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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Ingalill Fredriksson (C) som ordinarie och Anders Oscarsson (S)

som ersättare att justera protokollet onsdagen den 12 oktober 2022, kl 9.00, i

kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen har kompletterats med handlingar till ett nytt ärende, Extra

sammanträde för kommunfullmäktige 24 oktober 2022.

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Diarienummer: KS.2022.229

§ 54

Interpellation om lekplatser i Gnesta kommun

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Lena Staaf ( V) har ställt en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Sibylle Ekengren (M) angående lekplatser i Gnesta kommun.

Svar på interpellation från Lena Staaf (V) angående lekplatser i Gnesta kommun.

Jag vill inleda med att säga att vi delar bilden att denna process blivit alltför rörig och

ser därför positivt på att tydligare investeringsplaner ska tas fram, det kommer att vara

bra för både medborgare och medarbetare.

Lena Staaf har i sin interpellation ett antal specifika sakfrågor som jag härmed ämnar

besvara.

1. Avsattes investeringsmedel för att genomföra de ursprungliga beslutet om två

temalekparker i Gnesta tätort? Vad har i så fall hänt med dessa pengar eftersom inga

temalekparker byggts?

Svar: Investeringsmedel avsätts inför respektive budgetår och när investeringsmedel

sen ska tas i anspråk så lyfts detta för beslut.

2. Varför har man inte fullföljt det beslut om två temalekparker som tidigare tagits?

Svar: Det har byggts temalekparker i alla våra tätorter men i Gnesta tätort har bland

annat områdena kring Solåkravägen och Björnstigen också behövts belysas ur ett

exploateringsperspektiv, där det delvis funnits en ”krockande” plan för exempelvis

Björnstigen. Det ska också sägas att lekparken vid Solåkravägen rustats upp. Men

naturligtvis hade detta behövts belysas/beslutats tydligare i nämnd och inte enligt den

idé om presidiebeslut som vi då fick råd om. Samhällsbyggnadsnämnden har också, i

och med beslut om den förnyade lekplatsutredningen på nämndens sammanträde den

28:e september, beslutat att utreda och kostnadsberäkna två temalekplatser i Gnesta

tätort. Uppdraget ska återrapporteras i början på 2023.
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3. Vad ska undersökas i den nya utredningen?

Svar: Det är ingen ny utredning utan var en förnyad utredning baserat på ett redan

gediget material. Det som skulle belysas extra var rörelseglädje och samnyttjande av

lekplatserna av skolor och förskolor som kan använda lekplatserna som destinationer.

Denna utredning är nu klar och återrapporteringen godkändes på

samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 28:e september. Svaret från

förvaltningen är att det underlag som togs fram tidigare baserat på dialoger med

medborgare och enkäter fortfarande är relevant, att det inom regionen finns kunskap

om utformning med fokus på rörelseglädje och att skolorna och förskolorna är nöjda

med det utbud som finns.

4. Kommer man att utreda om man ska återställa de lekplatser som monteras ned?

Svar: Nej, det kommer man inte att göra eftersom den tidigare utredningen där

medborgarna fått lämna in önskemål och ge synpunkter fortfarande bedömts vara

relevant.

5. När beräknas den nya utredningen vara klar?

Svar: Den blev klar och godkändes på nämndens sammanträde den 28:e september.

Beslutsunderlag
1. Interpellation om lekplatser i Gnesta kommun

Kommunfullmäktiges presidums förslag till beslut
1. Interpellationen får ställas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Diarienummer: KS.2022.337

§ 55

Extrainsatt sammanträde för
kommunfullmäktige 24 oktober 2022

Beslut
1. Beslutar om att ha ett extra sammanträde för kommunfullmäktige, måndagen

den 24 oktober 2022 kl 18.00 i B-salen, Västra Storgatan 15 Gnesta.

2. Det tidigare beslutade kommunfullmäktigesammanträdet den 7 november 2022

utgår.

