
Kommunfullmäktige KALLELSE – KUNGÖRELSE

Sammanträde i kommunfullmäktige

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 30 september 2019, kl. 19.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 18.00. Lokal, B-salen, Elektron.

Oppositionen (C, L); kl. 18.00. Lokal, Frösjön, Elektron.

Oppositionen (MP-V-Fi); kl. 18.00. Lokal, Lockvattnet, Elektron.

Oppositionen (SD); kl. 18.00. Lokal, Björken,Elektron.

Förslag till justerare

Ordinarie: Eva Skyllberg (MP) och Pernilla Rydberg (SD)

Ersättare: Sami Smedberg (S) och Karin Braathen Gustavsson (M).

Tid och plats för justering

I omedelbar anslutning till sammanträdet. 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 kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning

Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordning

Av allmänheten i förväg inskickade frågor.

Information

Nr. Diarienummer Ärende

1 KS.2019.168 Interpellation - Badhusets öppettider

2 BOUN.2019.78 Kompetensväxling för ökad kunskapsutveckling

3 KS.2019.140 Bolagsordningar kommunala bolag

4 KS.2018.407 Motion - Eldrivna cyklar till förskolorna på
landsbygden

5 KS.2019.245 Motion - Gör kommunens lekplatser tillgängliga för

http://www.gnesta.se


Kommunfullmäktige KALLELSE – KUNGÖRELSE

alla barn

6 SN.2019.34 Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

7 KS.2018.301 Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022

8 KS.2019.7 Anmälningsärenden kommunfullmäktige

Sven Anderson Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare



 

Vänsterpartiet Gnesta 

 

Interpellation till KS ordf Johan Rocklind 

Angående badhusets öppettider 

Enligt uppgift kommer badhuset vara stängt en månad i sommar vilket även skedde förra sommaren. 

Förra sommaren fanns det dock som alternative att besöka Vagnhärads badhus men detta är stängt 

den här sommaren. 

För äldre och handikappade är det särskilt viktigt att ha regelbunden tillgång till varmbassäng för att 

underhålla träning och bibehålla rörligheten i muskler och leder.  

Frågor: 

1. Hur stor kostnadsbesparing beräknas det innebära om badhuset stängs en månad på 

sommaren? 

2. Är denna stängning att betrakta som tillfällig eller finnsmöjlighet att hålla det öppet 

kommande somrar? 

3. Har det i beslutet om stängning övervägts vilken påverkan detta får för äldre och 

handikappade? 

 

För Vänsterpartiet Gnesta den 3 juni 2019 

Lena Staaf 

 

 

 

 



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Ärendenummer: KS.2019.168

§ 52

Interpellation - Badhusets öppettider

Beslut

1. Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind (S) från Lena
Staaf (V) angående badhusets öppettider.

Johan Rocklind (S) meddelar att han svarar på interpellationen vid nästa
kommunfullmäktigesammanträde.

Beslutsunderlag

1. Interpellation- Badhusets öppettider

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Interpellationen får ställas

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

§ 84

Kompetensväxling för ökad kunskapsutveckling

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

större kompetensväxling inom grundskolan.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-09-05

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

3. Tjänsteskrivelse 2019

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

större kompetensväxling inom grundskolan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Linda Lundin (S) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång

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

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



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: 2019-09-05

Diarienummer: BOUN.2019.78

Kommunstyrelsen

Kompetensväxling för ökad

kunskapsutveckling

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

kompetensväxling inom grundskolan.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Gnesta kommuns grundskolor har under lång tid haft låga betygs- och

kunskapsresultat generellt och särskilt bland pojkar och elever från studieovana hem.

Vidare har skolorna en låg andel behöriga lärare jämfört med såväl rikssnittet som med

kommunerna i Södermanlands län. Att öka andelen behöriga lärare väntas öka

kvaliteten i undervisningen och elevernas kunskapsresultat. För att uppnå detta avser

förvaltningen genomföra en större kompetensväxling för att skapa en ny organisation

med fokus på höjda kunskapsresultat.

