieupplägget

bättre svarar mot de lagkrav som ställs på den gymnasiala utbildningen. Eleverna

fortsätter att studera utifrån samma kunskapsinnehåll och betygskrav samt ges tillgång

till samma personal och stödinsatser, som visat sig vara mycket framgångsrika för att

säkerställa att eleverna fortsätter sina studier. Samarbetet har formaliserats genom en

överenskommelse mellan förvaltningscheferna för socialförvaltningen och barn- och

utbildningsförvaltningen. I överenskommelsen regleras praktiska frågor såsom vilka

elever som är aktuella för insatserna, hur de skrivs in och hur faktureringen för

kurserna ska genomföras. Överenskommelsen finns att läsa som bilaga till detta

ärende. Det nya samarbetet har även presenterats för Skolverket och förvaltningen har

bjudits in till att framöver delta vid Skolverkets workshops för att presentera

samarbetsupplägget för andra kommuner.

Samarbetet innebär att inga nya elever skrivs in på Gnestas introduktionsprogram

individuellt alternativ. Elever under 20 år, som aktualiserats för stöd inom ramen för

det kommunala aktivitetsansvaret, är istället inskrivna hos utbildningscentrum. Elever

som fyller 20 år under tiden de studerar enligt detta upplägg, kan efter individuell

prövning beviljas rätt att fortsätta sina studier enligt samma upplägg. I dagsläget

studerar elva elever med stödinsatser via KAA. Alla är fortfarande inskrivna som

studerande inom introduktionsprogrammet individuellt alternativ, men tio av dem

studerar redan i praktiken via utbildningscentrum och kommer att skrivas in formellt

hos utbildningscentrum till höstterminen. Den elfte eleven studerar i Gnesta genom ett

avtal med elevens hemkommun. Det avtalet löper ut under våren och kommer inte att

förnyas då elevens avslutar sina studier under våren. Ytterligare sex elever har praktik

tillhandahållen genom samarbete mellan KAA och socialförvaltningens enhet för stöd

till arbete.

Sammanfattningsvis innebär detta att introduktionsprogrammet individuellt alternativ

inte kommer ha några inskrivna elever när höstterminen 2021 startar. Därför föreslår

barn- och utbildningsförvaltningen att introduktionsprogrammet individuellt alternativ

avvecklas. Personalen som arbetat med eleverna vid introduktionsprogrammet

individuellt alternativ, kommer fortsatt arbeta med eleverna inom ramen för det

kommunala aktivitetsansvaret. Budgeten för gymnasieskola och gymnasiesärskola är

därmed opåverkad, då både introduktionsprogrammet individuellt alternativ och KAA

ingår i samma verksamhetsområde och kostnadsställe. Förvaltningen har informerat

om förslaget till förändring i barn- och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp
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den 25 mars 2021. Vid sammanträdet lyftes inga avvikande åsikter från de fackliga

representanterna. Vidare har personalen som arbetar med eleverna gjort en risk- och

konsekvensbedömning, av vilken inga risker kopplat till förändringen framgår.

Däremot framgår risker kopplat till personalens arbete generellt, för vilka en

handlingsplan upprättats.

Ekonomiska konsekvenser

Den föreslagna förändringen innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Eleverna kommer fortsatt erbjudas samma stödinsatser som tidigare via KAA.

Kurskostnaderna kommer även de vara samma som tidigare, beroende på vilka kurser

eleverna läser.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Den föreslagna förändringen förväntas inte påverka eleverna olika, oberoende av kön.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-05-05

2. Protokoll 2021-04-27 - BoU §27

3. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

4. Samverkansavtal KAA och utbildningscentrm

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Barn- och utbildningsnämnden

Anders Axelsson Monica Tägtström Bergman

Kommunchef Tf. förvaltningschef

Bengt Greiff

Gymnasieansvarig
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Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Diarienummer: BOUN.2021.23

§ 27

Avveckling av introduktionsprogrammet
individuellt alternativ

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att avveckla

introduktionsprogrammet individuellt alternativ i Gnesta efter vårterminen 2021.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att behålla beslutad budget för

verksamhetsområdet gymnasieskola och gymnasiesärskola, då personalen fortsätter

arbeta med eleverna inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller förslaget att avveckla introduktionsprogrammet individuellt alternativ i

Gnesta efter vårterminen 2021. Detta då de aktuella eleverna framöver kommer studera

via socialförvaltningens utbildningscentrum, med fortsatta stödinsatser tillhandahållna

via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

2. Samverkansavtal KAA och utbildningscentrum

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att avveckla

introduktionsprogrammet individuellt alternativ i Gnesta efter vårterminen 2021.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att behålla beslutad budget för

verksamhetsområdet gymnasieskola och gymnasiesärskola, då personalen fortsätter

arbeta med eleverna inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsnämnden
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Upprättad: 2021-04-19
Diarienummer: BOUN.2021.23

Barn- och utbildningsnämnden

Avveckling av introduktionsprogrammet
individuellt alternativ

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att avveckla

introduktionsprogrammet individuellt alternativ i Gnesta efter vårterminen 2021.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att behålla beslutad budget för

verksamhetsområdet gymnasieskola och gymnasiesärskola, då personalen fortsätter

arbeta med eleverna inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

Sammanfattning
Ärendet gäller förslaget att avveckla introduktionsprogrammet individuellt alternativ i

Gnesta efter vårterminen 2021. Detta då de aktuella eleverna framöver kommer studera

via socialförvaltningens utbildningscentrum, med fortsatta stödinsatser tillhandahållna

via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Ärendebeskrivning
Sedan höstterminen 2017 har Gnesta kommun erbjudit studier vid

introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Efter en omstrukturering studerar

eleverna numera via utbildningscentrum med stödinsatser genom det kommunala

aktivitetsansvaret (KAA). Till höstterminen 2021 kommer inga elever längre vara

inskrivna inom individuellt alternativ i Gnesta. Därför föreslår barn- och

utbildningsförvaltningen att introduktionsprogrammet individuellt alternativ i Gnesta

avvecklas efter vårterminen 2021. Personalen som arbetat med eleverna vid

introduktionsprogrammet individuellt alternativ, kommer fortsatt arbeta med eleverna

inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Av denna anledning påverkas inte

budget för gymnasieskola och gymnasiesärskola, då både introduktionsprogrammet

individuellt alternativ och KAA ingår i verksamhetsområdet.