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett behov av att kommunfullmäktige sammanträder i oktober, därför föreslås

kommunfullmäktige besluta om ett extrainsatt sammanträde måndagen den 24

oktober 2022 klockan 18.00 i B-salen, Västra Storgatan 15 i Gnesta. Sammanträdet den

24 oktober 2022 kommer att behandla valärenden för den nya kommunfullmäktige-

församlingen.

Det sedan tidigare beslutade sammanträdet den 7 november 2022 föreslås utgå ur

sammanträdesplanen.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad daterat 2022-09-29

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Beslutar om att ha ett extra sammanträde för kommunfullmäktige, måndagen

den 24 oktober 2022 kl 18.00 i B-salen, Västra Storgatan 15 Gnesta.

2. Det tidigare beslutade kommunfullmäktigesammanträdet den 7 november 2022

utgår.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Kommunsekreterare

~ Hemsidan
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Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Diarienummer: KS.2022.252

§ 56

Årsredovisning 2021 Stipendiestiftelsen

Beslut
1. Godkänna Årsredovisning 2021 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till

elever inom grundskolan i Gnesta kommun för;

-belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit

- belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell

verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott

- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola

Under året har 4 500 kronor delats ut enligt ändamålet.

Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i syfte att

uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-09-26, § 117

2. Tjänsteskrivelse 2022-08-29

3. Årsredovisning Gnesta kommuns Stipendiestiftelse 2021

Tjänsteförslag
1. Godkänna Årsredovisning 2021 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Ekonomichef

~ Länsstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Diarienummer: KS.2022.253

§ 57

Årsredovisning 2021 Sociala stiftelsen

Beslut
1. Godkänner Årsredovisning 2021 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet användas till

stöd åt behövande personer i Gnesta kommun. Under året har 13 750 kr delats ut från

stiftelsen.

Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i syfte att

uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ut kommunstyrelsens protokoll 2022-09-26, § 118

2. Tjänsteskrivelse 2022-08-29

3. Årsredovisning 2021 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse

Tjänsteförslag
1. Godkänner Årsredovisning 2021 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Ekonomichef

~ Länsstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Diarienummer: KS.2022.224

§ 58

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland 2021

Beslut
1. Bevilja Samordningsförbundet RAR i Sörmland ansvarsfrihet för år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun, likt övriga kommuner i Sörmland, är medlem i

Samordningsförbundet RAR i Sörmland (Samordningsförbundet).

Samordningsförbundets syfte är att främja samverkan mellan organisationer och

myndigheter i länet.

Gnesta kommun har delgivits Samordningsförbundets årsredovisning för 2021,

granskningsrapport avseende bokslut och årsredovisning, revisionsrapport samt

revisorernas revisionsberättelse. Likt förbundets revisorer och KPMG gör

kommunstyrelseförvaltningen (förvaltningen) inte en annan bedömning avseende att

styrelsen och ledamöterna bör beviljas ansvarsfrihet. Därav föreslås

kommunfullmäktige besluta att styrelsen och ledamöterna i förbundet beviljas

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-08-29, § 100

2. Tjänsteskrivelse 2022-06-01

3. Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet RAR i Sörmland

4. Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 - KPMG

5. Revisionsrapport 2021-12-31 - KPMG

6. Revisionsberättelse 2021 - Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Tjänsteförslag
1. Bevilja Samordningsförbundet RAR i Sörmland ansvarsfrihet för år 2021.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) och Dan Glimne (M) anmäler jäv.

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samordningsförbundet RAR i Sörmland

~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Diarienummer: KS.2022.224

§ 59

Fastställande av 2023 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Beslut
1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR i Sörmland för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland (Samordningsförbundet) hemställer att

respektive medlems kommunfullmäktige fastställer budgeten för år 2023 till 16 000

000 kronor, vilket är samma totalbudget för Samordningsförbundet som föregående

år. Medlemsinsatsen för Gnesta kommun uppgår till 149 452 kronor.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022:08-29, § 101

2. Tjänsteskrivelse 2022-06-01

3. Budgetförslag 2023 - Samordningsförbundet RAR i Sörmland

4. Förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland -

Förbundsordning för samordningsförbund (rarsormland.se)