Ärendebeskrivning
I barn- och utbildningsförvaltningens framtidsplan ges förvaltningen i uppdrag att

genomföra en kompetensväxling och att arbeta för att skapa inkluderande lärmiljöer,

där så många elever som möjligt ges undervisning inom ramen för den ordinarie

undervisningen. Förvaltningens förslag för att genomföra detta innebär att se över

antalet resurspedagoger och ersätta obehörig personal med behöriga lärare.

Förvaltningens synpunkter
Gnesta kommuns grundskolor har under lång tid haft låga betygs- och

kunskapsresultat generellt och särskilt bland pojkar och elever från studieovana hem.

Det innebär att skolorna inte helt uppfyller sitt kompensatoriska uppdrag.

Betygsresultaten är lägre än genomsnittet för skolor med liknande elevsammansättning

utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer.

Lärarnas kompetens, förmåga och engagemang är den enskilt viktigaste

kvalitetsfaktorn för elevers lärande. Att undervisningen bedrivs av behöriga lärare är

därför en grundförutsättning för att ge en inkluderande undervisning av hög kvalitet.

Kommunens andel behöriga lärare har länge varit lägre än rikssnittet och lägre än

genomsnittet bland kommuner i Södermanlands län.



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

Heltidstjänster

Andel med lärarlegitimation och behörighet i ämnet

2016/17 2017/18 2018/19

Riket 71,4 71,4 70,5

Södermanlands län 65,3 64,2 64,0

Gnesta kommun 61,1 58,3 58,9

Många elever har fått sin undervisning utanför ordinarie undervisning och ofta av

obehörig personal i form av resurspedagoger. Dessa saknar ofta de kunskaper kring att

skapa långsiktig, pedagogisk utveckling för eleven som behöriga lärare har.

Förvaltningens bedömning är att flera av dessa elever kan få sina stödbehov uppfyllda

inom ramen för den ordinarie undervisningen. Detta givet att andelen behöriga lärare

ökar och att arbetet med att skapa inkluderande lärmiljöer fortsätter.

I framtidsplanen ges förvaltningen i uppdrag att genomföra en kompetensväxling.

Genom en större kompetensväxling där obehöriga lärare ersätts av behöriga samt

genom en översyn av behovet av resurspedagoger väntas kvaliteten i undervisningen

öka. Detta väntas i sin tur leda till förbättrade kunskapsresultat och bättre

förutsättningar för skolorna att lyckas i sitt kompensatoriska uppdrag.

Kompetensväxlingen genomförs genom naturlig avgång, att visstidsanställningar inte

förlängs samt genom omplacering eller uppsägning av obehörig personal.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Även om samtliga elever gynnas av att undervisningen bedrivs av behöriga lärare, är

detta särskilt viktigt för att höja pojkarnas kunskapsresultat.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-09-05

2. Protokoll 2019-09-03 - BoU §36

Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



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

Anna Sandklef Anne Hedlund

Tf kommunchef Tf förvaltningschef

Alice Kyander

Utredare



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-09-03
Ärendenummer: BOUN.2019.78

§ 36

Kompetensväxling för ökad kunskapsutveckling

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

större kompetensväxling inom grundskolan.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-08-27

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

större kompetensväxling inom grundskolan.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsförvaltningen 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: 2019-08-27
Diarienummer: BOUN.2019.78

Barn- och utbildningsnämnden

Kompetensväxling för ökad
kunskapsutveckling

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

kompetensväxling inom grundskolan.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Gnesta kommuns grundskolor har under lång tid haft låga betygs- och

kunskapsresultat generellt och särskilt bland pojkar och elever från studieovana hem.

Vidare har skolorna en låg andel behöriga lärare jämfört med såväl rikssnittet som med

kommunerna i Södermanlands län. Att öka andelen behöriga lärare väntas öka

kvaliteten i undervisningen och elevernas kunskapsresultat. För att uppnå detta avser

förvaltningen genomföra en större kompetensväxling för att skapa en ny organisation

med fokus på höjda kunskapsresultat.

