
Kommunfullmäktige Kallelse - Kungörelse

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

Sammanträde i kommunfullmäktige

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 10 oktober 2022, 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, Lockvattnet, Elektron.

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

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

Förslag till justerare
Ordinarie: Inga-Lill Fredriksson (C) och Linda Lundin (S)

Ersättare: Lena Staaf (V) och Christian Tomtlund (SD)

Tid och plats för justering

Onsdagen den 12 oktober 2022, kl. 09.00. Kommunledningskontoret Västra Storgatan

15, Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

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

digitalt på servicecenter.

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

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Av allmänheten i förväg inskickade frågor

www.gnesta.se


Kommunfullmäktige Kallelse - Kungörelse

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

Sven Anderson Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare

Nr Diarienummer Ärende

1 KS.2022.229 Interpellation om lekplatser i Gnesta kommun

2 KS.2022.337 Extrainsatt sammanträde (Kompletteras senare)

3 KS.2022.252 Årsredovisning 2021 Stipendiestiftelsen

4 KS.2022.253 Årsredovisning 2021 Sociala stiftelsen

5 KS.2022.224
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i

Sörmland 2021

6 KS.2022.224
Fastställande av 2023 års budget för

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

7 KS.2020.27 Motion - Normkritisk pedagogik i förskola och skola

8 KS.2021.279 Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas skolor

9 KS.2021.267 Motion angående kontaktpolitikersystem

10 KS.2021.354 Motion angående äldreomsorgsplan

11 KS.2022.36 Obesvarade motioner

12 KS.2022.269 Motion - inbjudande infarter

13 SN.2022.12
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut

enligt SoL och LSS

14 KS.2022.333 Anmälningsärenden kommunfullmäktige

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

2022



Vänsterpartiet Gnesta

Interpellation till Sibylle Ekengren ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Angående lekplatser i Gnesta kommun

2016 gjordes en inventering om lekplatser för Gnesta kommun. Man kom då fram till att i Gnesta

tätort skulle 6 stycken avvecklas och 2 stycken utvecklas till att bli temalekparker.

Enligt beslutet från 2019 – 05- 24 skulle Solåkravägen och Björnstigens lekplatser utvecklas till

Temalekparker.

Detta skedde inte trots att andra lekplatser avvecklats.

Vänsterpartiet gjorde en interpellation i frågan i mars 2022 och fick då svaret att man ändrat

målsättningen till att endast en lekplats i Gnesta tätort skulle vara temalekpark. Den lekplats som

avsågs var Thuleparken som redan fanns innan ovanstående lekplatsutredning gjordes. Ordföranden

hänvisade då till ett presidiebeslut men andra motstridiga beslut har tagits efter detta. Varför man

inte har fullföljt det ursprungliga beslutet framgår inte.

Nu har samhällsbyggnadsnämnden alldeles nyligen beslutat om den ny lekplatsutredning.

Frågor:

- Avsattes investeringsmedel för att genomföra det ursprungliga beslutet om två

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

temalekparker har byggts?

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

- Vad ska undersökas i den nya utredningen?

- Kommer man att utreda om man ska återställa de lekplatser som monterats ner?

- När beräknas den nya utredningen vara klar?

För Vänsterpartiet Gnesta

22 06 02

Lena Staaf



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.252

§ 117

Årsredovisning 2021 Stipendiestiftelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2022-08-29

2. Årsredovisning Gnesta kommuns Stipendiestiftelse 2021

Tjänsteförslag
1. Godkänna Årsredovisning 2021 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-08-29

Diarienummer: KS.2022.252

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2021 Stipendiestiftelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna Årsredovisning 2021 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

Ärendebeskrivning

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.

Juridiska konsekvenser

Årsredovisning har upprättats i enlighet med Stiftelselag (1994:1220).

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Kriterierna för att erhålla stipendier är könsneutrala, ingen ytterligare

jämställdhetsanalys har utförts.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-08-29

2. Årsredovisning Gnesta kommuns Stipendiestiftelse 2021

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Sändlista

Länsstyrelsen

Anders Axelsson Samir Sandberg

Kommunchef Ekonomichef

www.gnesta.se


Årsredovisning 

2021 

Gnesta kommuns stipendiestiftelse 
Reg.nr 1069 



Gnesta kommuns stipendiestiftelse 

Org.nr 819001-4822 

Reg nr 1069 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 

Förvaltaren för Gnesta kommuns stipendiestiftelse avger härmed följande årsredovisning 

Innehåll Sida 
Innehållsförteclming 2 
Förvaltningsberättelse 3 
Resultaträkning 4 
Balansräkning 5 
Noter 6 



Gnesta kommuns stipendiestiftelse 
Org.nr 819001-4822 
Reg nr 1069 

Förvaltningsberättelse 

Stiftelsens ändamål 
Gnesta kommuns stipendiestiftelse bildades 1994-10-19 genom permutation av 
4 mindre stiftelser. 

Stiftelsens årliga avkastning skall 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 eller 
-stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola 

Främjande av ändamålet 
Under året har 4 500 kronor delats ut enligt ändamålet. 

Resultat och ställning 
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i syfte 

att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning. 

Stiftelsens medel är placerade i obligation i Nordea. 
Stiftelsens tillgångar är totalt 386 536 kr varav 78 % är placerade medel 
resterande 22 % är likvida medel. 

Av årets vinst 2 415 kr har 241 kr lagts till kapitalet. 
Balanserade vinstmedel uppgår till totalt 16 186 kr som kommer att finnas 

disponibelt under 2022 för ovanstående ändamål. 



Gnesta kommuns stipendiestiftelse 
Org.nr 819001-4822 
Reg nr 1069 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter 

2021 2020 

Räntor, obligationslån 10 113 9 954 
Summa intäkter 10 113 9 954 

Stiftelsens kostnader 

    

Förvaltningskostnader rnm -7 698 -7 052 
Summa kostnader -7 698 -7 052 

Årets resultat 2 415 2 902 

4 



Gnesta kommuns stipendiestiftelse 
Org.nr 819001-4822 
Reg nr 1069 

BALANSRÄKNING 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

 

2021-12-31 2020-12-31 

Värdepapper, del i samförvaltning Not 1 302 041 304 465 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

 

302 041 304 465 

Omsättningstillgångar 

   

Förutbetalda kostnader 

 

0 0 
Likvida medel 

 

84 495 68 391 

Summa omsättningstillgångar 

 

84 495 68 391 

Summa tillgångar 

 

386 536 372 856 

Eget kapital och skulder 

   

Eget kapital Not 2 

  

Bundet eget kapital 

 

-370 350 -369 818 
Fritt eget kapital 

 

-16 186 -13 351 
Summa eget kapital 

 

-386 536 -383 169 

Kortfristiga skulder 

   

Upplupna kostnader 

 

0 -200 
Summa kortfristiga skulder 

 

0 -200 

Summa eget kapital och skulder 

 

-386 536 -383 369 

Ställda panter 

 

Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 

 

Inga Inga 

5 



Gnesta 2022-06-15 

Sune Åkerlind 
Revisor 

  s` 

Tf Ekon° liff 

Gnesta kommuns stipendiestiftelse 
Org.nr 819001-4822 
Reg nr 1069 

Tilläggsupplysningar 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisnings-och värderingsprinciper 
överensstämmer med föregående år. 

Värdering av värdepapper 

Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med ev. 
nedskrivning. Verkligt värde överstiger bokfört värde på balansdagen. 

Not 1 Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepapper 

  

2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 

 

304 465 314 978 
Investeringar 

     

Avyttringar 

 

-2 424 -10 513 
Utgående bokfört värde 

 

302 041 304 465 

Bundet eget 

    

Not 2 kapital Fritt eget kapital Totalt 

 

Belopp vid årets ingång -370 108 -14 013 -384 121 
2021 års kapitalisering -242 

 

242 

 

0 
Årets resultat 

 

-2 415 -2 415 
Utdelat under året 

    

0 
Justering 

    

0 
Belopp vid årets utgång -370 350 -16 186 -386 536 

Linda Lundin 
Kommunstyrelsens ordförande 

6 



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.253

§ 118

Årsredovisning 2021 Sociala stiftelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2022-08-29

2. 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 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: 2022-08-29

Diarienummer: KS.2022.253

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2021 Sociala stiftelsen

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige

1. Godkänner Årsredovisning 2021 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse.

Ärendebeskrivning

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.

Juridiska konsekvenser

Årsredovisning för stiftelser har upprättas i enlighet med stiftelselag (1994:1220).