Tjänsteförslag
1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR i Sörmland för 2023.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samordningsförbundet RAR i Sörmland

~ Ekonomichef

https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2020/05/F%C3%B6rbundsordning.pdf
https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2020/05/F%C3%B6rbundsordning.pdf
https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2020/05/F%C3%B6rbundsordning.pdf
https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2020/05/F%C3%B6rbundsordning.pdf
https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2020/05/F%C3%B6rbundsordning.pdf
https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2020/05/F%C3%B6rbundsordning.pdf
https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2020/05/F%C3%B6rbundsordning.pdf
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Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Diarienummer: KS.2020.27

§ 60

Motion - Normkritisk pedagogik i förskola och
skola

Beslut
1. Motionen Normkritisk pedagogik i förskola och skola anses besvarad, med

hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ Gnesta har inkommit med en motion där motionärerna yrkar för

att Gnesta kommun ska upprätta en plan för hur ett normkritiskt perspektiv ska

implementeras i verksamheterna, med utgångspunkt i långsiktig och löpande

fortbildning för all pedagogisk personal. Barn- och utbildningsförvaltningens

bedömning är att det inte finns ett behov av en sådan plan, då förskolans och skolans

arbete redan kännetecknas av ett aktivt arbete med frågor om jämställdhet och

likabehandling, i enlighet med skollagen och läroplanerna.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-08-29, § 102

2. Tjänsteskrivelse

3. Protokoll 2022-05-31 BoU § 46

4. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

5. Motion - Normkritisk pedagogisk i förskola och skola

Tjänsteförslag
1. Motionen Normkritisk pedagogik i förskola och skola anses besvarad, med

hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anja Probst (Fi) och Lena Staaf (V) bifaller motionen.

Linda Lundin (S) bifaller det framskrivna förslaget.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt det framskrivna

förslaget eller enligt Anja Probst (Fi) och Lena Staafs (V) bifall till motionen.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller det framskrivna förslaget.

Reservationer
Anja Probst (Fi) anmäler skriftlig reservation. Lena Staaf (V) reserverar sig muntligt.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Diarienummer: KS.2021.279

§ 61

Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas
skolor

Beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter

Sammanfattning av ärendet
Krister Ekberg (SD) har lämnat in en motion med förslaget att införa ett maxantal på

20 elever per klass i Gnesta kommuns skolor. Detta med hänvisning till risk för sämre

inlärning, motivation och arbetsro för elever i större klasser. Även svårigheter för lärare

att hjälpa till och att se varje elev anges som skäl.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det inte finns skäl att införa ett maxantal

på 20 elever per klass. Detta mot bakgrund av att skolorna redan arbetar aktivt på olika

sätt för att skapa goda förutsättningar för lärande och studiero, att skolornas klasser i

snitt redan är relativt små samt de svårigheter som förslaget skulle medföra.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-08-29, § 104

2. Tjänsteskrivelse

3. Protokoll 2022-05-31 BoU § 47

4. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

5. Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas skolor

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter

Förslag till beslut på sammanträdet
Göran Ehrenhorn (SD) bifaller motionen.

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt det framskrivna

förslaget eller enligt Göran Ehrenhorns (SD) förslag om bifall till motionen.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Reservationer
Göran Ehrenhorn (SD) reserverar sig muntligt till förmån för eget förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Diarienummer: KS.2021.267

§ 62

Motion angående kontaktpolitikersystem

Beslut
1. Motionen avslås.

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att hitta former för

gemensamma verksamhetsbesök för samtliga nämndledamöter och ersättare.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Riktlinjer för politiska besök i

kommunen samt nyttjande av kommunens lokaler under dagtid och

nyckelhantering.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet inkom 6 september 2021 medMotion angående

kontaktpolitikersystem.Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 27 september

2021 och skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-08-29, § 103

2. Tjänsteskrivelse 2022-05-06

3. Motionen

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås.

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att hitta former för

gemensamma verksamhetsbesök för samtliga nämndledamöter och ersättare.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Riktlinjer för politiska besök i

kommunen samt nyttjande av kommunens lokaler under dagtid och

nyckelhantering.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Staaf (V) bifaller motionen.