Ärendebeskrivning
I barn- och utbildningsförvaltningens framtidsplan ges förvaltningen i uppdrag att

genomföra en kompetensväxling och att arbeta för att skapa inkluderande lärmiljöer,

där så många elever som möjligt ges undervisning inom ramen för den ordinarie

undervisningen. Förvaltningens förslag för att genomföra detta innebär att se över

antalet resurspedagoger och ersätta obehörig personal med behöriga lärare.

Förvaltningens synpunkter
Gnesta kommuns grundskolor har under lång tid haft låga betygs- och

kunskapsresultat generellt och särskilt bland pojkar och elever från studieovana hem.

Det innebär att skolorna inte helt uppfyller sitt kompensatoriska uppdrag.

Betygsresultaten är lägre än genomsnittet för skolor med liknande elevsammansättning

utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer.

Lärarnas kompetens, förmåga och engagemang är den enskilt viktigaste

kvalitetsfaktorn för elevers lärande. Att undervisningen bedrivs av behöriga lärare är

därför en grundförutsättning för att ge en inkluderande undervisning av hög kvalitet.

Kommunens andel behöriga lärare har länge varit lägre än rikssnittet och lägre än



Barn- och utbildningsförvaltningen 2(3)

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

genomsnittet bland kommuner i Södermanlands län.

Heltidstjänster

Andel med lärarlegitimation och behörighet i ämnet

2016/17 2017/18 2018/19

Riket 71,4 71,4 70,5

Södermanlands län 65,3 64,2 64,0

Gnesta kommun 61,1 58,3 58,9

Många elever har fått sin undervisning utanför ordinarie undervisning och ofta av

obehörig personal i form av resurspedagoger. Dessa saknar ofta de kunskaper kring att

skapa långsiktig, pedagogisk utveckling för eleven som behöriga lärare har.

Förvaltningens bedömning är att flera av dessa elever kan få sina stödbehov uppfyllda

inom ramen för den ordinarie undervisningen. Detta givet att andelen behöriga lärare

ökar och att arbetet med att skapa inkluderande lärmiljöer fortsätter.

I framtidsplanen ges förvaltningen i uppdrag att genomföra en kompetensväxling.

Genom en större kompetensväxling där obehöriga lärare ersätts av behöriga samt

genom en översyn av behovet av resurspedagoger väntas kvaliteten i undervisningen

öka. Detta väntas i sin tur leda till förbättrade kunskapsresultat och bättre

förutsättningar för skolorna att lyckas i sitt kompensatoriska uppdrag.

Kompetensväxlingen genomförs genom naturlig avgång, att visstidsanställningar inte

förlängs samt genom omplacering eller uppsägning av obehörig personal.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Även om samtliga elever gynnas av att undervisningen bedrivs av behöriga lärare, är

detta särskilt viktigt för att höja pojkarnas kunskapsresultat.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-08-27

Anne Hedlund Alice Kyander

Tf. förvaltningschef Utredare



Barn- och utbildningsförvaltningen 3(3)

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

Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

§ 86

Bolagsordningar kommunala bolag-Revidering
Bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter AB

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-08-22

2. Bolagsordning Gnesta Centrumfastigheter AB

Tjänsteförslag

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



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: 2019-08-22

Diarienummer: KS.2019.140

Kommunstyrelsen

Bolagsordningar kommunala bolag-

revidering Gnesta Centrumfastigheter

AB

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta det reviderade förslaget till bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter AB.

Sammanfattning
Bolagsverket har informerat Gnesta kommun om att Bolagsordningen för Gnesta

Centrumfastigheter AB, antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-17, behöver

revideras.

Förändringarna och kompletteringar är markerad med gul markering i den bifogade

Bolagsordningen för Gnesta Centrumfastigheter.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-08-22

2. Bolagsordning Gnesta Centrumfastigheter AB

Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

~ Gnesta Centrumfastigheter AB

Anna Sandklef

Tf. Kommunchef



Bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter
Org nr 556859-2843
Antagen KF 2019-09-xx

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gnesta Centrumfastigheter AB.