Förvaltningens synpunkter
När introduktionsprogrammen i Gnesta startades 2017 erbjöds studier inom

språkintroduktion (SPRINT) och individuellt alternativ. Anledningen till att starta de

båda introduktionsprogrammen var för att tillmötesgå behovet hos de nyanlända

ungdomar i gymnasieålder som bodde i Gnesta samt att det fanns ett behov av att
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erbjuda studier i Gnesta för ungdomar som haft stora svårigheter under tiden i

grundskolan och i vissa fall även under tidigare påbörjad gymnasieutbildning. Dessa

svårigheter har ofta yttrat sig i så kallat hemmasittande. Eleverna har varit aktuella

inom det kommunala aktivitetsansvaret, som innebär att kommunen har en skyldighet

att tillse att ungdomar mellan 16 och 19 år, som inte genomför eller har genomfört en

gymnasieutbildning, erbjuds insatser. SPRINT avslutades vårterminen 2019, efter

beslut i kommunfullmäktige, med hänvisning till ett kraftigt minskat elevunderlag.

Under 2020 har barn- och utbildningsförvaltningen inlett ett samarbete med

socialförvaltningens utbildningscentrum. Samarbetet innebär att elever som är aktuella

för stödinsatser genom det kommunala aktivitetsansvaret fasats över till att läsa kurser

och utbildningar via utbildningscentrum i Gnesta. Förändringarna påverkar inte

eleverna i deras studier, utan har genomförts för att säkerställa att studieupplägget

bättre svarar mot de lagkrav som ställs på den gymnasiala utbildningen. Eleverna

fortsätter att studera utifrån samma kunskapsinnehåll och betygskrav samt ges tillgång

till samma personal och stödinsatser, som visat sig vara mycket framgångsrika för att

säkerställa att eleverna fortsätter sina studier. Samarbetet har formaliserats genom en

överenskommelse mellan förvaltningscheferna för socialförvaltningen och barn- och

utbildningsförvaltningen. I överenskommelsen regleras praktiska frågor såsom vilka

elever som är aktuella för insatserna, hur de skrivs in och hur faktureringen för

kurserna ska genomföras. Överenskommelsen finns att läsa som bilaga till detta

ärende. Det nya samarbetet har även presenterats för Skolverket och förvaltningen har

bjudits in till att framöver delta vid Skolverkets workshops för att presentera

samarbetsupplägget för andra kommuner.

Samarbetet innebär att inga nya elever skrivs in på Gnestas introduktionsprogram

individuellt alternativ. Elever under 20 år, som aktualiserats för stöd inom ramen för

det kommunala aktivitetsansvaret, är istället inskrivna hos utbildningscentrum. Elever

som fyller 20 år under tiden de studerar enligt detta upplägg, kan efter individuell

prövning beviljas rätt att fortsätta sina studier enligt samma upplägg. I dagsläget

studerar elva elever med stödinsatser via KAA. Alla är fortfarande inskrivna som

studerande inom introduktionsprogrammet individuellt alternativ, men tio av dem

studerar redan i praktiken via utbildningscentrum och kommer att skrivas in formellt

hos utbildningscentrum till höstterminen. Den elfte eleven studerar i Gnesta genom ett

avtal med elevens hemkommun. Det avtalet löper ut under våren och kommer inte att

förnyas då elevens avslutar sina studier under våren. Ytterligare sex elever har praktik

tillhandahållen genom samarbete mellan KAA och socialförvaltningens enhet för stöd

till arbete.

Sammanfattningsvis innebär detta att introduktionsprogrammet individuellt alternativ

inte kommer ha några inskrivna elever när höstterminen 2021 startar. Därför föreslår

barn- och utbildningsförvaltningen att introduktionsprogrammet individuellt alternativ

avvecklas. Personalen som arbetat med eleverna vid introduktionsprogrammet

individuellt alternativ, kommer fortsatt arbeta med eleverna inom ramen för det

kommunala aktivitetsansvaret. Budgeten för gymnasieskola och gymnasiesärskola är
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därmed opåverkad, då både introduktionsprogrammet individuellt alternativ och KAA

ingår i samma verksamhetsområde och kostnadsställe. Förvaltningen har informerat

om förslaget till förändring i barn- och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp

den 25 mars 2021. Vid sammanträdet lyftes inga avvikande åsikter från de fackliga

representanterna. Vidare har personalen som arbetar med eleverna gjort en risk- och

konsekvensbedömning, av vilken inga risker kopplat till förändringen framgår.

Däremot framgår risker kopplat till personalens arbete generellt, för vilka en

handlingsplan upprättats.

Ekonomiska konsekvenser

Den föreslagna förändringen innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Eleverna kommer fortsatt erbjudas samma stödinsatser som tidigare via KAA.

Kurskostnaderna kommer även de vara samma som tidigare, beroende på vilka kurser

eleverna läser.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Den föreslagna förändringen förväntas inte påverka eleverna olika, oberoende av kön.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

2. Samverkansavtal KAA och utbildningscentrum

Monica Tägtström Bergman Bengt Greiff

Tf. förvaltningschef Gymnasieansvarig

Alice Kyander

Utredare

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsnämnden



Barn och utbildningsförvaltningen  2021-03-22 

Beslutsinstans Förvaltningschef 
Fastställd 2021-03-22  
Giltig till Tills vidare     

Samverkan mellan KAA och 
Utbildningscentrum 
Sedan hösten 2020 har elever under 20 år, som aktualiserats för stöd inom ramen för 
det kommunala aktivitetsansvaret (KAA, barn- och utbildningsförvaltningen), kunnat 
studera hos Utbildningscentrum (socialförvaltningen) med tillhandahållet stöd i form av 
SYV och studiecoach från KAA. Nedan beskrivs ansvarsfördelningen för denna 
samverkan. 