Ingrid Jerneborg Glimne (M), Linda Lundin (S) och Håkan Ekstrand (C) bifaller det

framskrivna förslaget.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt det framskrivna

förslaget eller enligt Lena Staafs (V) bifall till motionen. Ordföranden finner att

kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Reservationer
Lena Staaf (V) anmäler skriftlig reservation.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Socialnämnden

~ Barn- och utbildingsnämnden

~ Samhällsbyggandsnämnden
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Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Diarienummer: KS.2021.354

§ 63

Motion angående äldreomsorgsplan

Beslut
1. Motionen anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet (V), Lena Staaf, Benny Åberg, Birgitta Fredriksson och Kerstin Löfgren,

inkom 2021-11-08 med en motion till kommunfullmäktige med ett antal förslag samt

frågeställningar. De föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att utforma en ny

äldreomsorgsplan för tiden 2022-2032 med närmare detaljer för åren 2022-2025, samt

att den nya äldreomsorgsplanen ska samordnas med bostadsförsörjningsplanen.

Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges sammanträde den 2021-11-22 och

skickades vidare till Socialnämnden för beredning.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-08.29, § 105

2. Tjänsteskrivelse KS - Motion angående äldreomsorgsplan, 2022-06-03

3. Motion angående äldreomsorgsplan, 2021-11-08

4. Tjänsteskrivelse SN - Motion angående äldreomsorgsplan, 2022-05-02

5. Protokoll 2021-11-22 - KF § 90

6. Protokoll 2022-06-01 - SN § 25

Tjänsteförslag
1. Motionen anses vara besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Staaf (V) bifaller motionen. Ingrid Jerneborg Glimne (M) bifaller det framskrivna

förslaget.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt det framskrivna

förslaget eller enligt Lena Staafs (V) bifall till motionen. Ordföranden finner att

kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Reservationer
Lena Staaf (V) anmäler muntlig reservation.

Sändlista
~ Namn 1

~ Namn 2

~ Namn 3



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Diarienummer: KS.2022.36

§ 64

Obesvarade motioner

Beslut
1. Rapporteringen godkänns

2. Motionen "Gör kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn" och motionen

"Belysning installeras på lekplatsers" svarstid förlängs tom 2023-03-31

3. De motioner som är äldre än ett år föreslås få förlängd svarstid till 2023-03-31.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet, Obesvarade motioner, redovisas två gånger per år till kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige.

Av kommunallagen framgår att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta

beslut inom ett år från det att motionen väcktes (KL 5 kap. 35 §).

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska beredning av en motion som inte kan

avslutas inom ett år från det att den väcktes antingen avskrivas från vidare

handläggning, eller beslutas om att beredningen ska fortsätta och även bestämma en ny

tid inom vilken den åter ska redovisas för komnunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-28 beslutades att de motioner som

då var över 1 år gamla skulle få förlängd handläggningstid och besvaras senast 26

september 2022. Av de motionerna som det beslutet hänvisade till är det 2 st som ej

beslutats än varav det föreslås om ytterligare förlängd svarstid för dessa två.

Övriga 10 motioner som vid denna redovisning är äldre än ett år föreslås få förlängd

handläggningstid tom sista mars 2023.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-09-25, § 119

2. Tjänsteskrivelse 2022-08-23

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns

2. Motionen "Gör kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn" och motionen

"Belysning installeras på lekplatsers" svarstid förlängs tom 2023-03-31
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

3. De motioner som är äldre än ett år föreslås få förlängd svarstid till 2023-03-31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kansliet
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Diarienummer: KS.2022.269

§ 65

Motion - inbjudande infarter

Beslut
1. Motionen anmäls medges och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ingalill Fredriksson (C) har lämnat in en motion där man föreslår att Gnesta kommun

ser över möjligheten att ordna adventsbelysning vid infarterna till våra tätorter så att

det ser inbjudande och välkomnande ut.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad - Motion- Inbjudande infarter

2. Motion - Inbjudande infarter.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Motionen anmäls medges och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Diarienummer: SN.2022.12

§ 66

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Beslut
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För första kvartalet 2022 finns 14 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 9
stycken inom LSS och 5 ärende 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. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-08-29, § 106

2. Tjänsteskrivelse 2022-05-03

3. Protokoll 2022-06-01 - SN § 26

4. Tjänsteskrivelse 2022-08-12

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Utredare Socialförvaltningen

~ Förvaltningschef
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Diarienummer: KS.2022.333

§ 67

Anmälningsärenden kommunfullmäktige

Beslut
1. Godkänner rapporteringen.