§ 2 Säte

Styrelsens skall ha sitt säte i Gnesta kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta samt utveckla fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala
likställighetsprinciperna främja en positiv utveckling i Gnesta centrum samt bedriva
verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska alla behållna tillgångar tillfalla Gnesta kommun.

Kommunfullmäktige ska av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till större principiella frågor
innan dessa beslutas av bolaget.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 70 000 kronor.

§ 6 Aktiebelopp

Aktie ska lyda på 1 000 kr.

§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 50 000 stycken och högst 70 000 stycken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst 3 5 ledamöter och högst 7. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i
Gnesta kommun för tiden från den ordinarie bolagstämma som följer närmast efter valet till
kommunfullmäktige intill den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande



direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller intill den sista ordinarie bolagsstämma som följer
efter nästa val till kommunfullmäktige.

§9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Gnesta kommunfullmäktige utse en
lekmannarevisor och en suppleant.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden behandlas.
1 Stämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordning
5 Val av en eller två justeringsmän.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5 Godkännande av dagordning.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns
granskningsrapport i förekommande fall koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen.

8 Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, och revisorn och lekmannarevisor med suppleant.
10 Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.
11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 1/1 - 31/12.

§ 13 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gnesta kommun möjlighet att ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.



§ 13 14 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gnesta kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder
ej möts på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gnesta kommun.



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-09-16
Ärendenummer: KS.2018.407

§ 89

Motion - Eldrivna cyklar till förskolorna på landsbygden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-08-27

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

3. Tjänsteskrivelse 2019-05-19

4. Motionen

Tjänsteförslag

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

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

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

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



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: 2019-08-27

Diarienummer: KS.2018.407

Kommunstyrelsen

Motion - Eldrivna cyklar till

förskolorna på landsbygden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till Barn- och utbildningsförvaltningens

synpunkter.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen anser, liksom motionärerna, att utflykter till

lekplatser och andra utflyktsmål är viktiga inslag i barnens vardag och bör

uppmuntras. Dock, med hänvisning till att de berörda förskolorna inte anser sig vara i

behov av eldrivna flakcyklar och att förskolorna redan idag har tillgång till

stimulerande utemiljöer för lek och rörelse, anser barn- och utbildningsförvaltningen

att det inte är aktuellt att köpa in eldrivna flakcyklar till förskolorna i Björnlunda,

Stjärnhov och Laxne.

Ärendebeskrivning
Elin Ekstrand (C) m.fl. yrkar för att köpa in eldrivna flakcyklar med plats för sex barn

till förskolorna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne. Detta för att personalen ska kunna

skjutsa barnen vid externa aktiviteter och utflykter och på så vis förbättra möjligheten

att utforska närmiljöerna.

Förvaltningens synpunkter
Barn- och utbildningsförvaltningen anser, liksom motionärerna, att utflykter till

lekplatser och andra utflyktsmål är viktiga inslag i barnens vardag och bör

uppmuntras. Förskolorna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne har tillgång till fina och

stimulerande utemiljöer för lek och rörelse, både i direkt anslutning till verksamheten

eller på gångavstånd. Längre utflykter görs i första hand till Gnesta tätort eller andra

platser dit det vore nödvändigt att åka buss även om förskolorna hade tillgång till

eldrivna flakcyklar. Därför ser barn- och utbildningsförvaltningen inte att det finns ett

behov av att köpa in eldrivna flakcyklar för detta ändamål. Förskolechef Monica

Gustavsson har varit i kontakt med de berörda förskolorna för att utreda deras behov

och syn på saken. Av detta har framkommit att de berörda förskolorna instämmer i

beskrivningen ovan och att de inte efterfrågar att eldrivna flakcyklar köps in till

verksamheterna.