Åldersgränser 
Huvudregeln är att ungdomar under 20 år, som aktualiserats för stöd inom ramen för 
det kommunala aktivitetsansvaret, kan studera via Utbildningscentrum men med stöd i 
form av SYV och studiecoach som tillhandahålls av KAA. 

Elever som studerat via Utbildningscentrum med stöd inom ramen för KAA, kan efter 
prövning fortsatt få stöd inom ramen för KAA även efter att de fyllt 20 år. 

Elever yngre än 20 år med studiebevis kan efter individuell prövning beviljas rätt att 
studera inom ramen för Utbildningscentrum. Sådana prövningar görs i samråd mellan 
rektor vid Utbildningscentrum och ansvarig för KAA. 

Kursutbud 
Elever som studerar via Utbildningscentrum med stöd inom ramen för KAA har tillgång 
till hela Utbildningscentrums kursutbud. Utbildningscentrum debiterar barn- och 
utbildningsförvaltningen månadsvis för kurskostnaden för de elever som studerar med 
stöd inom ramen för KAA. 

Ansvarig för KAA ansvarar för att eleverna får information om kursutbudet och sköter 
kontakter med utbildningsanordnaren. 

Elevadministration 
Ansvarig för KAA hanterar administration, registrerar betyg och sköter kontakter med 
CSN för samtliga elever som studerar med stöd inom ramen för KAA. Då eleverna 
studerar via Utbildningscentrum registreras eleverna med deras skolkod. 

Ansökan om studiemedel 
Elever under 20 år får stöd inom ramen för KAA för att hantera ansökan om studiemedel 
till CSN. 

Elever över 20 år ansvarar själva för ansökan om studiemedel till CSN. 
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Beslutsinstans Förvaltningschef 
Fastställd 2021-03-22  
Giltig till Tills vidare     

Stöd till elever 
Elever som studerar via Utbildningscentrum med stöd inom ramen för KAA beviljas stöd 
utifrån en individuell bedömning om utformning och omfattning som görs av ansvarig 
för KAA. 

Monica Tägström Bergman Veronica Östlin 
Tf. förvaltningschef Tf. förvaltningschef 
Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen 



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2020.90

§ 54

Motion - Fri tid inom hemtjänsten

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen Fri Tid inom hemtjänsten.

Sammanfattning av ärendet
Motionen Fri tid inom hemtjänsten inkommer från Vänsterpartiet, Lena Staaf (V) och

Benny Åberg (V) den 14 mars 2020. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges

sammanträde den 30 mars 2020 och gick vidare till Socialnämnden för beredning.

Socialnämnden har utrett ärendet och överlämnar förslaget att avslå motionen till

kommunfullmäktige.

”Fri Tid” är inte evidensbaserad och det finns inget som styrker att detta skulle ge

brukarna ett mervärde. Alla brukare har redan idag möjlighet att planera utförandet

tillsammans med hemtjänsten i sin genomförandeplan. Det som förespråkas och också

bedöms som en evidensbaserad arbetsmetod och bedömning av insatser är IBIC,

Individens behov i centrum. Socialnämnden tog ett beslut i Framtidsplanen 2021–2023

att införa IBIC, därmed föreslås att motionen avslås.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-04

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-04-28, § 23

3. Tjänsteskrivelse SN -Fri Tid inom hemtjänsten

4. Motion - Fri tid inom hemtjänsten

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen Fri Tid inom hemtjänsten.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Upprättad: 2021-05-04

Diarienummer: KS.2020.90

Kommunstyrelsen

Motion - Fri tid inom hemtjänsten

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen Fri Tid inom hemtjänsten.

Ärendebeskrivning

Motionen Fri tid inom hemtjänsten inkommer från Vänsterpartiet, Lena Staaf (V) och

Benny Åberg (V) den 14 mars 2020. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges

sammanträde den 30 mars 2020 och gick vidare till Socialnämnden för beredning.

Socialnämnden har utrett ärendet och överlämnar förslaget att avslå motionen till

kommunfullmäktige.

Förvaltningens synpunkter

”Fri Tid” är inte evidensbaserad och det finns inget som styrker att detta skulle ge

brukarna ett mervärde. Alla brukare har redan idag möjlighet att planera utförandet

tillsammans med hemtjänsten i sin genomförandeplan. Det som förespråkas och också

bedöms som en evidensbaserad arbetsmetod och bedömning av insatser är IBIC,

Individens behov i centrum. Socialnämnden tog ett beslut i Framtidsplanen 2021–2023

att införa IBIC, därmed föreslås att motionen avslås.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-05-04

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-04-28, § 23

3. Tjänsteskrivelse SN -Fri Tid inom hemtjänsten

4. Motion - Fri tid inom hemtjänsten

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Vänsterpartiet i Gnesta

www.gnesta.se
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Anders Axelsson Veronica Östlin

Kommunchef Tf. Förvaltningschef

Patrik Rosin
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Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-28
Diarienummer: KS.2020.90

§ 23

Motion - Fri tid inom hemtjänsten

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen Fri Tid inom hemtjänsten.

Sammanfattning av ärendet
Motionen Fri tid inom hemtjänsten inkommer från Vänsterpartiet, Lena Staaf (V) och

Benny Åberg (V) den 14 mars 2020. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges

sammanträde den 30 mars 2020 och gick vidare till Socialnämnden för beredning.