Sammanfattning av ärendet
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.

~ Äskande om utökad revisionsbudget 2023

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av

anmälningsärenden.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Diarienummer: KS.2018.301

§ 68

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022

Beslut
1. Platsen som representant i Östra Sveriges Luftvårdsförbund är vakant.

2. Godkänna Mari Klassons (C) avsägelse som ledamot och 2:e vice ordförande i

socialnämnden från och med 221010.

3. Välja Elin Ekstrand (C) till 2:e vice ordförande och ledamot i socialnämnden.

4. Välja Lena Östling Andersson (C) till ersättare i socialnämnden

5. Godkänna Sami Smedbergs (S) avsägelse som ledamot i socialnämnden, ledamot

i pensionärs - och omsorgsrådet samt ersättare i styrelsen i Gnesta Förvaltnings

AB.

6. Platsen som ledamot (S) i socialnämnden är vakant

7. Platsen som ledamot (S) i pensionärs - och omsorgsrådet är vakant

8. Platsen som ersättare i Gnesta Förvaltnings AB:s styrelse (S) är vakant

9. Fyllnadsval till sociala utskottet utses av socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar fyllnadsval till nämnder mm.

Mari Klasson (C) har 220929 avsagt sig sina uppdrag i socialnämnden.

Sami Smedberg (S) har 221002 avsagt sina uppdrag i socialnämnden, pensionär- och

omsorgsrådet och ersättare i styrelsen i Gnesta Förvaltnings AB.

Val till ledamot/ersättare i sociala utskottet utses av socialnämnden.

Beslutsunderlag
1. Avsägelser

Tjänsteförslag
1. Välja XX till representant i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

2. Godkänna Mari Klassons (C) avsägelse som ledamot och 2:e vice ordförande i

socialnämnden från och med 221010.

3. Välja xx (C) till 2:e vice ordförande och ledamot i socialnämnden.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

4. Välja xx (C) till ersättare i socialnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Socialnämnden

~ Troman

~ Lönekontoret

~ Kansliet
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ÄRENDE 
NR 

ÄRENDE 
NR 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

NÄRVARANDE 

 
 
 

JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

 
JA NEJ 

 

Sven Anderson, Ordf M X         
Inga-Lill Fredriksson, V. Ordf C X         
Johan Rocklind, Led S  X Leif Figaro       
Sami Smedberg, Led S  X Peter Bernhardsson       
Anders Oscarsson, Led S X         
Inger Johansson, Led            S X         
Linda Lundin, Led S                                                       X         
Jesper Hammarlund, Led S X         
Harke Steenbergen, Led S X         
Annette Furå, Led S X         
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X         
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X § 58 Anita Bell       
Kim Jarl, Led M X         
Anna Ekström, Led M  X Mattias Eldros       
Sibylle Ekengren, Led M X         
Karin Braathen Gustavsson, Led M X         
Håkan Ekstrand, Led C X         
Mari Klasson, Led C  X Mats Klasson       
Elin Ekstrand, Led C X         
Andreas Andersson, Led C   X         
Christian Tomtlund. Led SD 

 

 

 X  ---       
Krister Ekberg, Led SD  X  ---       
Lars Allstadius, Led SD  X  ---       
Göran Ehrenhorn, Led SD X         
Vakant, Led SD
  

 X  ---       
Gustav Edman, Led MP
   

 X  ---       
Gunilla Louwerens, Led MP
   

 X  ---       
Lena Staaf, Led V X         
Benny Åberg, Led V  X Birgitta Fredriksson       
Sarah Kinberg, Led L X         
Anja Probst, Led Fi x         
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JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