Utöver att verksamheterna själva inte uttrycker ett sådant behov, anser barn- och

utbildningsförvaltningen att det finns ytterligare aspekter som föranleder att motionen



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

avslås. Detta gäller bland annat säkerheten för personal och barn samt förvaringen av

flakcyklarna. Vidare finns ett värde i att förskolorna uppmuntrar till promenad och

rörelse, särskilt då vardagsmotionen minskar över alla åldrar. Med utgångspunkt i

ovanstående anser barn- och utbildningsförvaltningen att det inte är aktuellt att köpa

in eldrivna flakcyklar för att användas i förskolorna.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan för jämställdhet bedöms inte vara tillämplig i detta ärende.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-08-28

2. Protokoll 2019-05-21 BoU §23

3. Motion - Eldrivna cyklar till förskolorna på landsbygden

Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Anna Sandklef Anne Hedlund

Tf. Kommunchef Tf. Förvaltningschef

Alice Kyander

Utredare



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-21
Ärendenummer: KS.2018.407

§ 23

Motion - Eldrivna cyklar till förskolorna på landsbygden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-13

2. Motion - Eldrivna cyklas till förskolorna på landsbygden

Tjänsteförslag

1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Fredriksson (C) bifaller motionen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt det framskrivna förslaget eller
enligt Inga-Lill Fredrikssons (C) förslag om att bifalla motionen och finner att
nämnden beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Reservation

Inga-Lill Fredriksson (C) reserverar sig muntligt.

Beslutet ska skickas till:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsförvaltningen 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: 2019-05-13
Diarienummer: KS.2018.407

Barn- och utbildningsnämnden

Motion - Eldrivna cyklar till
förskolorna på landsbygden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning

Förvaltningen anser, liksom motionärerna, att utflykter till lekplatser och andra

utflyktsmål är viktiga inslag i barnens vardag och bör uppmuntras. Dock, med

hänvisning till att de berörda förskolorna inte anser sig vara i behov av eldrivna

flakcyklar och att förskolorna redan idag har tillgång till stimulerande utemiljöer för

lek och rörelse, anser förvaltningen att det inte är aktuellt att köpa in eldrivna

flakcyklar till förskolorna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.

Ärendebeskrivning

Elin Ekstrand (C) m.fl. yrkar för att köpa in eldrivna flakcyklar med plats för sex barn

till förskolorna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne. Detta för att personalen ska kunna

skjutsa barnen vid externa aktiviteter och utflykter och på så vis förbättra möjligheten

att utforska närmiljöerna.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen anser, liksom motionärerna, att utflykter till lekplatser och andra

utflyktsmål är viktiga inslag i barnens vardag och bör uppmuntras. Förskolorna i

Björnlunda, Stjärnhov och Laxne har tillgång till fina och stimulerande utemiljöer för

lek och rörelse, både i direkt anslutning till verksamheten eller på gångavstånd. Längre

utflykter görs i första hand till Gnesta tätort eller andra platser dit det vore nödvändigt

att åka buss även om förskolorna hade tillgång till eldrivna flakcyklar. Därför ser



Barn- och utbildningsförvaltningen 2(2)

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

förvaltningen inte att det finns ett behov av att köpa in eldrivna flakcyklar för detta

ändamål. Förskolechef Monica Gustavsson har varit i kontakt med de berörda

förskolorna för att utreda deras behov och syn på saken. Av detta har framkommit att

de berörda förskolorna instämmer i beskrivningen ovan och att de inte efterfrågar att

eldrivna flakcyklar köps in till verksamheterna.

Utöver att verksamheterna själva inte uttrycker ett sådant behov, anser förvaltningen

att det finns ytterligare aspekter som föranleder att motionen avslås. Detta gäller bland

annat säkerheten för personal och barn samt förvaringen av flakcyklarna. Vidare finns

ett värde i att förskolorna uppmuntrar till promenad och rörelse, särskilt då

vardagsmotionen minskar över alla åldrar. Med utgångspunkt i ovanstående anser

förvaltningen att det inte är aktuellt att köpa in eldrivna flakcyklar för att användas i

förskolorna.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhet bedöms inte vara tillämplig i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-13

2. Motion - Eldrivna cyklas till förskolorna på landsbygden

Christina Thunberg Alice Kyander

Förvaltningschef Utredare

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Gnesta kommun 

Ink: 2018 -12- 17 

Dnr: ....................... 
För handläggning: ............. 