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Kriterierna för utdelning från stiftelsen är könsneutral. Ingen ytterligare

jämställdhetsanalys har utförts.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-08-29

2. Årsredovisning 2021 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse

Sändlista

~ Länsstyrelsen

Anders Axelsson Samir Sandberg

Kommunchef Ekonomichef

www.gnesta.se


Årsredovisning 

2021 

Gnesta kommuns sociala stiftelse 
Reg.nr 1070 



Gnesta kommuns sociala stiftelse 

Org.nr 819001-4814 

Reg nr 1070 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 

Förvaltaren för Gnesta kommuns sociala stiftelse avger härmed följande årsredovisning 

Innehåll Sida 
Innehållsförteckning 2 
Förvaltningsberättelse 3 
Resultaträkning 4 
Balansräkning 5 
Noter 6 



Gnesta kommuns sociala stiftelse 
Org.nr 819001-4814 
Reg nr 1070 

Förvaltningsberättelse 

Stiftelsens ändamål 
Gnesta kommuns sociala stiftelse bildades 1994-10-18 genom permutation av 
25 mindre stiftelser. 

Stiftelsens årliga avkastning skall sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, 
användas till stöd åt behövande personer i Gnesta kommun. 

Främjande av ändamålet 
Under året har 13 750 kr delats ut enligt ändamålet 

Resultat och ställning 
Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i syfte 
att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning. 

Stiftelsens medel är placerade i obligation i Nordea. 
Stiftelsens tillgångar är totalt 496 455 kr varav 78 % är placerade medel 
resterande 22 % är likvida medel. 

Av årets vinst 3 146 kr har 314 kr lagts till kapitalet. 
Balanserade vinstmedel uppgår till -4117 kr och 0 kr som kommer att fånas 
disponibelt under 2022 för ovanstående ändamål. 



Gnesta kommuns sociala stiftelse 
Org.nr 819001-4814 
Reg nr 1070 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter 

2021 2020 

Räntor, obligationslån 12 943 13 095 
Summa intäkter 12 943 13 095 

Stiftelsens kostnader 

    

Förvaltningskostnader mm -9 797 -9 214 
Summa kostnader -9 797 -9 214 

Årets resultat 3 146 3 881 

4 



Gnesta kommuns sociala stiftelse 
Org.nr 819001-4814 
Reg nr 1070 

BALANSRÄICNIING 

 

202142-31 2020-12-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Värdepapper, del i sam förvaltning Not 1 386 627 400 611 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

 

386 627 400 611 

Omsättningstillgångar 

   

Förutbetalda kostnader 

 

0 0 
Likvida medel 

 

109 828 106 448 

Summa omsättningstillgångar 

 

109 828 106 448 

Summa tillgångar 

 

496 455 507 059 

Eget kapital och skulder 

   

Eget kapital Not 2 

  

Bundet eget kapital 

 

-500 572 -500 258 
Fritt eget kapital 

 

4 117 -6 801 
Summa eget kapital 

 

-496 455 -507 059 

Kortfristiga skulder 

   

Upplupna kostnader 

   

Summa kortfristiga skulder 

   

Summa eget kapital och skulder 

 

-496 455 -507 059 

Ställda panter 

 

Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 

 

Inga Inga 

5 



Gnesta 2022-06-15 

Mats Öberg 
Tf Ekono 

d‘e 
Sune Åkerlind 
Revisor 

Gnesta kommuns sociala stiftelse 
Org.nr 819001-4814 
Reg nr 1070 

Tilläggsupplysningar 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper 
överensstämmer med föregående år. 

Värdering av värdepapper 

Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med ev. 
nedskrivning. Verkligt värde överstiger bokfört värde på balansdagen. 

Not 1 Finansiella anläggningstillgångar 

  

Långfristiga värdepapper 2021 2020 
Ingående anskaffningsvärde 400 611 419 971 
Investeringar 

  

Avyttringar - I 3 984 -19 360 
Utgående bokfört värde 386 627 400 611 

Not 2 Förändring av eget kapital 

Bundet eget Fritt eget 
kapital kapital Totalt 

Belopp vid årets ingång 
2021 års kapitalisering 
Redovisat årsresultat 
Utdelat under året 
Justering 
Belopp vid årets utgång  

-500 258 -6 801 -507 059 
-314 314 0 

-3 146 -3 146 
13 750 13 750 

-500 572 4 117 -496 455 

Linda Lundin 
Kommunstyrelsens ordförande 



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2022.224

§ 100

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland 2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2022-06-01

2. Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet RAR i Sörmland

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

4. Revisionsrapport 2021-12-31 - KPMG

5. Revisionsberättelse 2021 - Samordningsförbundet RAR i Sörmland

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

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



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Samordningsförbundet RAR i Sörmland

~ Ekonomichef



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:

Diarienummer: KS.2022.224

Kommunstyrelsen

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i

Sörmland 2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning

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.

Ärendebeskrivning

Som medlem i Samordningsförbundet RAR i Sörmland ska respektive medlem ta

ställning till om ledamöterna kan beviljas ansvarsfrihet för föregående års verksamhet.

Gnesta kommun (kommunen) har delgivits granskningsunderlaget samt revisorernas

bedömning i form av årsredovisning för 2021, granskningsrapport avseende bokslut

och årsredovisning, revisionsrapport samt revisorernas revisionsberättelse.

KPMG och förbundets revisorer skriver i sina respektive skrivelser att baserat på den

genomförda granskningen bedöms sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är

rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att resultatet enligt

årsredovisningen är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som är

uppställda enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen

har upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag om kommunalbokföring och

redovisning.
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Förbundets revisorer och KPMG tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas

ansvarsfrihet.

Revisorerna från KPMG framhåller dock i sin rapport Granskning av bokslut och

årsredovisning per 2021-12-31, att de identifierat några resultatpåverkande fel i

årsbokslutet. Dock uppgår dessa inte till ett belopp som sammantaget innebär en

väsentlig felaktighet varmed årsbokslutet och årsredovisningen kan accepteras i

enlighet med god redovisningssed och lag om kommunal bokföring och redovisning.

Utifrån detta lämnar KPMG några rekommendationer till Samordningsförbundet (2.6

"Rekommendationer" i bilagan Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-

12-31 ).

Förvaltningens synpunkter

Under ärendets beredning har förvaltningen granskat och tagit ställning till det

underlag som inkommit. Förvaltningen gör ingen annan bedömning än de sakkunniga

och föreslår kommunfullmäktige att styrelse och ledamöter i Samordningsförbundet

bör beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för Gnesta kommun.

Juridiska konsekvenser

Enligt 12 kap kommunallagen har förbundets revisorer till uppgift att bedöma om

resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat.

Revisorerna bedömer att det inte framkommit några omständigheter som gett dem

anledning att anse att årsredovisningen inte är upprättad i enlighet med lagen om

kommunal bokföring och redovisning (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och

redovisning).

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget överensstämmer med den lagstiftning som finns tillämplig inom området

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-06-01

2. Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet RAR i Sörmland

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

5. Revisionsberättelse 2021 - Samordningsförbundet RAR i Sörmland
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1 Bakgrund 
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam-
RAR Sörmland för räkenskapsåret 2021. Granskningen har bedrivits i enlighet med 
god revisionssed för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna un-
derlag för revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen. 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 

Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och even-
tuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revis-
ion. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av; 

• att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, 

• om räkenskaperna är rättvisande och 

• om den interna kontrollen är tillräcklig. 

1.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet 
med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

• Lag om finansiell samordning SFS 2003:1210, Kommunallag och lag om kommunal 
bokföring och redovisning 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR 

• Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR' och Skyrev2. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra 
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2021. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den 

1  Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga delar har endast granskats utifrån 
om informationen är förenlig med de finansiella delarna. 

Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen 

Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll 
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen 

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag. Översiktlig analys av övriga poster. 

• Stickprovsgranskning av attest och utanordning 

• Sedvanlig bokslutsgranskning 

1.3.1 Risk- och väsentlighetsanalys 

1.3.1.1 Redovisningen 

• Verksamhetens intäkter 

- Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot 
beslut, fakturering och inbetalning. 

• Verksamhetens kostnader 

- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord-
ning samt avklipp. 

• Kassa och bank 

- Substansgranskas mot externa underlag. 

• Kortfristiga skulder 

Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord-
ning samt avklipp. 

