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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Parentation för Jane Löfstrand och Krister Westman genomförs.

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Erik Granqvist (C) och Benny Åberg (V) som ordinarie och Sami

Smedberg (S) och Sibylle Ekengren (M) som ersättare att justera protokollet onsdagen

den 31 mars 2021, kl 8.00, i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att en nyinkommen avsägelse behandlas under punkten "Val till

kommunala uppdrag" och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens

förslag. Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Information

Ingen information.
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Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: KS.2021.76

§ 1

Interpellation - Stöd till omsorgspersonal

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Lena Staaf(V) har stället en interpellation till socialnämndens ordförande Ingrid

Jerneborg Glimne (M) om stöd till omsorgspersonal.

Svar på interpellation från Vänsterpartiet, Lena Staaf till Socialnämndens

ordförande Ingrid Jerneborg Glimne angående stöd till omsorgspersonal;

Interpellanten tar upp en väldigt viktig fråga gällande stöd till omsorgspersonal som

haft det extra tungt under Coronapandemin.

Fråga 1 Har Socialnämnden ordnat med stöd åt drabbad personal inom

äldreomsorgen och i så fall vilken slags stöd?

Svar fråga 1 Svaret på frågan är JA. Det var särskilt under pandemins början som

det fanns en viss oro i personalgruppen, men inget som visade på att man skulle koppla

in Previa rakt över. Socialförvaltningen har erbjudit samtlig omsorgspersonal att ha

extra samtal via företagshälsan Previa. Varje anställd har erbjudits tre tillfällen för

stödjande samtal hos Previa utan särskild anmälan till förvaltningen. Dessutom har

samtlig personal haft möjlighet till fler och stödjande samtal med sina närmsta chefer

och även i gruppdiskussioner. Man har även haft utökade personalgruppsmöten.

Cheferna har haft mer tid för personalsamtal och varit uppmärksamma på personalens

mående.

Det är ju framförallt på våra särskilda boenden som personalen varit mest utsatt och

där smitta har funnits. Inom hemtjänsten/hemsjukvården har man ju redan tidigt

inrättat ett särskilt Coronateam som ska ta hand om de som har Covid-19.

Fråga 2 Om inget stöd ännu ordnats, när kommer Socialnämnden att se till att detta

görs? Vilket stöd i så fall?

Svar fråga 2 Socialförvaltningen har ordnat med ovanstående redovisat stöd och

dessa insatser kommer att finnas kvar under den tid som vi har en pandemi.
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Beslutsunderlag
1. Interpellationen.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Interpellationen får ställas.

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

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: KS.2020.326

§ 2

Interpellation angående fortsatt timmestrafik
på helger för pendeltågen

Beslut
1. Interpellationen får ställas

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

Rocklind (S) angående fortsatt timmestrafik på helger för pendeltågen.

Svar på Lena Staafs interpellation angående pendeltågen.

När Gnesta kommun för ett par år sedan med extremt kort varsel ställdes inför

möjligheten att under två år få en tillfälligt utökad pendeltågstrafik på helgerna, i

väntan på den utökning av regionaltåg på helgerna som sedan länge planerats införas

2022, så valde vi efter visst övervägande att gå med på en kommunal medfinansiering

av två extra turer för denna period. Vi framförde att vi ansåg det vara ett ganska

olyckligt undantag kring finansieringsprinciperna då vi sedan några år tillbaka har en

uppdelning där Region Sörmland ska stå för finansieringen av all tågtrafik.

Vi har i fortsatta diskussioner med Region Sörmland framhållit att trafiken är önskvärd

att behålla, helt eller delvis, även när det tillkommer fler turer med regionaltågen. Men

vi har också framfört att vi finner det som ganska självklart att utgångspunkten måste

vara att vi återupprättar den ordning som i grunden gäller, dvs att Gnesta kommun

finansierar lokal kollektivtrafik och regionen står för kostnader för regional trafik samt

för tågtrafiken.

Södertälje kommun har från start framhållit att detta inte är en fråga för kommunen.

De ser precis som oss ett värde för invånarna att ha en bra utbyggd trafik, men när det

kommer till beställning och finansiering så har de samma principer som oss även på

andra sidan länsgränsen, dvs att tågtrafiken hanteras på regional nivå.

Om frågan att dela på kostnaderna med Stockholm menas Region Stockholm så är mig

veterligen det en öppen fråga i det fall båda regionerna vill förhandla om det.

Beslutsunderlag
1. Interpellationen
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Kommunfullmäktiges presidium förslag till beslut
1. Interpellationen får ställas.