Motion till kommunfullmäktige i Gnesta kommun 

Eldrivna cyklar till förskolorna på landsbygden. 

Med eldrivna cyklar med plats för 6 barn i flaket ökar möjligheten för förskolorna att göra 

mer externa aktivitet och längre utflykter. Då kan även de mindre barnen få följa med på 

aktiviteter som är längre bort och kräver en längre promenad som de kanske inte orkar. 

Förskolorna kan då med hjälp av en eldriven cykel lättare utforska sin närmiljö och även 

utnyttja de nybyggda lekplatserna. Personalen behöver inte dra tunga vagnar som oftast 

bara har plats för 2-4 barn. Det kan bidra till en bättre ergonomisk arbetsmiljö. Tanken är 

inte att ersätta promenader och utflykter till fots utan ge en möjlighet att ta sig närmare 

centrum, lekplatser och där de mindre barnen även kan få följa med. 

Med ledning av ovanstående yrkar jag att: 

förskolor i ytterområden utrustas med eldrivna cyklar med möjlighet att skjutsa ca 6 barn. 

Gnesta 2018-12-11 

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp 

Elin Ekstrand, Håkan Ekstrand, Mari Klasson, Erik Granqvist, Andreas Andersson 

Ingalill Fredriksson, Mats Klasson, Axel Bodin 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 
GNESTA 



Skickat från min iPhone 



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:
Diarienummer: KS.2019.245

Kommunfullmäktige

Motion - Gör kommunens
lekplatser tillgängliga för alla barn

Kommunfullmäktiges presidiums förslag
till beslut

1. Motionen anmäls, medges och skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen för

beredning.

Ärendebeskrivning

Kim Silow Kallenberg (Fi) m fl har lämnat in en motion där man föreslår att

kommunen inventerar tillgängligheten på Gnesta kommuns lekplatser, och åtgärdar

eventuella brister för ökad tillgänglighet för alla barn.

Beslutsunderlag

1. Motionen



Gnesta kommun 

Ink: 2019 -09- 1 3 
Dnr:  

För handläggning.  

 

Motion 

Angående att göra kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn 

Lekparker i kommunen ska, i möjligaste mån, vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga. 

Som det ser ut idag finns vissa brister vad gäller detta, även vid de relativt nyöppnade 

lekplatserna i kommunens ytterområden. Anpassningar för ökad tillgänglighet kan t ex handla om 

gungor som passar rullstolsburna barn, men även andra enklare anpassningar som t ex räcken vid 

trappor. I flera andra kommuner har ett sådant tillgängliggörande av offentliga lekmiljöer gjorts, t 

ex i Göteborgs stad (länk finns här: https://goteborg.se/wps/wcm/connect/65c98ce5-5f0a-4969-

9af7-fb3b20e6bc24/Tillgängliga+lekplatser 20121001.pdf?MOD=AJPERES). Sådana goda 

exempel kan Gnesta använda sig av när det offentliga rummet ska förbättras med 

barnperspektivet och tillgängligheten i fokus. 

Mot bakgrund av ovanstående så föreslår vi: 

• Att kommunen inventerar tillgängligheten på Gnesta kommuns lekplatser, och åtgärdar 

eventuella brister för ökad tillgänglighet för alla barn 

För Feministiskt Initiativ Gnesta: 

Kim Silow Kallenberg 

Anja Probst 

Johan Wahlström 

Gnesta den 13 september 2019 



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

§ 90

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-12

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

3. Tjänsteskrivelse 2019-04-12

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



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: 2019-04-12

Diarienummer: SN.2019.34

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda

gynnande biståndsbeslut enligt SoL

och LSS kvartal 1, 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning

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

Ärendebeskrivning

Inom SoL finns det 3 beslut rörande särskilt boende äldre.

I ett ärende var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-10-09, beslutet verkställdes

2019-04-05. I ett ärende var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-10-24, beslutet

verkställdes 2019-05-01. I ett ärende var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-

12-05.