• Redovisningsprinciper och upplysningsplikt 

1.3.1.2 Intern kontroll 

• "Ordning och reda" 

• Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och medlemmarna 

• Upphandlingar 

Förbundet har ändamålsenliga policys och riktlinjer för den interna kontrollen. Det om-
fattar bland annat, attestordning, delegationsbestämmelser och upphandlingspolicy. 
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I vår granskning har vi konstaterat att dessa policys och riktlinjer tillämpas och efter-
levs. 

1.3.2 Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och 
med rätt belopp. 

Förbundet erhåller Ersättning för mervärdeskatt "momsersättning" enligt Lag om ersätt-
ning för viss mervärdeskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samord-
ningsförbund (2005:807) för vilket ansökan skickas in varje månad. Därutöver redovi-
sar förbundet skattedeklaration månadsvis avseende arbetsgivaravgifter och avdragen 
skatt för personal. Beslutad momsersättning och utbetalning samt redovisade och be-
talda skatter och avgifter framgår av Skattekonto hos Skatteverket. 

Vi konstaterar att det att det har förekommit kostnadsräntor vid två tillfällen under året 
med totalt ca 6 389 (4 600) kr som har uppkommit som en följd av för sent inkomna in-
betalningar av skatter och avgifter. 

2 Resultat av granskningen 

2.1 Årsredovisningen 
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen 
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att års-
redovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. 

Vi har dock identifierat några resultatpåverkande fel i årsbokslutet men dessa uppgår 
inte till ett belopp som sammantaget innebär en väsentlig felaktighet varmed årsbokslu-
tet och årsredovisningen kan accepteras. Ref. 2.6 Rekommendationer. 

Förbundets årsredovisning omfattar de rubriker och områden som Finsam anger med 
undantag av att området "God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk 
ställning" saknar egen rubrik, motsvarande information återfinns dock under andra ru-
briker i årsredovisningen. 

2.1.1 Iakttagelser 

2.1.1.1 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 

Förbundet lämnar ingen redogörelse specifikt avseende Balanskravsresultat i årsredo-
visningen. 

Detta förklaras dels av att det inte finns några balanskravsjusteringar att rapportera då 
förbundet inte haft några realisationsresultat, varken har innehav av, eller redovisar 
orealiserade resultat, från värdepapper. Dels förklaras det av att förbundets redovisar 
positivt årets resultat och eget kapital som inte understiger Nationella rådets rekom-
mendation. 

Vi konstaterar att nivån på det egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 2 971 tkr vilket 
innebär att förbundets storlek på sparade medel/eget kapital är i nivå med ramen enligt 
Nationella rådets rekommendation som uppgår till 2 700 tkr. Ref. 2.5.2. 
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2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen 
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Vid vår granskning har vi granskat förbundets redovisningsprinciper mot RKR:s gäl-
lande rekommendationer. 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever 
RKR:s rekommendationer. 

2.3 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekono-
misk hushållning i sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god eko-
nomisk hushållning. 

Förbundets uppdrag i korthet: 

• Utveckla och stötta samverkan mellan medlemmarna på lokal och regional nivå 

• Finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser med individen i fokus utifrån må-
let att de som deltar ska kunna försörja sig själva i så hög utsträckning som 
möjligt 

• Besluta om mål och inriktning för den finansiella samordningen 

• Besluta hur medlen för finansiell samordning ska användas 

• Ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna som görs 

• Ta fram budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

I samordningsförbundets budget för 2021 lämnas inte någon definition av god ekono-
misk hushållning kopplat till övergripande mål. Vi konstaterar att antagen budget för 
2021 är en ekonomi i balans. 

Förbundet har antagit Mål- och inriktningsplan för åren 2022-2026. Antagen budget för 
2022 visar på ett underskott om 1 700 tkr, vilket indikerar att det egna kapitalet vid 
2022 års utgång kommer att reduceras till 1 271 tkr, vilket understiger Nationella rådets 
rekommendation om storlek på sparande medel om 2 700 tkr, ref. 2.5.3. 

2.3.1 Ekonomiska mål 

Budget 2021 var ett negativt resultat och en minskning av ingående eget kapital med 
4 902 tkr att jämföra med det faktiska utfallet ett underskott om 2 674 tkr. Detta förkla-
ras av lägre kostnader än budgeterat med ca 2 033 tkr och högre intäkter än budgete-
rat med ca 195 tkr. 

Förbundet redogör för det ekonomiska utfallet i förvaltningsberättelsens avsnitt 1.1. 
Översikt över verksamhetens utveckling samt i 2.4 Driftredovisning. I bilaga 1 till årsre-
dovisningen bifogas Mål- och inriktningsplanen. Förbundet bedömer att det ekono-
miska målet är uppfyllt då ett betydande antal, och omfattande, insatser har genomförts 
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under året. Även om kostnadsutfallet för genomförda insatser understiger årets budge-
terade kostnader för insatserna, så innebär 2021 års högre aktivitetsnivå att förbundet i 
linje med budget för 2021 uppnått målet att reducera det ingående egna kapitalet. 

2.3.2 Verksamhetsmål 

Målen för verksamheten framgår av verksamhetsplan och budget 2021. I årsredovis-
ningen lämnas en redogörelse för måluppfyllelsen för respektive insats. 

Målen återfinns inom nedanstående fyra områden: 

1. Skapa samverkan 

2. Insatsfinansiering 

3. Uppföljning och utvärdering 

4. Förvaltning 

I årsredovisningen återfinns en redovisning av måluppfyllelsen avseende dessa mål i 
avsnitten: 

Uppföljning av verksamheten — här återfinns redogörelse av samverkande insat-
ser under året, 

- Sammanställning av pågående och avslutade insatser under året, redogörelse 
av lndividinriktade insatser, Strukturinriktade insatser, dito ESF-finansierade in-
satser, samt utfall och budget för flertalet insatser (not 3) — sammantaget en ut-
tömmande redovisning av under året bedrivna insatser och dess finansiering, 

- Uppföljning och resultat av RAR- resp. ESF-finansierade individriktade insatser, 
Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser — en redovisning av 
omfattning av insatserna (t.ex. deltagarantal) och insatsernas bedömda effek-
ter/resultat, 

- Förvaltning — förbundet lämnar redogörelse över utveckling av det egna kapi-
talet. 

Sammantaget framgår av årsredovisningen att förbundets bedömning är att god ekono-
misk hushållning delvis har uppnåtts baserat bland annat på nivån på årets resultat och 
att de ekonomiska målen delvis har uppnåtts. 

2.4 Resultatet 
Årets resultat uppgår till en förlust med 2,7 mnkr vilket kan jämföras ett budgeterat un-
derskott om 4,9 mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras av högre intäkter med 0,1 mnkr, 
och lägre kostnader med 2,0 mnkr, främst avseende lägre kostnader för insatser jäm-
fört med budget. 

2.5 Balansräkning 

2.5.1 Korta fordringar 

Korta fordringar avser kundfordringar med 66 (571) tkr vilket avser fakturerade kostna-
der 2021-10-12 för januari-mars 2021 där fakturan är betald januari 2022. Resterade 
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avser skattefordringar 433 (357) tkr samt förutbetalda kostnader (upplupna kostnader) 
med 7 (2) tkr. 

2.5.2 Kassa och bank samt kapitalförvaltning 

Checkräkningskonto hos Nordea 11 853 (8 499) tkr och depåkonto hos Nordea med 0 
(251) tkr. 

Förbundet har under året avslutat depåkontot då förbundet inte har för avsikt att inneha 
placeringstillgångar. 

2.5.3 Eget kapital 

Eget kapital inklusive årets resultat uppgår till 2 970,9 (5 645,3) tkr. Detta är i nivå med 
det per 2021-12-31 Nationella rådets rekommendation om storlek på sparande medel, 
som för förbundet kan beräknas till 2 700 (2 700) tkr. 

2.5.4 Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder består av leverantörsskulder enligt leverantörsreskontran per 2021-
12-31 med 4,1 (2,4) mnkr. 

Upplupna kostnader avseende personal avser semesterskuld 0,3 (0,3) mnkr samt upp-
lupna sociala avgifter och skatter avseende personal 0,7 (1,3) mnkr. 

Årets pensionskostnader för nuvarande och tidigare personal uppgår till 0,6 (1,0) mnkr 
och utgör ca 16 (21) procent av lönekostnaderna. En del av pensionskostnaderna ut-
görs av engångspremier. Utöver pensionskostnader erlägger förbundet löneskatt på 
dessa kostnader vilket förklarar att merparten av de upplupna personalkostnaderna av-
ser skuld för löneskatt för åren 2021 och 2020 med 0,4 (0,9) mnkr. 