Socialnämnden har utrett ärendet och överlämnar förslaget att avslå motionen till

kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-02

2. Motion - Fri tid inom hemtjänsten

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen Fri Tid inom hemtjänsten.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Vänsterpartiet i Gnesta
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Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-04-02
Diarienummer: KS.2020.90

Socialnämnden

Motion - Fri tid inom hemtjänsten

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen Fri Tid inom hemtjänsten.

Sammanfattning
Motionen Fri tid inom hemtjänsten inkommer från Vänsterpartiet, Lena Staaf (V) och

Benny Åberg (V) den 14 mars 2020. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges

sammanträde den 30 mars 2020 och gick vidare till Socialnämnden för beredning.

Socialnämnden har utrett ärendet och överlämnar förslaget att avslå motionen till

kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet lämnar in en motion som avser att Gnesta kommun ska utreda och

införa ”Fri Tid” inom hemtjänsten. ”Fri Tid” innebär att omvårdnadspersonalen

planerar arbetet tillsammans med brukaren. Vänsterpartiet hänvisar i sin motion till

Västervik som införde denna modell 2017. Sedan modellen infördes i Västervik vittnar

kommunen om minskad stress bland omsorgspersonal, nöjdare brukare samt frigjord

tid för personalen som kan läggas på uppföljning av verksamheten.

Förvaltningens synpunkter
Att utreda och eventuellt också införa nya arbetsmodeller inom socialnämndens

ansvarsområde utförs fortlöpande. För att ge exempel; socialnämnden har tagit ett

beslut i Framtidsplanen 2021–2023 att införa IBIC (individens behov i centrum), en ny

tolkning av Trygg hemgång och diverse biståndsbeslut som lett till förenklad

handläggning. Detta är konstitutiva delar av verksamhetsutveckling. Samt, idag har alla

brukare redan möjlighet att planera utförandet tillsammans med hemtjänsten i sin

genomförandeplan.

Under flera år har socialnämnden fokuserat på samverkan och delaktighet vilket även

går att utläsa från Framtidsplanerna. Hemtjänsten arbetar idag i enlighet med

samverkan, bland annat genom de systematiska samverkansmötena mellan

biståndshandläggare och planerarna för hemtjänsten. Detta är ett led i det systematiska

kvalitetsarbetet för att säkerställa kvaliteten för den enskilda och att insatserna sker
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utifrån behov. Hemtjänsten arbetar även i enlighet med delaktighet, bland annat

genom ett nära samarbete mellan planerarna och hemtjänsttagarna, samt, genom

Trygg hemgång där samma personal möter upp brukare som blivit utskrivna från

sjukhuset under de första dagarna för att tillsammans utforma hemtjänstinsatserna.

Dessa systematiska arbetsmoment innebär att brukarna är delaktiga av utförandet av

insatserna och sker utifrån behov.

Vidare i Framtidsplanen kan man utläsa att fokus ligger på uppföljning, både på

verksamhet- och brukarnivå samt att minska sjukfrånvaron. Det sker ständiga insatser

som syftar till en ännu bättre hemtjänst, ökad tillit och delaktighet för både personal

och brukare samt minskad sjukfrånvaro. Detta stärks av Socialstyrelsens

brukarundersökning som visar att nöjdheten bland brukarna inom hemtjänsten har

ökat. Från en andel om 86 % år 2018 till en andel om 87 % år 2020 som svarat att de är

mycket nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst. Även sjukfrånvaron inom

socialförvaltningen har stadigt minskat sedan år 2014 med undantag från Corona

pandemin 2020.

”Fri Tid” är inte evidensbaserad och det finns inget som styrker att detta skulle ge

brukarna ett mervärde. Det som förespråkas och också bedöms som en evidensbaserad

arbetsmetod och bedömning av insatser är IBIC. Som tidigare nämnts, har

Socialnämnden beslutat att införa IBIC. Därmed föreslås att motionen avslås.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys utifrån checklista bedöms inte relevant i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-04-02

2. Motion - Fri tid inom hemtjänsten

Veronica Östlin Patrik Rosin

Tf. Förvaltningschef Verksamhetschef administration och
bistånd

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Vänsterpartiet i Gnesta



Gnesta kommun 

Ink: 2020 -03- 14 
Dnr  
För handläggning  

Vänsterpartiet Gnesta 

Motion 

Fri tid inom hemtjänsten 

I Västervik arbetar man sedan 2017 med en framgångsrik modell inom hemtjänsten som kallas "Fri 
Tid". Istället för att biståndshandläggare bestämmer hur lång tid hjälp med morgonbestyr eller 
städning ska ta lägger personalen själva upp arbetet tillsammans med brukaren. Planeringen sker i 
små arbetslag och behovet av administration och detaljstyrning minskar. 

Sedan modellen infördes i Västervik har personal vittnat om minskad stress och kommunens 
hemtjänst har stigit rejält i de öppna jämförelser som görs, med 95% nöjda brukare inom 
hemtjänsten. Farhågor om att modellen skulle leda till ökade kostnader har inte heller infriats. 
Tvärtom har systemet visat sig mer kostnadseffektivt och frigör tid för både personal och 
biståndshandläggare som kan användas till bland annat uppföljning av verksamheten. 

Fri Tid leder således till en bättre hemtjänst och förbättrad arbetsmiljö, med ökad tillit mellan 
professioner och ökad delaktighet för både brukare och personal. 

Vänsterpartiet i Gnesta föreslår 

• Att Gnesta kommun utreder Västerviks sätt att arbeta med Fri Tid utifrån de förutsättningar 
som gäller i vår kommun, och sedan inför arbetssättet "Fri Tid" anpassat efter lokala 
förhållanden 

Gnesta 200313 

Lena Staaf 
Benny Åberg 



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2020.23

§ 53

Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten på grund av sin kostsamma

karaktär.