Inom LSS finns det 1 beslut rörande ett förhandsbesked angående bostad med särskild

service LSS. Datum för det gynnande beslutet var 2018-12-20, den enskilda blev erbjuden

bostad 2019-03-21 med tackade nej.

Inom LSS finns även 2 beslut rörande kontaktperson.

I det första ärendet var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-12-07 och i det

andra ärendet var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-11-30.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Rapporten är inte föremål för jämställdhetsanalys.



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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-12

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

3. Tjänsteskrivelse 2019-04-12

Christina Hedberg Ann Malmström

Kommunchef Förvaltningschef

Ida Claesson

Utredare

Sändlista

~ Kommunfullmäktige



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: SN.2019.34

§ 32

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS - kvartal 1, 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

För första kvartalet 2019 finns 6 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut
varav 3 beslut inom SoL och 3 beslut inom LSS. Alla beslut är rapporterade
och återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-12

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



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: 2019-04-12
Diarienummer: SN.2019.34

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda
gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS kvartal 1, 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning

För första kvartalet 2019 finns 6 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut varav 3
beslut inom SoL och 3 beslut inom LSS. Alla beslut är rapporterade och återrapporterade
till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Ärendebeskrivning

Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser

enligt LSS som inte har verkställts tre månader efter beslut.

Inom SoL finns det 3 beslut rörande särskilt boende äldre.

I ett ärende var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-10-09, beslutet verkställdes

2019-04-05. I detta ärende var den enskilde beviljad plats på kortvård i väntan på plats på

särskilt boende och hade därmed heldygnsomsorg.

I ett ärende var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-10-24, beslutet verkställdes

2019-05-01. I detta ärende var den enskilde beviljad utökad hemtjänst i hemmet i väntan

på plats på särskilt boende.



Socialförvaltningen 2(2)

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

I ett ärende var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-12-05. I detta ärende har

den enskilde erhållit plats på kortvården i väntan på plats på särskilt boende och har

därmed heldygnsomsorg.

Inom LSS finns det 1 beslut rörande ett förhandsbesked angående bostad med särskild

service LSS. Datum för det gynnande beslutet var 2018-12-20, den enskilda blev erbjuden

bostad 2019-03-21 men tackade nej. Den enskilde bor idag på ett annat boende men

förhandsbeskedet kvarstår till 2018-06-30.

Inom LSS finns även 2 beslut rörande kontaktperson.

I det första ärendet var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-12-07 och i det

andra ärendet var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-11-30.

Socialförvaltningen arbetar på att hitta lämpliga kontaktpersoner för dessa två brukare.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Rapporten är inte föremål för jämställdhetsanalys.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-12

Ann Malmström Ida Claesson

Förvaltningschef Utredare

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



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: 2019-09-18
Diarienummer: KS.2018.301

Kommunfullmäktige

Val till kommunala uppdrag -
Mandatperioden 2019-2022

Kommunfullmäktiges presidiums förslag
till beslut

1. Välja 7 st nämndemän.

2. Välja xx till revisionen.

3. Övriga fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Gnesta kommun ska välja 7 st nämndemän till Nyköpings Tingsrätt. Antalet

nämndemän per kommun styrs utifrån befolkningsmängden i kommunen.



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: 2019-09-18

Diarienummer: KS.2019.7

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.

~ Protokoll från Länsstyrelsen 2019-06-25 Ny ledamot/ersättare i

kommunfullmäktige

~ Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-16, § 80 Medborgarförslag - Gång och

cykelbro över järnvägen vid Lokstallet

~ Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-16, § 81 Medborgarförslag - Rusta upp

lekplatsen och bygg staket runt fotbollsplanen vid Käxle

~ Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-16, § 82 Medborgarförslag - Sätt upp en

klocka i Thuleparken

~ Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-16, § 83 Medborgarförslag - Utlåning av

utrustning i Ishallen

~ Revisionsrapport: Uppföljande granskning av styrning och kontroll av projekt och

investeringar

~ Revisionsrapport: Socialnämndens arbete med ensamkommande barn
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