Förutbetalda medlemsavgifter uppgår till 0 (0) mnkr och övriga upplupna kostnader till 
1,6 (0,7) mnkr. Upplupna kostnader motsvaras av under 2022 erhållna leverantörsfak- 
turor för insatser som utförts under 2021 samt omkostnader hänförligt till 2021. 

Upplupna kostnader avseende ESF finansierade insatser och mottagna ESF bidrag 
som ska vidareförmedlas till andra parter uppgår till en skuld om 2 636 (5 tkr). Det av-
ser de pågående projekten Klara och Likes. 

2.5.5 ESF-projekt 

Förbundet tillämpar från och med 2020 god redovisningssed avseende offentliga bi-
drag som är förenat med krav på framtida prestation. Det innebär att bidraget redovisas 
som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. När bidrag tagits emot innan villko-
ren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som skuld. Motsva-
rande gäller om bidraget är avsett att täcka kostnader för andra partners, så redovisas 
bidraget som skuld. 

2.6 Rekommendationer 
Baserat på ovan redovisade iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till för-
bundet: 
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• Avseende skatter och avgifter rekommenderar vi att tillse att dessa betalas i rätt 
tid för att undvika eventuella förseningsavgifter. 

• Vi har noterat avstämningsdifferenser för avräkning skatter, leverantörsskulder 
samt redovisade skulder för semester och löneskatt i årsbokslutet. Sammanta-
get uppgår dessa avstämningsdifferenser till ett belopp om ca 67 tkr, som om 
dessa poster hade bokförts per 2021-12-31 skulle haft en negativ påverkan på 
årets resultat. 

• Avseende årsbokslutet för 2021 rekommenderar vi att bokslutsdokumentat-
ionen avseende specifikation av innehåll i respektive balanspost förbättras. 

• Avseende avstämning av balanskonton rekommenderar vi att avstännningar av 
balanskonton i periodbokslut och årsbokslut förbättras. 

Dag som ovan 
KPMG AB 

_Bi.  gitt on Vq4 sen 
AuktriserI evisor 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en 
revision av Samordningsförbundet RAR Sörmland för 
räkenskapsåret 2021. 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige 
samt med beaktande av de regler om revision som 
finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliterings-
insatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att 
revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i 
kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att 
revisionen ska utföras enligt god revisionssed. 

Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga 
att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket 
ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras. 

Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn 
även att efterleva FAR:s etiska regler. 

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen 
och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet. 

Revisorn ska även bedöma om styrelsen i 
samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig samt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. 
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Redovisningen 

Jag har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över 
samordningsförbundet vilken har utmynnat i att 
följande poster är väsentliga: 

• Verksamhetens intäkter 

• Verksamhetens kostnader 

• Kassa och bank 

• Kortfristiga skulder 

Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi 
valt att substansgranska samtliga poster som listats 
ovan. 

Förvaltningsberättelsen 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. 
Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin 
rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i 
förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida 
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller 
dessa regler. 

Förvaltning 

Min granskning av förbundets förvaltning har inriktats 
mot följande områden: 

• Granskning av efterlevnad av lagar och 
förbundsordning 

• Granskning av att verksamhetsplan och budget 
upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen 

• Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har 
genomförts. 
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God ekonomisk hushållning 

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska 
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
förbundet. 

Jag har granskat i vilken mån förbundet efterlever 
kraven på god ekonomisk hushållning. 

Intern kontroll 

Inom ramen för vår revision har jag granskat delar av 
förbundets interna kontroll med fokus på rutiner och 
system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter 
samt bokslutsprocessen. 
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Intern kontroll och processer 

• Jag har granskat inköpsprocessen och tagit del av 
attestordning och genom stickprov verifierat att 
inköp och rekvisitioner har blivit attesterade av 
behörig person. 

• Jag har granskat löneprocessen och genom 
stickprov verifierat att lönekostnader har blivit 
attesterade av behörig person. 

• Jag har verifierat att det för samtliga utbetalningar 
från banken krävs dualitet. 

• Genom intervju och granskning av verifikat har jag 
verifierat att bokslutsprocessen och den löpande 
redovisningen håller en tillfredställande kvalitet. 

Årsredovisningen 

• Årsredovisningen bedöms uppfylla kraven enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

• Den nya lagen innehåller en del nyheter bland annat 
gällande värdering av finansiella tillgångar som ska 
redovisas till verkligt värde enligt kap 7 § 6. Lagen 
har inte haft någon effekt på förbundets redovisning 
då förbundet inte har några finansiella tillgångar vars 
verkliga värde inte överensstämmer med det 
redovisade värdet. 
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Balanskrav 

• Det saknas en balanskravsutredning i 
årsredovisningen. Anledningen till detta är att 
samordningsförbundet genererade överskott från 
tidigare år. 

• Förbundet redovisar för 2021 ett underskott 
(föregående år 2020 ett överskott) varmed det 
ingående överskottet har reducerats med 2 674 tkr 
till ett utgående eget kapital om 2 971 tkr vilket är i 
nivå med Nationella Rådets rekommendation 2 700 
tkr. 

Förvaltning 

• Jag har som en del av granskningen av 
räkenskapsåret 2021 granskat styrelsens 
förvaltning, utöver granskning av intern kontroll, 
genom läsning av styrelseprotokoll, granskning 
gällande betalning av skatter och avgifter samt 
läsning av styrande dokument. Enligt min 
uppfattning har förvaltningen varit tillfredställande 
under året. 

• I övrigt hänvisar jag till rekommendationer i 
granskningsrapport av bokslut och årsredovisning 
per 2021-12-31 avseende förbättringsförslag för att 
ytterligare stärka intern kontroll och upprättande av 
årsbokslut och årsredovisning. 

God ekonomisk hushållning 

• Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade 
medel från medlemmarna till ändamålsenlig 
verksamhet med effektivt resursutnyttjande som 
grundläggande princip. 

• Mot bakgrund av ovanstående visar min granskning 
inte på några avsteg från denna grundläggande 
princip under 2021. 
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Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag 
sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som är 
uppställda enligt förbundsordningen och 
verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag 
om kommunal bokföring och redovisning. 

Stockholm den 25 mars 2022 
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Till förbundsmedlemmarna 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 

Samordningsförbundet RAR Sörmland 
Organisationsnummer 222000-1792 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet RAR Sörmland, org nr 222000-1792, för verksamhetsåret 2021. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen 
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper. 

Vårt ansvar 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna 
kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god 
revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver 
att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *) 

Uttalanden 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet RAR Söiiiiland har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 



a Joh sson Vghsen 
Auktoriserad evisor 
För staten 

Nyköping 29 mars 2022 

Dt.,42  
Norma Ingårda 
Revisor utsedd av Nyköpings kommun 

Bilaga: De sakkunnigas rapport 

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag 
om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 
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PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland

Datum: 2022-03-18 kl. 13.00-15.00

Plats: Teams 

Ordinarie ledamöter
Namn Organisation Närvarande Frånvarande
Jacob Sandgren Region Sörmland X
Ingrid Jerneborg Glimne       Gnesta kommun X
Ulrica Truedsson Katrineholm kommun X
Marie Svensson Eskilstuna kommun X
Linus Fogel Oxelösunds kommun X
Robert Skoglund Vingåkers kommun X
Helena Koch Trosa kommun X
Maj-Britt Magnusson Strängnäs kommun X
Daniel Ljungkvist Flens kommun X
Sofia Amloh Nyköpings kommun X
Sam Farsani Arbetsförmedlingen X
Oleg Kosovic Försäkringskassan X

Ersättare
Namn Organisation Närvarande Frånvarande
Michael Swedberg Region Sörmland X
Harke Steenbergen Gnesta kommun X
Birgitta Carlheim Gyllensköld Katrineholms kommun X
Majo Kuusikoski Eskilstuna kommun X
Patrik Renfors Oxelösunds kommun X
Irene Sandqvist Vingåkers kommun X
Anders Lindblad Trosa kommun X
Mikael Lagergren Strängnäs kommun X
Hans Åfeldt Flens kommun X
Marjo Gustafsson Nyköpings kommun X
Nicklas Lantz Arbetsförmedlingen X
Åsa Brodd Försäkringskassan X
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§ 6 Mötets öppnande
Ordförande Jacob Sandgren hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte öppnat.

§ 7 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

§ 8 Val av protokolljusterare
Ingrid Jerneborg Glimne valdes att justera dagens protokoll.

§ 9 Information 

Från ordförande
Ordförande önskar lägga till två beslutsärenden till dagordningen.