Sammanfattning av ärendet
Motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten inkommer från Feministiskt initiativ,

Kim Silow Kallenberg (Fi), Anja Probst (Fi) och Johan Wahlström (Fi) den 20 januari

2020. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020

och gick vidare till Socialnämnden för beredning. Socialnämnden har utrett ärendet

och överlämnar förslaget att avslå motionen till kommunfullmäktige.

Att införa en 6 timmars arbetsdag inom hemtjänsten är en kostsam och svår utmaning

som det inte finns utrymme för idag. Dels ligger svårigheterna i att mäta effekterna av

en 6 timmars arbetsdag och dels finns det inte urtymme i budget för att utreda eller

införa arbetstidsomläggningar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-04

2. Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

3. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-04-28, § 22

4. Tjänsteskrivelse SN- Arbetstidsförtortning i hemtjänsten

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten på grund av sin

kostsamma karaktär.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-05-04

Diarienummer: KS.2020.23

Kommunstyrelsen

Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten på grund av sin kostsamma

karaktär.

Ärendebeskrivning

Motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten inkommer från Feministiskt initiativ,

Kim Silow Kallenberg (Fi), Anja Probst (Fi) och Johan Wahlström (Fi) den 20 januari

2020. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020

och gick vidare till Socialnämnden för beredning. Socialnämnden har utrett ärendet

och överlämnar förslaget att avslå motionen till kommunfullmäktige.

Förvaltningens synpunkter

Att införa en 6 timmars arbetsdag inom hemtjänsten är en kostsam och svår utmaning

som det inte finns utrymme för idag. Dels ligger svårigheterna i att mäta effekterna av

en 6 timmars arbetsdag och dels finns det inte urtymme i budget för att utreda eller

införa arbetstidsomläggningar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-05-04

2. Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

3. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-04-28, § 22

4. Tjänsteskrivelse SN- Arbetstidsförtortning i hemtjänsten

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Feministiskt initiativ i Gnesta

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Anders Axelsson Veronica Östlin

Kommunchef Tf. Förvaltningschef

Patrik Rosin

Verksamhetschef Administration och

bistånd

www.gnesta.se


Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-28
Diarienummer: KS.2020.23

§ 22

Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten på grund av sin kostsamma

karaktär.

Sammanfattning av ärendet
Motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten inkommer från Feministiskt initiativ,

Kim Silow Kallenberg (Fi), Anja Probst (Fi) och Johan Wahlström (Fi) den 20 januari

2020. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020

och gick vidare till Socialnämnden för beredning. Socialnämnden har utrett ärendet

och överlämnar förslaget att avslå motionen till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-04-01

2. Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten på grund av sin kostsamma

karaktär.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Silow Kallenberg (Fi) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt Kim

Silow Kallensbergs (Fi) ändringsförslag om att bifalla motionen och finner att nämnden

beslutar enligt framskrivet förslag.

Reservationer
Kim Silow Kallenberg (Fi) reserverar sig muntligt mot beslutet.



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Feministiskt initiativ i Gnesta



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-04-01
Diarienummer: KS.2020.23

Socialnämnden

Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten på grund av sin kostsamma

karaktär.

Sammanfattning
Motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten inkommer från Feministiskt initiativ,

Kim Silow Kallenberg (Fi), Anja Probst (Fi) och Johan Wahlström (Fi) den 20 januari

2020. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020

och gick vidare till Socialnämnden för beredning. Socialnämnden har utrett ärendet

och överlämnar förslaget att avslå motionen till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Feministiskt initiativ hävdar att det arbete som utförs i samhället idag är ojämnt
fördelat, många går arbetslösa medan vissa arbetar sig till utmattning. Feministiskt
initiativ vill se en förändring av normalarbetstiden och hävdar att detta skulle innebära
bättre arbetsvillkor, kompetenshöjning och bättre löner för hemtjänstpersonal och
därmed öka statusen på yrken inom äldreomsorgen. Detta skulle i sin tur leda till att de
mellanmänskliga mötena skulle få mer utrymme, personalen skulle bli nöjdare och
sjukskrivningarna skulle sannolikt minska. Med detta som bakgrund yrkar Feministiskt
initiativ på att; Gnesta kommun inleder försök med 6 timmars arbetsdag med
bibehållen lön i minst en verksamhet, förslagsvis hemtjänsten, för att utreda en bredare
arbetstidsomläggning.

Förvaltningens synpunkter
Att införa en 6 timmars arbetsdag inom hemtjänsten är en kostsam och svår utmaning
som det inte finns utrymme för idag. Detta är ett uppdrag som kräver politisk
prioritering och i kommunens Framtidsplan framgår det inte att införa eller utreda
arbetstidsomläggningar.

Varje förkortad arbetstimme måste ersättas med annan personal vilket kommer leda till
både rekryteringsutmaningar- och rekryteringskostnader och som en följd av detta
även utökade personalkostnader.
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Det finns idag vissa slutsatser från olika kommuner som haft pilotprojekt inom 6-

timmarsarbetsdag inom hemtjänsten. Slutsatserna är främst att sjukskrivningarna inte

gick ned så mycket som man hade hoppats på och dessutom var det väldigt kostsamt.

Socialnämnden i Gnesta vill framhäva att det idag bedrivs ett aktivt arbete inom

socialförvaltningen med att minska sjukfrånvaron och kompetenshöjande insatser sker

utifrån individ- och gruppbehov.

Det finns även viss forskning som indikerar att arbetstidsförkortning med bibehållen

lön kan leda till mindre stress och bättre sömn, vilket i sin tur kan leda till ökad

produktivitet när man väl jobbar men ingen positiv effekt för verksamhetens ekonomi.