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

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: MOB.2020.179

§ 3

Handlingsprogram för en säkrare och tryggare
kommun för perioden 2021-2023

Beslut
1. Anta handlingsprogram för säkrare och tryggare kommun 2021-2023.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande handlingsprogram för 2016-2020 beslutades av kommunfullmäktige 2015-

12-14. Föreliggande förslag till nytt handlingsprogram för säkrare och tryggare

kommun avser perioden 2021-2023. Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig vid

sammanträde 2020-10-21 bakom att kommunfullmäktige antar programmet.

Kommunen ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ha ett handlingsprogram

för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Programmet gäller för samtliga

delar av Gnesta kommun för åren 2021-2023.

Från och med 1 jan 2021 gäller en större revidering av lagen om skydd mot olyckor,

vilket bland annat innebär en tydligare statlig styrning av handlingsprogrammets

utformning och innehåll. MSB har föreskriftsrätten inom detta område och kommer

med en föreskrift och vägledning under våren 2021. Senast 1 jan 2022 ska

handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor uppfylla nya krav, vilket

innebär att ett arbete med att justera detta program behöver göras redan under 2021.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-03-15, § 7

2. Tjänsteskrivelse 2020-11-09

3. Förslag till handlingsprogram för säkrare och tryggare kommun 2021-2023

4. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-21, § 70

5. Tjänsteskrivelse 2020-10-14

Tjänsteförslag
1. Anta handlingsprogram för säkrare och tryggare kommun 2021-2023.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Sörmlandskustens räddningstjänst

~ Beredskapssamordnaren
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Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: KS.2020.295

§ 4

Revidering Näringslivsprogram

Beslut
1. Upphäva näringslivsprogrammet från 2013

2. Anta det reviderade näringslivsprogrammet med titeln Samverkan för hållbar

tillväxt med sikte på 2025

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta handlingsplan.

Sammanfattning av ärendet
Gnesta kommun antog 2013 ett program för utveckling av näringslivet i kommunen.

Programmet omfattade tiden till år 2020. Kommunen har nu beslutat att göra en

revidering av programmet. Det reviderade programmet tar sikte mot år 2025.

Arbetet med en revidering av näringslivsprogrammet från 2013 påbörjades med en

genomgång av målområden och indikatorer. Därefter har ett tiotal djupintervjuer gjorts

med representanter för företag med verksamhet i Gnesta kommun. En workshop

genomfördes den 20 november 2019 med ett drygt 20-tal deltagare. En andra

workshop med 15 deltagare genomfördes den 13 oktober 2020. Företagen har också

getts möjlighet att svara på några frågor i en webbenkät under första kvartalet 2020.

Svarsfrekvensen på webbenkäten var god med 52 inkomna svar.

Programmet lyfter fram några särskilt viktiga områden för kommunens insatser för att

stärka näringslivets utveckling. En del i detta är att identifiera en övergripande målbild

och komplettera den med ett antal strategiska, målrelaterade åtgärdsområden.

Kommunen förutsätts i nära samverkan med företagen i kommunen utarbeta

handlingsplaner inom respektive åtgärdsområde

Beslutsunderlag
1. Utdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-15, § 3

2. Tjänsteskrivelse 2021-11-09

3. Näringslivsprogram - Samverkan för hållbar tillväxt med sikte på 2025

Tjänsteförslag
1. Upphäva näringslivsprogrammet från 2013
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2. Anta det reviderade näringslivsprogrammet med titeln Samverkan för

hållbar tillväxt med sikte på 2025

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta handlingsplan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Sofie Lifvenhage (M), Anna Ekström (M), Johan Rocklind (S), Håkan Ekstrand

(C), Sarah Kinberg (L), Lena Staaf (V) och Tomas Ingberg (SD) bifaller det framskrivna

förslaget. Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Chef kommunikation och samverkan

~ Kommunchef
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Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: SN.2021.1

§ 5

Ersättning till externa utförare av hemtjänst
2021

Beslut
1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst, gäller retroaktivt från

1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
För att justera ersättningsnivåerna till 2021 års nivå har löneandelen räknats upp med

1,8% och driftkostnadsdelen med 1%. I övrigt görs beräkningen enligt metoden som

finns beskriven i beslutsunderlaget. Ersättningen till externa utförare av hemtjänst

kommer därmed att vara 446,9 kronor/timme i tätort och 497,66 kronor/timme på

landsort. Ersättningsnivåerna gäller retroaktivt från 1 januari 2021.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-03-15, § 9

2. Tjänsteskrivelse 2021-01-28

3. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-01-27, § 2

4. Tjänsteskrivelse SN- Ersättning till externa utförare av hemtjänst 2021-01-19

Tjänsteförslag
1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst, gäller retroaktivt från

1 januari 2021.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Förvaltningschef, socialförvaltningen

~ Verksamhetschef, administration och bistånd

~ Förvaltningsekonom, socialförvaltningen

~ Verksamhetsutvecklare, socialförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: KS.2021.6

§ 6

Ansökan om partistöd 2021

Beslut
1. Bevilja partistöd för 2021 för Liberalerna, Moderata

samlingspartiet,Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ, Sverigedemokraterna,

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska varje år innan utgången av april månad fatta beslut om

utbetalning av partistöd. Underlag för besluten är ansökningarna från respektive

partier. Partistödet räknas ut efter det antal mandat som respektive parti har i

kommunfullmäktige och är uppdelat i grundstöd, mandatstöd och utbildningsstöd.