- Att ge förbundschefen ett uppdrag att göra en kartläggning av målgruppen personer med 
psykisk ohälsa och en behovsanalys.

- Nominering från RAR:s styrelse till NNS årsmöte

Från förbundschefen
React EU comeback
Organisationen är satt, anställningarna klara. Analysfas genomförd och redovisad till ESF. 
Genomförandefas startar den 1 april. Alla projektledare har fått utbildning i SUS.

ESF-projekten Likes och KLARA
Gemensam spridningskonferens den 7 juni på Sunlight hotell, Nyköping

Integrationsdagen den 3 mars
Med Bi Puranen och Karin Sheike. 156 deltagare. Tema språk och integration. 

Steget Före
Om unga med högfungerade autism som följt ett program kallat Alma för att närma sig 
arbetsmarknaden. Spridningsseminarium den 21 april på Scandic hotell, Nyköping.

Genomlysning av RAR
Genomlysning av RAR på uppdrag av regiondirektören. Eva Andrén, chefsstrateg i regiondirektörens 
stab håller i genomlysningen. Genomlysningen ska vara en slags uppföljning till den rapport som 
lämnades av Public Partner inför regionbildningen, om förbundets vara eller icke vara. 
Genomlysningen ska vara klar i mitten av april.

Från NNS
Årsmöte hålls fysiskt på Arlanda den 3 april. En översyn av verksamheten och organisationen pågår. 
Till årsmötet ska förslag presenteras så att medlemsförbunden gemensamt kan ta ställning till 
förbundets fortsatta utveckling. 

Nomineringar till NNS styrelse ska lämnas senast den 1 april och motioner senast den 23 april. 
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§ 10 Årsredovisning 2021
Förbundschefen, tillsammans med kansliet redovisar året som gått. Viktigaste händelserna, vilka 
insatser som bedrivits och ekonomin. 

Som vanligt är det KPMG som anlitas av staten, regionen och kommunerna använder sig av en 
lekmannarevisor.  KPMG har lämnat några mindre synpunkter av redaktionell karaktär vilka justerats 
inför styrelsemötet. De har ännu inte lämnat någon granskningsrapport men det hindrar inte påskrift 
från styrelsen.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2021.

§ 11 Målgrupp långa insatser
En avgränsning av de målgrupper som fastställts i Mål- och inriktningsplanen är nödvändig för att de
begränsade budget som RAR tillhandahåller ska kunna göra verklig skillnad. 

Beslut: Förbundschefen får i uppdrag att göra en kartläggning av målgruppen personer med psykisk 
ohälsa och en behovsanalys. Den ska presenteras vid nästa styrelsemöte. 

§ 12 Nominering till NNS styrelse
Ordförande erbjuder sig att bli nominerad till NNS styrelse men endast som ledamot, inte som 
ordförande.

Beslut: Att nominera RAR:s ordförande Jacob Sandgren till NNS styrelse. 

Charlotta Skålén
Förbundschef  

Justeras

Jacob Sandgren Ingrid Jerneborg Glimne
Ordförande                             Vice ordförande
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Ordförande har ordet

Under 2021 har förbundet bedrivit 18 insatser, så många insatser har aldrig tidigare 
finansierats eller ägts. Förbättringsarbetet som gjordes under 2020 med en tydligare 
ansökningsprocess, avtalsskrivande och uppföljning har varit till stor nytta.

Alla deltagare i RAR:s insatser har registrerats i Försäkringskassans uppföljningssystem 
vilket möjliggjort samhällsekonomiska beräkningar. De visar att finansieringen av våra 
insatser inte bara skapar sysselsättning och mening åt individer som länge stått utanför 
arbetsmarknaden de är också samhällsekonomiskt lönsamma. Av de deltagare som 
avslutat sitt deltagande i insatser under året har 38% gått vidare till egen försörjning.

Utöver de RAR-finansierade insatserna har förbundet varit projektägare till tre 
länsövergripande ESF-projekt och bedrivit två förstudier. Förstudierna har syftat till att 
identifiera behov av kommande ESF-projekt i länet. Bland de som deltagare som avslutat sitt 
deltagande i ESF-insatserna har 35% gått vidare till egen försörjning.

Under hösten uppmärksammades alla insatser genom en välbesökt digital insatsvecka.

Styrelsen har under året fattat beslut om en mål- och inriktningsplan som ska gälla under år 
2022 2026. Prioriterade målgrupper har fastställts liksom att förbundet huvudsakligen ska 
finansiera längre insatser.

Arbetsförmedlingens reformering har medfört många diskussioner gällande deltagande i 
insatser och möjligheter till samverkan.
I slutet av året bestämde sig de lokala samverkansgrupperna för att införlivas i RAR:s 
struktur och kommer därmed att få ett tydligare fokus på samverkan och gemensamma 
utvecklingsfrågor.

Nu ser vi fram emot ett nytt år där vi fortsätter utveckla vårt länsförbund och följer de insatser 
som pågår i länet. 

Jacob Sandgren
Ordförande i Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland.
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  1.0 Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling 
samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2021. 
Till redovisningen bifogas Mål och inriktningsplanen (bil 1).

Organisation
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Sörmland samt länets nio kommuner som medlemmar.
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har 
styrelsen ett kansli. På kansliet arbetar sju personer.

Medlemmar Ordinarie ledamöter Ersättare

Region Sörmland Jacob Sandgren (S) ordförande Michael Swedberg (M)

Gnesta Ingrid Jerneborg Glimne (M) 1:a vice 
ordförande

Harke Stenbergen (S)

Katrineholm Ulrica Truedsson (S) 2:a vice ordförande Birgitta Carlheim Gyllensköld (M)

Försäkringskassan Oleg Kosovic Åsa Brodd

Arbetsförmedlingen Sam Farsani Nicklas Lantz

Eskilstuna Marie Svensson (S) Majo Kuusikoski (S)

Flen Daniel Ljungkvist (S) Hans Åfeldt(S)

Nyköping Carina Wallin (S) Marjo Gustafsson (S)

Oxelösund Linus Fogel (S) Patrik Renfors (V)

Strängnäs Maj-Britt Magnusson (S) Mikael Lagergren (M)

Trosa Helena Koch (M) Anders Lindblad (S)

Vingåker Robert Skoglund (S) Iréne Sandqvist (-)

Uppdrag
De insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att 
finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. 
Samordningsförbundet stödjer också strukturella insatser som syftar till att underlätta 
samverkan mellan myndigheterna. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och 
kunskapsutbyte.
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Finansiering
Samordningsförbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med 
hälften av medlen, regionen står för en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. 
Fördelningen ser ut enligt tabellen nedan. 

Fördelning av medlemsinsatser per inv 16 64 år (per 1 nov 2020 SCB).

Huvudman Antal inv Andel kr/år 2021 kr/kvartal

Vingåker 5 048 2,9% 117 084 29 271

Gnesta 6 439 3,7% 149 347 37 337

Nyköping 32 347 18,8% 750 258 187 565

Oxelösund 6 478 3,8% 150 251 37 563

Flen 9 016 5,2% 209 118 52 279

Katrineholm 19 979 11,6% 463 394 115 848

Eskilstuna 64 441 37,4% 1 494 648 373 662

Strängnäs 20 998 12,2% 487 029 121 757

Trosa 7 712 4,5% 178 873 44 718

Summa kommuner 172 458 100% 4 000 000 1 000 000

Kommuner 25% 4 000 000 1 000 000

Region Sörmland 25% 4 000 000 1 000 000

Staten 50% 8 000 000 2 000 000

Totalt 16 000 000 4 000 000

Övrig finansiering
Förbundet har en betydande ESF-verksamhet. Under året var förbundet ägare till fem ESF-
finansierade projekt samt medverkade i ytterligare ett ESF-projekt och tillsammans 
genererade ESF-projekten ca 3,3 miljoner kr till förbundets verksamhet.  Medlen finansierar 
bemanning på förbundet, drift av projekten och föreläsningsarvoden. 

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 19 230 19 245 16 253 16 599 16 238

Verksamhetens kostnader -21 904 -16 674 -15 864 -16 362 -15 556

Årets resultat -2 674 2 571 389 237 682

Soliditet 28% 42% 35% 26% 30%

Antal anställda 7 6 9 7 7
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Förbundet hade vid ingången av 2021 ett eget kapital på ca 5,6 miljoner kr. De användes till 
att finansiera nya insatser och möjliggjorde att så många insatser kunde bedrivas. Inte 
mindre än sju nya insatser startade under 2021 och fortsätter 2022 och vissa av dem till 
2023.  