Svårigheten ligger även i att det krävs flera år innan man kan mäta dessa effekter och

idag finns det varken projekterad tid för utredarna eller verktyg som stödjer ett projekt

likt detta inom socialförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser

Det skulle innebära en stor ekonomisk påfrestning för socialnämnden att inleda ett
försök med 6 timmars arbetsdag och det finns inget utrymme i budget för detta.
Dessutom råder idag en viss övertalighet i hemtjänsten i förhållande till utförda
timmar, vilket resulterar i obalans i schemaläggningen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Jämställdhetsanalys utifrån checklista bedöms inte relevant i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-04-01

2. Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

Veronica Östlin Patrik Rosin

Tf. Förvaltningschef Verksamhetschef administration och
bistånd

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Feministiskt initiativ i Gnesta



Gnesta kommun 
Ink: 2223 -01- 20 
Dnr: ............................ 
För handläggning: ................ 

Motion 

Arbetstidsförkortning i hemtjänsten 

Det arbete som utförs i samhället idag är ojämnt fördelat. Många går arbetslösa, 
samtidigt som andra arbetar sig till utmattning och andra stressproblem. 

Under de första två tredjedelarna av 1900-talet ledde ökad produktivitet både till 
inkomstökning och arbetstidsförkortning. Det senaste tillfället normalarbetstiden 
sänktes var införandet av den femte semesterveckan 1978, men effektiviseringarna 
har knappast minskat de snart 40 år som gått sedan dess. 

Idag pågår försök med kortare arbetstid inom olika verksamheter, i olika delar av 
landet. Redan inom ett halvår hade sjukfrånvaron minskat och patientnöjdheten stigit 
på dessa arbetsplatser. 

Vi vill höja statusen på yrken som äldreomsorgen genom att förbättra arbetsvillkor, 
kompetenshöjning och bättre löner. Det skulle innebära många vinster både för de 
som arbetar inom den sektorn och för de som tar emot vård. Mellan mänskliga möten 
skulle få mer utrymme, personalen skulle bli nöjdare, och sjukskrivningarna skulle 
sannolikt gå ned. 

Feministiskt initiativ yrkar därför på att: 

- Att Gnesta kommun inleder försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i 
minst en verksamhet, förslagsvis hemtjänsten, för att utreda en bredare 
arbetstidsomläggning. 

Gnesta, 2020-01-20 
Kim Silow Kallenberg 
Anja Probst 
Johan Wahlström 



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: KS.2021.57

§ 62

Motion - Webbsändning av
kommunfullmäktige

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till beslut i ärende KS.2021.149, Utreda

möjligheten för medborgare att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträden

digitalt.

Sammanfattning av ärendet
MotionenWebbsändning av kommunfullmäktige inkom från Centern genom Håkan

Ekstrand, Mari Klasson, Erik Granqvist, Elin Ekstrand, Andreas Andersson, Ingalill

Fredriksson, Mats Klasson och Axel Brodin den 24 februari 2021. Motionen anmäldes

till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021, och gick vidare till

kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelseförvaltningen har genom ärendet KS.2021.149 Utreda möjligheten för

medborgare att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträden digitalt föreslagit

att motionen skall anses besvarad.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-26

2. Motion- Webbsändning av kommunfullmäktige

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till beslut i ärende KS.2021.149,

Utreda möjligheten för medborgare att kunna följa kommunfullmäktiges

sammanträden digitalt.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2021-05-26

Diarienummer: KS.2021.57

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Webbsändning av

kommunfullmäktige

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till beslut i ärende KS.2021.149, Utreda

möjligheten för medborgare att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträden

digitalt.

Ärendebeskrivning

MotionenWebbsändning av kommunfullmäktige inkom från Centern genom Håkan

Ekstrand, Mari Klasson, Erik Granqvist, Elin Ekstrand, Andreas Andersson, Ingalill

Fredriksson, Mats Klasson och Axel Brodin den 24 februari 2021. Motionen anmäldes

till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021, och gick vidare till

kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelseförvaltningen har genom ärendet KS.2021.149 Utreda möjligheten för

medborgare att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträden digitalt föreslagit

att motionen skall anses besvarad.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-05-26

2. Motion - Webbsändning av kommunfullmäktige

Sändlista

~ Kommmunfullmäktige

~ Centerpartiet i Gnesta

Anders Axelsson Jenny Johansson

Kommunchef Kommunsekreterare

Julia Zetterstrand

Kanskichef

www.gnesta.se


Motion 

Gnesta kommun 

Ink: 2021 -C2- 2 4 
Dnr: 
För handläggning.  

Websändning av kommunfullmäktige 

Under 2020 har restriktioner i samband med Covid -19 medfört en snabbare 

utveckling av digitaliserade möten, både vad gäller nämnder, kommunstyrelse 

och kommunfullmäktige. Vid årets sista KF möte i december kunde konstateras 

att tekniken nu utvecklats avsevärt. I spåren av restriktionerna minskade 

antalet åhörare från allmänheten på både nämndmöten och fullmäktige. 

Centerpartiet förespråkar en öppen och tydlig politisk debatt, vilket blir svårt 

att uppfylla när möten nu måste hållas utan åhörare. Vi anser att den tekniska 

utvecklingen nu kommit så långt att det är dags att pröva websändning av i 

första hand fullmäktige och i förlängningen nämnder också. 

Vi hemställer att: 

Gnesta kommun provar att websända kommunfullmäktiges sammanträden 

snarast. 

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp 

Håkan Ekstrand, Mari Klasson, Erik Granqvist, Elin Ekstrand, 

Andreas Andersson, Ingalill Fredriksson, Mats Klasson, Axel Bodin 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 
GNESTA 



Kommunstyrelseförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-06-11

Diarienummer: KS.2021.185

Kommunfullmäktige

Motion - Insatser för att möta relationsvåld

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till barn- och utbildningsnämnden för

beredning.

Ärendebeskrivning
Elin Ekstrand (C) och Ingalill Fredriksson (C) har lämnat in en motion där de föreslår

att all personal inom förskola och skola ska erbjudas utbildning hur de kan känna igen

och agera, när de möter våld i nära relationer, samt att handlingsplaner ska arbetas

fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska agera vid misstanke om våld i

nära relationer.