 
JA NEJ 

 

Leif Figaro, Ers   S
    

X         
Peter Bernhardsson, Ers  S X         
Jonny Karlsson, Ers  S X         
Ingrid Feldt, Ers  S X         
Mattias Eldros, Ers  M X         
Dan Glimne, Ers  M X         
Rebecka Sahlman, Ers  M  X        
Anita Bell, Ers  M X         
Mats Klasson, Ers  C X         
Axel Bodin, Ers  C X         
Lena Östling Andersson, Ers  C x         
 ---, Ers  SD          
 ---, Ers  SD
   
   
   
  

         
Marja Kiander, Ers  MP  X        
Per Skyllberg, Ers  MP  X        
Birgitta Fredriksson, Ers  V X         
Kerstin Löfgren, Ers  V  x        
Christer Lagergren, Ers  L X         
Iraj Bagherzadeh, Ers  L  X        
Johan Wahlström, Ers  Fi x         
 -------, Ers  Fi          

 



Motion: Normkritisk pedagogik  

Jag vill börja med att säga att det är positivt att finns konkreta exempel på arbete med normkritik i förskola och 
skola i Gnesta. Tidigare när vi debatterat jämlikhet, så har svaret varit att ”mycket bra” görs. Att det finns tydliga 
åtgärder som redovisas är önskvärt och bra.  

Att Gnesta kommun har anställt en skolbibliotekarie och att det finns genomtänkta val av utbildningsmaterial är 
väldigt bra. Att anställa skolbibliotekarie på alla skolor var ett förslag som vi lade i en motion innan det blev 
verklighet, och något vi hade med i vår valplattform inför förra valet.  

Kunskap och erfarenheter som startade i jämställdhetsprojektet som pågick 2008-2015 i Gnesta har gett effekt på 
så vis att vi faktiskt ser att likabehandlingsarbetet i dag är en naturlig del av skolpersonalens utbildningsdagar, 
kompetensutveckling och kartläggningar. Det finns styrdokument för att nå fram till en jämlik skola. Styrdokument 
för demokrati och jämställdhet som återfinns i läroplanen.  

Men att upprätta likabehandlingsplaner, eller att känna till läroplanens mål för likabehandling är bara steg ett, och 
innebär tyvärr ändå inte att ett sådant arbete per automatik alltid är aktivt i varje lektion, på varje rast eller är 
ständigt närvarande på skolans fritidsverksamhet.  

I en sammanfattning av jämställdhetsprojektet på Frejaskolan 2008-2011, återfanns statistik på normer bland 
elever som resulterade i anti-plugg kultur hos killarna, och fler hälsoproblem hos tjejerna. Killarna har haft bättre 
studieresultat 2022, men det är svårt att se ett trendbrott än. Då liksom nu är tjejerna överrepresenterade vad 
gäller hälsoproblem.  

I en enkät om trygghet i skolan 2022 är det alldeles för många elever som känner sig otrygga. En markant ökning 
av otrygghet uppstår från åk 5. Och många elever framförallt i högstadiet säger i enkäten att lärare inte ingriper 
om någon elev behandlas illa. Vi ser därför att mer behöver göras för att öka tryggheten, och likabehandling är en 
viktig del av det.  

Arbetet med jämlikhet är komplext, och vad de insatser som gjorts har haft för effekt hos eleverna är ännu oklart. 
En plan för normkritik med mer riktade mål, kan komplettera det arbetet som chefer och skolpersonal redan gör.  

För att komma tillrätta med problemen med ojämlikhet i skolan, är ett aktivt arbete med normkritik viktigt, i 
kombination med ökade resurser till elevhälsan. Genom normkritik blir arbetet med jämlikhet tydligt, det innebär 
en medveten kommunikation. Heteronormen och vithetsnormen blir synlig och de intersektionella perspektiven 
kan diskuteras.  