Grundstödet är det samma för samtliga partier, mandat- och utbildningsstöd baserar

sig på antal mandat i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-03-15, § 8

2. Tjänsteskrivelse 2021-03-03

Tjänsteförslag
1. Bevilja partistöd för 2021 för Liberalerna, Moderata

samlingspartiet,Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ, Sverigedemokraterna,

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Partiföreträdare
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~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: KS.2021.25

§ 7

Obesvarade motioner

Beslut
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
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 §)

Totalt finns 14 st obesvarade motioner, av dessa ligger 5 st. för beredning med kortare

handläggningstid än 1 år. För 9 motioner är handläggningstiden mer än ett år. Detta är

delvis en konsekvens av att politiken under 2020, pga. rådande Covid 19 -läge, kommit

överens om att avvakta med att behandla motioner på nämnderna.

Under perioden april- oktober 2020 togs därför inga motioner upp för beslut i

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-03-15, § 10

2. Tjänsteskrivelse 2021-02-25

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: KS.2021.35

§ 8

Motion - Gör 224:an säker för oskyddade
trafikanter

Beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till samhällsbyggnadsnämnden för

beredning.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har lämnat in en motion om att göra väg 224:a mer säker för oskyddade

trafikanter. Liberalerna vill att kommunen begär av Trafikverket (som är ägare av väg

224, att skyndsamt utreda möjligheterna till att säkra vägsträckan för de oskyddade

trafikanterna.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2021-03-18

2. Motion - Gör 224:an säker för oskyddade trafikanter

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till samhällsbyggnadsnämnden för

beredning.

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

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samhällsbyggnadsnämnden

~ Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: KS.2021.57

§ 9

Motion - Webbsändning av
kommunfullmäktige
1. Motionen anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion med förslaget att Gnesta kommun provar att

webbsända kommunfullmäktiges sammanträden

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2021-03-18

2. Motionen- Webbsändning av kommunfullmäktige

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

~ Kommunchef
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Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: KS.2021.62

§ 10

Motion - Åtgärder för samgående med andra
kommuners miljöenheter

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

Sammanfattning av ärendet
Sarah Kinberg (L) har lämnat in en motion där man föreslår att kommunchefen utreder

samgående med andra kommuners miljöenheter.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2021-03-18

2. Motion - Åtgärder för samgående med andra kommuners miljöenheter

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

~ Kommunchef
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Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: KS.2021.65

§ 11

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och
tjejjouren Mira

Beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till socialnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt Initiativ har lämnat in en motion där man vill att Gnesta kommun ska

bidra till långsiktigt samarbete med finansiering av en viktig kvinnojoursverksamhet i

närområdet genom föreningsbidrag årligen med 100 000 kr till föreningen Mira i

Nyköping.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2021-03-18

2. Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

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

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

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Socialnämnden

~ Förvaltningschef socialförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: KS.2021.68

§ 12

Motion - Genomlysning av arbetsmiljön på
socialförvaltningen

Beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till socialnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion där man föreslår följande; Gnesta kommun

tillsätter en extern utredning av arbetsmiljön inom social-förvaltningen, i första hand

gällande hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen. Utredningen som genomförs

är öppen och transparent och att utredningen genomförs på alla nivåer i hierarkin.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2021-03-18

2. Motion - Genomlysning av arbetsmiljön på socialförvaltningen.

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Socialnämnden

~ Förvaltningschef socialförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: KS.2021.77

§ 13

Motion - Förbättrad trafiksäkerhet för
gångtrafikanter i Gnesta tätort

Beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till samhällsbyggnadsnämnden för

beredning.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion och föreslår att;

· Gnesta kommun utreder trafiksäkerheten för de gångtrafikanter som passerar

över Östra storgatan, Västra storgatan och Dansutvägen,

· Att utgångspunkt för utredningen ska vara att undersöka om övergångsställena

kan förstärkas med mer belysning, upphöjning av övergångsstället eller att

placera det i en chikan som gör att bilisterna måste sänka farten.

· Att en övergripande utredning görs av alla övergångsställen på de vägar

kommunen äger förutom de som är specifikt nämnda i motionen. är man

önskar en förbättrad säkerhet för gångtrafikanter i Gnesta tätort.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2021-03-18

2. Motionen - Förbättrad trafiksäkerhet för gångtrafikanter i Gnesta tätort

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till samhällsbyggnadsnämnden för

beredning.