Under året har en person anställts. Vid utgången av 2021 hade förbundet sju anställda. 

1.2 Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin har fortsatt kanta all verksamhet inom förbundet. Restriktionerna gör att möten 
över myndighets och kommungränser måste skötas digitalt vilket över tid försvårar 
samverkan. De akuta situationer som uppstår i verksamheterna i samband med ökad 
smittspridning påverkar också långsiktiga frågors prioritet negativt.  

Arbetsförmedlingens reformering har inneburit vissa utmaningar. Under större delen av året 
kunde Arbetsförmedlingen inte bidra med deltagare i förbundets ESF-insatser. 
Förändringarna har skapat många frågor och funderingar runt om i länet om hur samverkan 
med Arbetsförmedlingen ska se ut i framtiden.

En av förbundets insatser har inte beviljats förlängning som en följd av reformeringen och 
flera andra insatser har haft färre deltagare än planerat. 

Ett av ESF-projekten har haft svårt att rekrytera deltagare. Dessutom har ett av delprojekten 
tvingats avsluta projektet i förtid på grund av nedskärningar i kommunen som inneburit att 
deltagarna som utbildas inom vård och barnomsorg inte kan anställas.

Tre insatser har senarelagt sin insatsstart, vilket gett lägre kostnader än planerat under 2021.

1.3 Styrning och uppföljning av verksamheten
En mål- och inriktningsplan för år 2022 2026 beslutades av styrelsen under året. Prioriterade 
målgrupper fastställdes. Likaså att längre, länsövergripande insatser ska prioriteras (bil 1). 

Upphandlingspolicyn har omarbetats och uppdaterats till gällande praxis. 

Övervägande delen av förbundets budget är låsta i insatser som ofta varar i flera år. Om 
sökta medel budgeteras från projektägarna som planerat, blir försenade eller om medel 
lämnas tillbaka kan få en avgörande betydelse för om vi kan bevilja nya insatser eller inte. 
Därför gör förbundet löpande uppföljning av insatsernas budget och förbrukning av medel. 
Genom löpande prognoser av det egna kapitalet vet vi hur mycket medel som finns 
tillgängligt för nya insatser men även att vi håller oss till Nationella rådets rekommendationer.  
Förbundet hade vid bokslutet 16,9 mkr i beslutade medel till insatser för perioden 2022
2024, varav merparten är intecknade för 2022.

En budget för år 2022 och en treårsbudget för år 2022 2024 redovisades och godkändes på 
höstens medlemsmöte. Budgeten för 2022 godkändes på efterföljande styrelsemöte.

Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året och arbetsutskottet 6 gånger. Stående 
punkter på styrelsemötena är information från ordförande, från förbundschefen och från 
NNS. Nya styrelserepresentanter för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valts in, 
liksom för Nyköpings kommun.
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Uppföljning av verksamheten
Under året har kansliet arbetat för att tydliggöra samverkan mellan länets tre lokala 
samverkansgrupper (LSG) och samordningsförbundet. Det har resulterat i att LSG fattat 
beslut om att införlivas i samordningsförbundets struktur.

Ett nätverk med insatsledare från samtliga RAR-finansierade insatser men även från ESF-
projekt startade i början av året.  Insatsledarna träffas en gång i månaden och rapporterar 
utvecklingen i insatserna. Man lär av varandra och samordningsvinster identifieras.

Ett arbetsmarknadschefsnätverk har startats där behov av insatser aktualiseras.

ESF har gått in i en ny programperiod (2021 2027). RAR beviljades medel till två förstudier 
som har använts till att förbereda för bättre förankrade och bättre planerade framtida ESF-
projekt. I samband med förstudierna startades ett nätverk med samtliga kommuner och 
Arbetsförmedlingen.

En omfattande planeringsprocess för att skapa en gemensam satsning för att sänka länets 
höga sjuktal påbörjats. I det arbetet har främst Strängnäs kommun, sjukvården och 
Försäkringskassan varit engagerade.

Under hösten anor
insats. Cirka 90 åhörare lyssnade.

Samarbetet med Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) har vidareutvecklats under 
året. Vid start av nya insatser anordnas en hearing mellan myndigheten som söker medel, 
FoUiS och samordningsförbundet. Behov av att omformulera eller strukturera upp insatsens 
syfte och mål diskuteras. Vid beviljande av medel stämmer förbundet regelbundet av med 
insatsledarna att utvecklingen av insatsen håller sig inom uppsatta ramar och arbetar mot 
överenskommet mål och syfte. 

FoUiS föreslår en utvärderingsplan efter att ha träffat insatsägaren och 
samordningsförbundet. Utvärdering sker kontinuerligt genom möten mellan insatsledarna, 
FoU och samordningsförbundet. Slutrapport lämnas efter insatsens slut.  

Kanslipersonal sitter med i samtliga insatsers styrgrupper och deltar som adjungerande 
utifrån att vi är finansiärer.

Var sjätte månad lämnar RAR-finansierade insatser en lägesrapport och beskriver 
utvecklingen i insatserna, om de följer planen eller om det finns avvikelser. 

Vid beviljande av RAR-medel rapporteras samtliga deltagare i SUS. Det regleras i avtal som 
skrivs av förbundschefen och undertecknas av projektägaren. Nya insatsledare kallas till 
SUS-utbildning.
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Sammanställning av pågående och avslutade insatser under året

Insatser * Samverkansparter Insatsperiod

SIKTA I Region Sörmland, Försäkringskassan, Vingåker, Flen 
och Katrineholms kommun

2020-01-01 2022-12-31

NUVAS I Nyköpings kommun, Arbetsförmedlingen 2021-01-01 2022-06-30

Långa sjukfall S Försäkringskassan, Region Sörmland 2020-05-01 2022-04-30

Till anställning i 
byggbranschen

I Nyköpings kommun, Arbetsförmedlingen 2021-06-01 2022-12-31

Steg för steg mot arbete I Gnesta kommun, Arbetsförmedlingen 2021-05-01 2022-07-31

Steget före I Region Sörmland, Försäkringskassan 2020-10-01 2022-06-30

Nyttiga affärer 2.0 I Region Sörmland, Arbetsförmedlingen 2020-12-01 2022-11-30

Trappan mot arbete I Trosa kommun, Arbetsförmedlingen 2021-05-01 2023-05-01

Unga på väg I Eskilstuna kommun, Arbetsförmedlingen 2021-06-01 2024-06-01

Slussen I Nyköpings kommun och Arbetsförmedlingen 2021-01-01 2023-02-28

KLARA I Arbetsförmedlingen, Flen, Eskilstuna, Oxelösund, 
Katrineholm och Vingåker

2020-01-01 2022-06-30

LIKES I Nyköping, Strängnäs, Katrineholm, Vingåker, 
Eskilstuna

2020-01-01 2022-10-31

Avslutade insatser * Samverkansparter Insatsperiod

Jämställd vård S Region Sörmland och Eskilstuna kommun 2020-10-01 2021-12-31

Rätt Insats 2.0 I Arbetsförmedlingen och Eskilstuna kommun 2019-10-01 2021-09-30

Processledare S Samtliga myndigheter 2014-01-01 2021-12-31

Hälsofrämjande etablering I Eskilstuna kommun, Arbetsförmedlingen, Region 
Sörmland

2018-11-01 2021-03-31

Ungas lärande och etablering S Samtliga myndigheter 2021-02-01 2021-10-30 

Livslångt lärande S Samtliga myndigheter 2021-02-01 2021-10-30

* I = individinriktad insats, S = strukturinriktad insats

Individinriktade insatser
SIKTA (Samordnad Insats Koordinering Träning Arbete)
Insatsen SIKTA delas in i SIKTA-arbetsmarknad och SIKTA-unga. Verksamheten bedriver 
en arbetsförberedande rehabilitering för gruppen 18 - 65 som idag uppbär 
försörjningsstöd/sjukpenning/aktivitetsersättning och som bedöms vara i behov av och redo 
för aktuell insats. Inom ramen för SIKTA-unga ges målgruppen ett samordnat stöd.

NUVAS (Nyköpings Unga Vill Arbeta och Studera)
Insatsens målgrupp är unga vuxna, 19 24 år, som inte har en gymnasieexamen och saknar 
daglig aktivitet, sysselsättning och i förkommande fall kontakt med samhället 
överhuvudtaget. Genom uppsökande verksamhet identifieras deltagare som får stöd och 
coachning att närma sig en meningsfull aktivitet, studier eller arbete.



SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR I SÖRMLAND
kontakt@rarsormland.se  .rarsormland.se 9

Rättinsats 2.0
Insatsen avslutades 2021-09-30. Målet med insatsen var dels att finna en samverkansmodell 
mellan kommunen och Arbetsförmedlingen och dels att få försörjningsstödtagare, inskrivna 
på Arbetsförmedlingen att hitta en sysselsättning. Insatsen arbetade systematiskt med var 
och en av deltagarna genom att kartlägga och identifiera vilka behov de hade. När individuell 
planering hade gjorts arbetade insatsen utifrån metoden Supported Employment med att 
följa och stötta individen genom processen med målet sysselsättning.  

Steget före
Insatsen vill hitta ett sätt att möta unga vuxna med en högfungerande autism som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna väljs ut av Försäkringskassan. Insatsen kom till utifrån ett 
behov som uppmärksammades i en kartläggning från 201

autism hade svårigheter med att tillgodogöra sig de verksamheter som finns för dem. De 
-gruppbaserad kurs ALMA (The Autism Quality of Life CBT 

Method for Adult) erbjuds deltagarna. Kursen och behandlingen ger dem bättre kunskap om 
sin diagnos, social färdighetsträning och ökad psykisk hälsa.

Slussen
Målgruppen är främst individer som studerat på SFI under flera år utan progression. Det 
övergripande målet är att genom riktade stödinsatser ge deltagare bättre möjligheter att 
närma sig arbetsmarknaden och egenförsörjning. Syftet är att utveckla deltagarnas språk 
men även att individerna ska se sig själva som arbetande individer.

Nyttiga affärer 2.0
Insatsens ena syfte är att få personer som står långt från arbetsmarknaden att komma ut i 
sysselsättning. Det andra syftet är att stötta framväxten av fler livskraftiga sociala företag i 
Sörmland. Deltagare i projektet förbereds och rustas i så kallade Framtidsverkstäder där 
gruppaktiviteter varvas med individuell coachning. En matchning sker sedan mot något av de 
företag som ingår i Nyttiga affärers nätverk för sociala entreprenörer, där deltagare ges 
möjlighet att arbetsträna utifrån sin förmåga och kompetens.

Trappan mot arbete
Målet med insatsen är att via metoden Supported Employment ge individer verktyg och 
stöttning, motivering och vägledning så att individen utifrån sina egna förutsättningar får en 
ökad tilltro till sin egen förmåga att nå egen försörjning. Insatsen ska få flera individer med 
försörjningsstöd att bli självförsörjande och samtidigt ska fler lokala arbetsgivare med behov 
av arbetskraft tillgodosett genom samverkan.

Till anställning i byggbranschen 
Syftet med insatsen är att hitta och yrkesutbilda individer som står långt från 
arbetsmarknaden och som traditionellt är underrepresenterade, så som utlandsfödda, 
nyanlända och kvinnor, för en anställning inom byggbranschen. Inom ramen för insatsen 
genomförs en introduktionsutbildning för arbete i byggbranschen. Målet är en anställning 
som lärling antingen i ett socialt byggföretag eller direkt i ett byggföretag. 

Unga på väg 
Insatsens målgrupp är unga vuxna, 19 29 år, som varken arbetar eller studerar (UVAS) och 
som kanske helt saknar kontakter med samhället. Genom förebyggande och uppsökande 
verksamhet identifierar insatsen målgruppen och ger dem stöd, hjälp och coachning vidare 
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till andra aktörer, med målet arbete eller studier. Insatsen hjälper unga vuxna att skapa en 
hållbar framtid och att de själva ska känna att de äger sin egen process.

Steg för steg mot arbete
Målet med insatsen är att bryta utanförskap med hjälp av arbete, handledning och studier 
och därmed öka individens möjlighet att bli självförsörjande. I insatsen ska man skapa en 
metod för kommunen att jobba kontinuerligt och strukturerat med anställningar i form av 
anställningsstöd.

Individinriktade ESF- insatser 
KLARA 
Projektet riktar sig till långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor med målet att utveckla och 
implementera en väl fungerande modell för integration. I arbetet med att ta fram modellen 
används hälsoskola, suggestopedisk språkträning, samhällsorientering, föräldrastöd, 
jobbskuggning, språkvän och föreningsmatchning. Sedan start har följeforskning bedrivits 
genom forskningscirklar.

LIKES 
Projektet bemöter två centrala samhällsutmaningar: arbetslöshet och personalbrist inom barn 
och äldreomsorg. Tillvägagångssättet är att skapa utbildningar som leder till assisterande 
servicejobb inom välfärdssektorn. Genom samverkan mellan arbetsgivare i behov av 
kompetent servicepersonal och medverkande kommuners vuxenutbildningsarrangörer, bidrar 
insatsen till sänkta trösklar in på arbetsmarknaden som ger personer som idag står utanför 
möjlighet att etablera sig.

Hälsofrämjande etablering
Ett nationellt projekt riktad till utrikesfödda i etableringsfasen på Arbetsförmedlingen som 
avslutades den 31 mars 2021. Syftet var att uppmärksamma ohälsa i målgruppen, arbeta för 
integration och för att stärka samverkan mellan medverkande organisationer. Förbundet var 
projektägare till ett delprojekt. I delprojektet samverkade Eskilstuna kommun, regionen och 
Arbetsförmedlingen. Personalen var samlokaliserad vilket gav mervärde i form av kunskaper 
om organisationerna och gemensam kartläggning av, syn på och bemötande av deltagarna. 

#KlarFramtid
I detta projekt är förbundet inte projektägare, det är Region Sörmland men förbundet sitter 
med i styrgruppen och medfinansierar projektet med en miljon kronor över fyra år. 
Målgrupp för projektet är ungdomar som varken arbetar eller studerar och ungdomar som 
riskerar att hoppa av gymnasiet. 

Strukturinriktade insatser
Långa Sjukfall
Insatsens målgrupp är de individer på utvalda vårdenheter som haft sjukpenning i minst ett 
år. Insatsen innebär fördjupad samverkan kring målgruppen, främst mellan 
rehabkoordinatorer och de fyra försäkringsutredare på Försäkringskassan som arbetar riktat 
mot utvalda vårdenheter och ansvarar för målgruppen. Insatsen innebär även en fördjupad 
dialog med samtliga parter i individens sjukskrivningsprocess, tex arbetsgivare och 
Arbetsförmedlingen. Den fördjupade samverkan som insatsen möjliggör syftar till att 
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individen ska få det stöd som krävs för att genom rätt insats nå rätt ersättning från rätt 
instans.

Jämställd vård i egen regi
Insatsen avslutades 2021-12-31. Målgruppen var kvinnor med beroendeproblematik. 
Insatsen använde tjänstedesign som metod. Tillsammans med cirka 15 kvinnor från 
målgruppen har man identifierat vilka behov som finns hos gruppen och därmed konstaterat 
utvecklingsområden och utveckla nya eller förändrade arbetssätt. Det övergripande målet var 
att målgruppens behov av vård och stöd skulle mötas av kompetenta vårdgivare med 
kunskap om målgruppens behov och därmed erbjuda adekvat stöd för målgruppen.  

Processledare
Insatsen har under året fortsatt vara ett administrativt stöd till samtliga LSG samt arbetat med 
att utveckla samverkan inom LSG och mellan LSG och samordningsförbundet. Under året 
har samtliga LSG beslutat om att införlivas i samordningsförbundets struktur.

Strukturinriktade ESF-insatser
Förstudier

Under året genomförde RAR två förstudier med medel från ESF. Förstudierna syftade till att 
skapa bättre behovsunderlag inför kommande utlysningar för mer välgrundade projekt i 
framtiden. I den ena, Ungas lärande och etablering, låg fokus på att förbereda satsningar för 
ungdomar i utanförskap vilket resulterade i projekt React EU Ung comeback. Projektets 
budget omfattar 23,5 miljoner kr. 

Den andra förstudien, Livslångt lärande, handlade om att förbereda kompetenshöjande 
insatser för anställda i offentlig och privat sektor och i den låg fokus på insamlande av lokala 
behov i länet samt mobilisering för ett framtida projekt om att sänka länets höga sjuktal.

Strukturinriktade insatser i form av föreläsningar och utbildningar
Åsa Kadowaki 
Den 20 september bjöd RAR in till ett webbinarium på temat sjukskrivningar med psykiatriker 
Åsa Kadowaki. Åsa är handledarutbildad och jobbar med såväl kognitiv beteendeterapi 
(KBT) som acceptance and commitment therapy (ACT). Webbinariet syftade till att väcka 
viktiga tankar om sjukt och friskt, medikalisering och betydelsen av samverkan i 
sjukskrivningsfrågan. 