Beslutsunderlag

1. Ärendeblad 2021-06-11

2. Motionen



Motion om 

GNESTA KOMMUN 

2021 -05- 8 

Insatser för att möta relationsvåld 

 

Alla har rätt att leva ett tryggt liv. Vi vet att det inte är så idag. Våldet mot kvinnor har särskilt 
uppmärksammats under den senaste tiden. Det är ingen ny fråga. Centerpartiet och partiets 
kvinnoförbund, Centerkvinnorna, har länge lyft dessa viktiga frågor med målet att alla ska 
kunna leva sina liv i trygghet. 

Vade människa har rätt att respekteras. Tyvärr är det inte så samhället ser ut i dag. Våld 
förekommer i nära relationer och barn och unga bevittnar våld i hemmet eller till och med 
själva blir utsatta för fysisk och psykisk misshandel. Pandemin, med hemarbete och isolering, 
har ökat riskerna för våld i nära relationer. 

En del görs för att vända utvecklingen, men mer måste göras. Vi behöver vara fler som 
reagerar! Polis och socialtjänst är oftast de som möter de direkt våldsutsatta i samband med 
anmälningar. Även personal i förskola och skola, som dagligen träffar barn och elever, kan ha 
möjligheter att sätta stopp för våldet. 

Centerpartiet anser att personal i skolan och förskolan ska ha utbildning i att möta barn och 
ungdomar som de tror bevittnat eller som utsätts för våld i hemmet. Det räcker inte enbart att 
göra en orosanmälan, utan personalen behöver även kunna stötta den som är utsatt. 

Allt måste ske planerat och därför bör det finnas handlingsplaner som tar upp vad förskolan 
och skolan gör när de vet eller befarar att barn och ungdomar far illa. Det kan till och med 
vara så, att det ska vara en person som skriver de orosanmälningar som ibland måste göras för 
att dessa anmälningar ska innehålla de uppgifter som behövs för att de ska ge resultat. 

Mot bakgrund av detta föreslår Centerpartiet: 

Att all personal inom förskola och skola ska erbjudas utbildning hur de kan känna igen och 
agera, när de möter våld i nära relationer. 

Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska agera 
vid misstanke om våld i nära relationer. 

Centerpartiet i Gnesta 
2021-05-28 

Elin Ekstrand (C) 
Ingalill Fredriksson (C) 

UROOLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-07
Diarienummer: SN.2021.34

§ 56

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För första kvartalet 2021 finns 14 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav

11 stycken inom LSS och 3 stycken inom SoL. Alla beslut är rapporterade och

återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Utöver dessa rapporterade beslut för kvartal 1 har förvaltningen rapporterat ytterligare

7 Ej verkställda gynnande beslut till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Dessa

har framkommit i efterhand och skulle ha redovisats som Ej verkställda beslut under

kvartal 3 samt 4 år 2020. Samtliga beslut gäller pausad demensdagvård på egen

begäran med anledning av Covid -19. Samtliga beslut är nu åter verkställda eller

avslutade.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-06

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-04-28, § 24

3. Tjänsteskrivelse 2021-04-15

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-05-06

Diarienummer: SN.2021.34

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande

biståndsbeslut enligt SoL och LSS, kvartal 1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapport godkänns.

Sammanfattning

För första kvartalet 2021 finns 14 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav

11 stycken inom LSS och 3 stycken inom SoL. Alla beslut är rapporterade och

återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Utöver dessa rapporterade beslut för kvartal 1 har förvaltningen rapporterat ytterligare

7 Ej verkställda gynnande beslut till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Dessa

har framkommit i efterhand och skulle ha redovisats som Ej verkställda beslut under

kvartal 3 samt 4 år 2020. Samtliga beslut gäller pausad demensdagvård på egen

begäran med anledning av Covid -19. Samtliga beslut är nu åter verkställda eller

avslutade.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-04-15

2. Utdrag ur Socialnämndens protokoll 21-04-28, § 24

3. Tjänsteskrivelse 2021-05-06

Sändlista

~ Utredare Socialförvaltningen.

~ Tf Socialchef.

Anders Axelsson Veronica Östlin

Kommunchef Tf Socialchef

Karin Pramlid

Utredare

www.gnesta.se


Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-04-28
Diarienummer: SN.2021.34

§ 24

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För första kvartalet 2021 finns 14 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav
11 stycken inom LSS och 3 stycken inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-04-15

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Utredare, kvalitetsteamet

~ Verksamhetschef Stöd och vägledning

~ Verksamhetschef Administration och bistånd



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-04-15
Diarienummer: SN.2021.34

Socialnämnden

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning
För första kvartalet 2021 finns 14 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav
11 stycken inom LSS och 3 stycken inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Ärendebeskrivning
I lag och förarbeten till lag framgår att nämnden ska lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många av nämndens beslut som inte har verkställts inom
tre månader från dagen för respektive beslut. I statistikrapporten ska anges vilka typer
av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut. I förarbetena framgår vidare att statistikrapporten som lämnas till
fullmäktige ska ut formas på ett sådant sätt att sekretessbelagda uppgifter om enskilda
inte lämnas ut. Rapporten kan efter begäran lämnas ut till allmänhet och media. Enligt
förarbetena ska det därför inte gå att härleda vilka personer besluten gäller och
nämnden ska inte ange skäl till varför de rapporterade besluten inte är verkställda,
eftersom det inte är tänkt att skapa en diskussion kring enskilda ärenden.

Socialnämnden ska rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), revisorer
och kommunfullmäktige beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdagen. Kommunen kan åläggas en särskild avgift (sanktionsavgift) om beslut
inte verkställs inom skälig tid. Vad som är skälig tid avgörs från fall till fall och
beroende på omständigheterna.