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

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Samhällsbyggnadsnämnden

~ Förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnden
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: SN.2020.32

§ 14

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Beslut
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För tredje kvartalet 2020 finns 21 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut varav
6 beslut inom SoL och 15 beslut inom LSS. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-03-15, § 11

2. Tjänsteskrivelse 2020-11-16

3. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2020-12-02 § 59

4. Tjänsteskrivelse 2020-12-03

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
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Sammanträdesdatum: 2021-03-29
Diarienummer: KS.2018.301

§ 15

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022

Beslut
1. Platsen som ledamot från Socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden är

vakant.

2. Välja Andreas Gauffin från Sverigedemokraterna till ersättare i

samhällsbyggnadsnämnden.

3. Godkänna Therese Alwert (S) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige och

ersättare i socialnämnden

4. Begära att Länsstyrelsen gör en uppräkning för Socialdemokraterna.

5. Platsen som ersättare från Socialdemokraterna i socialnämnden är vakant.

Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval efter Jane Löfstrand (S) och Krister Westman (SD).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-03-04

2. Avsägelse Therese Alwert daterad 2021-03-26

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Välja xx från Socialdemokraterna till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

2. Välja xx från Sverigedemokraterna till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet kompletteras med Therese Alwerts (S) avsägelse.

Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Therese Alwerts (S)

avsägelser samt begära att Länsstyrelsens gör en ny uppräkning för

Socialdemokraterna och finner att så är fallet.

Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ De valda

~ Länsstyrelsen i Södermanland

~ Förtroendemannaregistret Troman
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ÄRENDE 
NR 


ÄRENDE 
NR 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 


NÄRVARANDE 


 


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 
JA NEJ 


 


Sven Anderson, Ordf M X         
Erik Granqvist, V ordf C X         
Johan Rocklind, Led S X  Digitalt deltagande       
Sami Smedberg, Led S X  Digitalt deltagande       
Therese Alwert, Led S  X Annette Furå       
Anders Oscarsson, Led            S X  Digitalt deltagande       
Inger Johansson, Led S                                                        X Leif Figaro       
Linda Lundin, Led S X  Digitalt deltagande       
Jesper Hammarlund, Led S X  Digitalt deltagande       
Harke Steenbergen, Led S X  Digitalt deltagande       
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X  Digitalt deltagande       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X  Digitalt deltagande       
Kim Jarl, Led M X  Digitalt deltagande       
Anna Ekström, Led M X  Digitalt deltagande       
Sibylle Ekengren, Led M X  Digitalt deltagande       
Karin Braathen Gustavsson, Led M X  Digitalt deltagande       
Håkan Ekstrand, Led C X  Digitalt deltagande       
Mari Klasson, Led C X  Digitalt deltagande       
Elin Ekstrand, Led C X  Digitalt deltagande       
Andreas Andersson, Led C   X  Digitalt deltagande       
Tomas Ingberg. Led SD 


 


 


X  Digitalt deltagande       
Christian Tomtlund, Led SD X         
Krister Ekberg, Led SD X         
Lars Allstadius, Led SD X  Digitalt deltagande       
Göran Ehrenhorn, Led SD
  


 X  --------       
Gustav Edman, Led MP
   


X  Digitalt deltagande       
Eva Skyllberg, Led MP
   


X  Digitalt deltagande       
Lena Staaf, Led V X  Digitalt deltagande       
Benny Åberg, Led V X  Digitalt deltagande       
Sarah Kinberg, Led L X  Digitalt deltagande       
Kim Silow Kallenberg, Led Fi X  Digitalt deltagande       
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Annette Furå, Ers   S
    


X  Digitalt deltagande       
Leif Figaro, Ers  S X  Digitalt deltagande       
Peter Bernhardsson, Ers  S X  Digitalt deltagande       
Jonny Karlsson, Ers  S  X        
Mattias Eldros, Ers  M X  Digitalt deltagande       
Dan Glimne, Ers  M X  Digitalt deltagande       
Rebecka Sahlman, Ers  M  X        
Astor Pettersson, Ers  M X  Digitalt deltagande       
Ingalill Fredriksson, Ers  C X  Digitalt deltagande       
Mats Klasson, Ers  C  X        
Axel Bodin, Ers  C X  Digitalt deltagande       
 ---, Ers  SD    -----       
 ---, Ers  SD
   
   
   
  


   -----       
Gunilla Louwerens, Ers  MP  X        
Marja Kiander, Ers  MP  X        
Birgitta Fredriksson, Ers  V  X        
Alberto Castro, Ers  V  X        
Christer Lagergren, Ers  L X  Digitalt deltagande       
Iraj Bagherzadeh, Ers  L X  Digitalt deltagande       
Anja Probst, Ers  Fi  X        
Johan Wahlström, Ers  Fi  X        


 