Trygghet och hälsa behöver ökas på, och få särskilt fokus genom strategier för det. Och vi har tidigare lagt förslag 
på riktade insatser för ökad jämlikhet i kommunen, men majoriteten har valt att gå från att vara föregångare med 
riktade insatser inom området till att vara nöjda med arbetet som görs. Något som gör att arbetet med normkritik 
riskerar att inte bli lika genomarbetat och prioriterat.  

Makt, identitet och lärande har betydelse, och reflektion kring detta ger ökad förutsättning att uppfylla 
demokratimålen i skolan. Alla barn har rätt till en likvärdig skolgång.  

Vi yrkar på bifall för motionen. Anja Probst och Johan Wahlström  

 



Reservation: "Motion angående kontaktpolitikersystem" 

Vänsterpartiet i Gnesta vill att ett kontaktpolitikersystem inrättas för att öka insynen i kommunens 
verksamheter. De framskrivna förslagen gör att det kommer fortsätta fungera som det gjort 
tidigare. Att hela nämnden ska bli "runtvallad" i en verksamhet riskerar att gruppen hamnar i ett 
konferensrum och får tillrättalagd information. Själva idéen med kontaktpolitiker är att komma ut i 
verksamheten och träffa personalen som jobbar längst ut för att förstå vilka utmaningar och behov 
som finns. Att hela nämnden ska besöka de olika verksamheterna gör det svårt att hinna besöka flera 
verksamheter under ett år eller en mandatperiod. 

Lena Staaf Vänsterpartiet Gnesta 2022-10-10 

40 
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Reservation: "Motion angående kontaktpolitikersystem" 


Vänsterpartiet i Gnesta vill att ett kontaktpolitikersystem inrättas för att öka insynen i kommunens 
verksamheter. De framskrivna förslagen gör att det kommer fortsätta fungera som det gjort 
tidigare. Att hela nämnden ska bli "runtvallad" i en verksamhet riskerar att gruppen hamnar i ett 
konferensrum och får tillrättalagd information. Själva idéen med kontaktpolitiker är att komma ut i 
verksamheten och träffa personalen som jobbar längst ut för att förstå vilka utmaningar och behov 
som finns. Att hela nämnden ska besöka de olika verksamheterna gör det svårt att hinna besöka flera 
verksamheter under ett år eller en mandatperiod. 
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Sven Anderson, Ordf M X         
Inga-Lill Fredriksson, V. Ordf C X         
Johan Rocklind, Led S  X Leif Figaro       
Sami Smedberg, Led S  X Peter Bernhardsson       
Anders Oscarsson, Led S X         
Inger Johansson, Led            S X         
Linda Lundin, Led S                                                       X         
Jesper Hammarlund, Led S X         
Harke Steenbergen, Led S X         
Annette Furå, Led S X         
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X         
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X § 58 Anita Bell       
Kim Jarl, Led M X         
Anna Ekström, Led M  X Mattias Eldros       
Sibylle Ekengren, Led M X         
Karin Braathen Gustavsson, Led M X         
Håkan Ekstrand, Led C X         
Mari Klasson, Led C  X Mats Klasson       
Elin Ekstrand, Led C X         
Andreas Andersson, Led C   X         
Christian Tomtlund. Led SD 


 


 


 X  ---       
Krister Ekberg, Led SD  X  ---       
Lars Allstadius, Led SD  X  ---       
Göran Ehrenhorn, Led SD X         
Vakant, Led SD
  


 X  ---       
Gustav Edman, Led MP
   


 X  ---       
Gunilla Louwerens, Led MP
   


 X  ---       
Lena Staaf, Led V X         
Benny Åberg, Led V  X Birgitta Fredriksson       
Sarah Kinberg, Led L X         
Anja Probst, Led Fi x         
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Leif Figaro, Ers   S
    


X         
Peter Bernhardsson, Ers  S X         
Jonny Karlsson, Ers  S X         
Ingrid Feldt, Ers  S X         
Mattias Eldros, Ers  M X         
Dan Glimne, Ers  M X         
Rebecka Sahlman, Ers  M  X        
Anita Bell, Ers  M X         
Mats Klasson, Ers  C X         
Axel Bodin, Ers  C X         
Lena Östling Andersson, Ers  C x         
 ---, Ers  SD          
 ---, Ers  SD
   