Socialförvaltningen 2(4)

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Ej verkställda beslut inom tre månader

Enhet Beslut om insats

fattat

Typ av insats Kommentar

Biståndsenheten 2018-06-27 Demensdagvård

LSS

Insats pausad på

den enskildes

begäran.

Verkställdes åter

25 februari, 2021.

Biståndsenheten 2020-01-14 Demensdagvård

LSS

Insats pausad på

den enskildes

begäran.

Verkställdes åter

14 april, 2021

Biståndsenheten 2020-06-23 Boende vuxna LSS Den enskilda har ej

kunnat nås med

erbjudande, flera

försök.

Biståndsenheten 2020-03-04 Kontaktperson LSS Avvaktar

verkställan enligt

den enskildes

begäran.

Biståndsenheten 2020-04-03 Kontaktperson LSS Erbjudits

kontaktperson.

Biståndsenheten 2020-04-03 Korttidsvistelse LSS Avslutat,

24 mars, 2021

Biståndsenheten 2020-04-20 Boende vuxna LSS Avslutat,

24 mars, 2021

Biståndsenheten 2020-04-21 Boende vuxna LSS Erbjudits plats.

Biståndsenheten 2020-06-18 Kontaktperson LSS Verkställt,

1 februari 2021

Biståndsenheten 2020-07-28 Kontaktperson LSS Verkställt,

31 januari, 2021



Socialförvaltningen 3(4)

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Biståndsenheten 2020-09-23 Boende vuxna LSS Erbjudits plats samt

tackat ja.

Biståndsenheten 2020-10-02 Demensdagvård

LSS

Insats pausad på

den enskildes

begäran.

Verkställdes åter,

20 mars, 2021.

Biståndsenheten 2020-10-21 Kontaktperson LSS Tackat nej till

erbjudande.

Biståndsenheten 2020-10-28 Avlösarservice i

hemmet, LSS

Avvaktar

verkställan enligt

den enskildes

begäran.

Bedömning

Antalet ej verkställda beslut har minskat sedan förra gången. Antal rapporterade beslut
är 14 varav fem beslut har verkställts.

Tre av de verkställda besluten gäller dagvård där de enskilda velat pausa insats med
anledning av covid -19. Personerna är nu åter inom demensdagvården.

Två beslut har avslutats, varav det ena på egen begäran. Det andra beslutet var
tidsbegränsat och ny ansökan har inkommit.

Sju beslut återstår att verkställa. Gällande två av besluten har god man/vårdnadshavare
kontaktat kommunen med önskan om att avvakta verkställan på grund av personliga
skäl. Kommunen planerar för kontinuerlig avstämning med de enskilda. Ett beslut rör
en person som har valt att tacka nej till erbjudande. Ett beslut rör en person som har
tackat ja till erbjudande men där verkställighet dröjer en tid på grund av
renoveringsbehov i tilltänkt bostad. Ett beslut gäller en person som befinner sig
utomlands, och trots flera försök har kommunen inte lyckas nå personen med
erbjudande om verkställande. Beslutet kommer att avslutas inom kort. Ett beslut gäller
bostad med särskild service LSS där den enskilde nyligen blivit erbjuden plats men god
man ifrågasätter om det är det bästa för den enskilde. De återkommer med besked
inom kort. Ett beslut gäller kontaktperson där den enskilde fått erbjudande om tilltänkt
kontaktperson och ett första möte är inbokat.

Utöver bifogad tabell i tjänsteskrivelsen har förvaltningen rapporterat ytterligare sju Ej

verkställda gynnande beslut till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Dessa har

framkommit i efterhand och skulle ha redovisats som Ej verkställda beslut under

kvartal 3 samt 4 år 2020. Samtliga beslut gäller pausad demensdagvård på egen



Socialförvaltningen 4(4)

Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

begäran med anledning av Covid -19. Samtliga beslut är nu åter verkställda eller

avslutade.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kan medföra konsekvenser för ekonomin om Inspektionen för vård och

omsorg (IVO) ansöker om att Socialnämnden ska åläggas betala en särskild avgift

enligt 28 a § lagen om stöd och service till visa funktionshindrade (LSS) eller enligt

16 kap 6 a § Socialtjänstlagen och om Förvaltningsrätten beslutar att bifalla denna

ansökan. Avgiften varierar i varje enskilt ärende.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej aktuellt i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-04-15

Veronica Östlin Patrik Rosin

Tf. förvaltningschef Verksamhetschef Administration och
bistånd

Karin Pramlid

Utredare

Sändlista
~ Utredare, kvalitetsteamet

~ Verksamhetschef Stöd och vägledning

~ Verksamhetschef Administrastion och bistånd



Kommunstyrelseförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-06-09

Diarienummer: KS.2018.301

Kommunfullmäktige

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Välja xx som ledamot i kommunstyrelsen för Vänsterpartiet (V).

2. Välja xx som ersättare i valnämnden för Feministiskt Initiativ (Fi).

3. Välja xx som ersättare i kommunstyrelsen för Feministiskt initiativ.

4. Välja xx som ledamot i socialnämnden för Feministiskt Initiativ

5. Godkänna Alberto Castros (V) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.

6. Begära att Länsstyrelsen gör en nyuppräkning för Vänsterpartiet.

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar fyllnadsval till nämnder.

Beslutsunderlag

1. Ärendeblad 2021-06-09



Kommunstyrelseförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-06-11

Diarienummer: KS.2021.4

Kommunfullmäktige

Anmälningsärenden
kommunfullmäktige

Sammanfattning

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som

kommunledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för kommunfullmäktige,

utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos

kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Revisionsrapport: Uppföljning av granskning 2013 av VA, samt översiktlig

granskning av nuläge, 2021-06-09

~ Revisionsrapport: Granskning av insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga,

2021-06-09
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