   
   
  


         
Marja Kiander, Ers  MP  X        
Per Skyllberg, Ers  MP  X        
Birgitta Fredriksson, Ers  V X         
Kerstin Löfgren, Ers  V  x        
Christer Lagergren, Ers  L X         
Iraj Bagherzadeh, Ers  L  X        
Johan Wahlström, Ers  Fi x         
 -------, Ers  Fi          


 








Motion: Normkritisk pedagogik  


Jag vill börja med att säga att det är positivt att finns konkreta exempel på arbete med normkritik i förskola och 
skola i Gnesta. Tidigare när vi debatterat jämlikhet, så har svaret varit att ”mycket bra” görs. Att det finns tydliga 
åtgärder som redovisas är önskvärt och bra.  


Att Gnesta kommun har anställt en skolbibliotekarie och att det finns genomtänkta val av utbildningsmaterial är 
väldigt bra. Att anställa skolbibliotekarie på alla skolor var ett förslag som vi lade i en motion innan det blev 
verklighet, och något vi hade med i vår valplattform inför förra valet.  


Kunskap och erfarenheter som startade i jämställdhetsprojektet som pågick 2008-2015 i Gnesta har gett effekt på 
så vis att vi faktiskt ser att likabehandlingsarbetet i dag är en naturlig del av skolpersonalens utbildningsdagar, 
kompetensutveckling och kartläggningar. Det finns styrdokument för att nå fram till en jämlik skola. Styrdokument 
för demokrati och jämställdhet som återfinns i läroplanen.  


Men att upprätta likabehandlingsplaner, eller att känna till läroplanens mål för likabehandling är bara steg ett, och 
innebär tyvärr ändå inte att ett sådant arbete per automatik alltid är aktivt i varje lektion, på varje rast eller är 
ständigt närvarande på skolans fritidsverksamhet.  


I en sammanfattning av jämställdhetsprojektet på Frejaskolan 2008-2011, återfanns statistik på normer bland 
elever som resulterade i anti-plugg kultur hos killarna, och fler hälsoproblem hos tjejerna. Killarna har haft bättre 
studieresultat 2022, men det är svårt att se ett trendbrott än. Då liksom nu är tjejerna överrepresenterade vad 
gäller hälsoproblem.  


I en enkät om trygghet i skolan 2022 är det alldeles för många elever som känner sig otrygga. En markant ökning 
av otrygghet uppstår från åk 5. Och många elever framförallt i högstadiet säger i enkäten att lärare inte ingriper 
om någon elev behandlas illa. Vi ser därför att mer behöver göras för att öka tryggheten, och likabehandling är en 
viktig del av det.  


Arbetet med jämlikhet är komplext, och vad de insatser som gjorts har haft för effekt hos eleverna är ännu oklart. 
En plan för normkritik med mer riktade mål, kan komplettera det arbetet som chefer och skolpersonal redan gör.  


För att komma tillrätta med problemen med ojämlikhet i skolan, är ett aktivt arbete med normkritik viktigt, i 
kombination med ökade resurser till elevhälsan. Genom normkritik blir arbetet med jämlikhet tydligt, det innebär 
en medveten kommunikation. Heteronormen och vithetsnormen blir synlig och de intersektionella perspektiven 
kan diskuteras.  


Trygghet och hälsa behöver ökas på, och få särskilt fokus genom strategier för det. Och vi har tidigare lagt förslag 
på riktade insatser för ökad jämlikhet i kommunen, men majoriteten har valt att gå från att vara föregångare med 
riktade insatser inom området till att vara nöjda med arbetet som görs. Något som gör att arbetet med normkritik 
riskerar att inte bli lika genomarbetat och prioriterat.  


Makt, identitet och lärande har betydelse, och reflektion kring detta ger ökad förutsättning att uppfylla 
demokratimålen i skolan. Alla barn har rätt till en likvärdig skolgång.  


Vi yrkar på bifall för motionen. Anja Probst och Johan Wahlström  


 