Ingvar Nilsson 
Den 20 oktober föreläste nationalekonomen Ingvar Nilsson för oss och våra medlemmar. 
Ingvar forskar om ungas utanförskap utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och är 

ekonomiska incitament för att bryta socialt utanförskap genom tidiga insatser.  Han lyfte upp 
problematikeken med avsaknad av ett helhetsperspektiv när ungdomar är i kontakt med olika 
myndigheter. Avsaknad av denna helhetssyn, där olika delar en individens situation tas i 
beaktande, kan leda till att de olika myndigheters insatser blir mindre effektiva och i värsta 
fall kan motverka varandra.

BIP 
Den 11 maj anordnades ett webbinarium med Charlotte Liebak Hansen som är 
forskningschef på veksthusets forskningscenter i Danmark. Charlotte var ledare för det 
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uppmärksammade BIP-projektet som under åren 2011 2016 studerade cirka 
4000 arbetslösa vid tio olika jobbcenter i Danmark. BIP står för Beskæftigelses Indikator 
Projekt (på svenska: jobb/sysselsättningsindikator-projekt) och på webbinariet presenterades 
de intressanta resultaten. 
Den 27 oktober hölls en kickoff med fokus på införande av BIP-resultaten i RAR-finansierade 
insatser i Sörmland. Syftet var att fortsätta sprida kunskaper från BIP-projektet vidare för att 
det ska komma till nytta på individnivå. 

Horisontella kriterier
Horisontella kriterier är ett samlingsnamn på ett strukturerat arbete med jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering i ESF-finansierade projekt. Att arbeta med horisontella 
kriterier i projektets alla faser är ett krav från ESF och måste redovisas i såväl 
avstämningsrapport som i lägesrapporterna. I detta syfte erbjuder och anordnar 
samordningsförbundet skräddarsydda utbildningar i horisontella kriterier till både RAR-ägda 
projekt och projekt som ägs av någon av våra medlemmar. Under året har fyra utbildningar 
anordnats. 

Hälsoskola 
Under fyra dagar i februari ordnade RAR en kostnadsfri personalutbildning i att leda 
hälsoskola. Hälsoskola handlar om att förmedla hälsoinformation till grupper med 
utrikesfödda personer. Kulturella faktorer påverkar både hälsan och möten med sjukvården, 
och har relevans i frågan om jämlik hälsa i befolkningen. Hälsa och förmåga att hantera 
hälsa är också en viktig och på senare tid uppmärksammad faktor i integrations- och 
arbetsmarknadsetableringsprocessen. 

Deltagare i förbundets individinriktade insatser fördelat på kön, ålder 
och utbildningsbakgrund
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* Anledningen till att utbildningsbakgrund saknas i så stor omfattning är att många nyanlända i våra insatser 
saknar grundskoleutbildning eller har utbildning som är svår att tillämpa i Sverige.

Uppföljning och resultat av RAR-finansierade individinriktade 
insatser
Under året har 263 deltagare registrerats i individinriktade RAR-finansierade insatser, varav 
202 skrivits in som nya deltagare. Utöver dessa har 10 deltagare registrerats anonymt och 
kan därför inte räknas med i statistiken. Av dessa 263 har 156 deltagare registrerats som 
avslutade under året, varav 60 deltagare gått vidare till arbete eller studier. 

Nedan visas en uträkning som visar den samhällsekonomiska besparingen om dessa 60 
personer fortsätter vara självförsörjande på heltid under 1, 5, 10 år eller fram till pensionen. 
Om exempelvis dessa 60 personerna är fortsatt egenförsörjande under ett år så minskar 
samhällets kostnader med 8,5 miljoner kronor. 

Uträkningen baseras på ett schablonbelopp för offentlig försörjning vilket i Sörmland är 
142 000 kr per individ och år. Det är denna kostnad som minskar när individen blir 
självförsörjande.1

1 Företaget Statisticon har tagit fram ett schablonbelopp för Sörmland, vilket ligger på 142 000 kr per individ.  Schablonbeloppet 
är uträknat på statistik hämtad från SCB. Statistiken bygger kostnaden för offentlig försörjning inom länets kommuner. Varje 
ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som 
försörjs under ett helt år med full ersättning. Om exempelvis två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, slås dessa 
samman till en helårsekvivalent. Deltidsdagar är omräknade till hela dagar. Dagar med partiell ersättning är omräknade till hela 
dagar. 
För att erhålla antalet helårsekvivalenter divideras antal ersättningsdagar med 365.
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Uppföljning och resultat av individinriktade ESF-insatser
Projekten rapporterar antal deltagare och resultat till SCB. I Likes och KLARA skrevs 
sammanlagt 246 deltagare in under året och 179 deltagare avslutades. Av de som 
avslutades gick 63 vidare till arbete eller studier. Hälsofrämjande etablering hade inga 
deltagare under 2021 eftersom projektet övergick i en avslutningsfas i januari 2021, vilket 
innebär att skriva slutrapport.

* siffror för 63 deltagare i arbete

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser
I insatsen Långa sjukfall har 625 deltagare registrerats men som volyminsats, vilket betyder 
att vi inte kan se ett resultat av insatsen i betydelse av individuella framsteg.
Enligt uppgift från Försäkringskassan har 123 individer avslutat sitt sjukpenningärende och 
av dem har drygt 80% återfått sin arbetsförmåga eller övergått i annan ersättning från 
Försäkringskassan. Plan för avslut finns för 131 av de individer som fortfarande har ett 
pågående sjukfall. Samarbetet mellan försäkringsutredare och rehabkoordinatorer har 
utvecklats under året. Erfarenheterna från insatsen har spridits inom organisationerna. 

I våra föreläsningar och utbildningsinsatser har 560 personer registrerat sig som deltagare 
men det går inte att säga ett exakt antal eftersom flera delat länk eller suttit tillsammans. 

I insatsen Jämställd vård i egen regi har kunskap om målgruppens behov ökat och vården 
har anpassats därefter. Socialtjänstens och regionens vård utifrån denna kunskap erbjuda 
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stöd i ett tidigare skede än idag. Deltagarna ökar möjligheten till ett självständigt liv, ökad 
förmåga till självförsörjning och delaktighet i samhällslivet.

Gällande insatsen processledare är det svårt att redovisa resultat på grund av att insatsen 
har saknat en tydlig struktur och uppdragsbeskrivning från LSG. Med anledning av att det 
beslutades i slutet av året att alla tre LSG införlivas i RAR:s struktur.

1.4 Väsentliga personalförhållanden
RAR hade under 2021 sju anställda. 2,5 tjänster har arbetat för kansliet. 4,5 tjänster är 
finansierat med ESF-medel. En person har anställts under året och ingen har slutat. 
Förbundet hade totalt 7 sjukdagar 2021.

1.5 Förväntad utveckling
Reformeringen och förändrade anslag inom Arbetsförmedlingen har inneburit att fler individer 
hamnat utanför arbetsmarknaden och belastningen på kommunerna har ökat. 
Arbetslösheten förväntas minska under kommande år men antalet långtidsarbetslösa 
förväntas öka och de som hamnar i långtidsarbetslöshet står ännu längre från 
arbetsmarknaden än tidigare. För förbundet kommer det troligtvis att innebära ännu större 
utmaningar gällande mätbara resultat.

SKR har med anledning av arbetsförmedlingens omstrukturering uppmärksammat behovet 
av att Samordningsförbundens funktion och organisation skyndsamt ska ses över. En 
skrivelse har gått till regeringen med önskan om en översyn. Finsamlagen är gammal och 
mycket har hänt sedan lagen kom till. 

Sörmland har sedan länge haft höga sjukpenningtalen. Det är en parameter som hänger ihop 
med en rad faktorer såsom arbete och försörjningsmöjligheter, arbetsvillkor och arbetsmiljö, 
jämställdhet, utbildningsnivå och levnadsvanor. Samordningsförbundet har för avsikt att 
åstadkomma en gemensam satsning i länet och tanken är att möjliggöra det genom ett RAR-
ägt ESF-projekt. 

Men sjukskrivningsfrågans komplexitet ställer kvar på involvering av förbundets samtliga 
medlemmar och det tar lång tid att forma konkreta förslag och förankra på rätt nivåer. En 
projektplanering har påbörjats och en operativ arbetsgrupp ska mobiliseras för att 
konkretisera projektplaneringen. Det återstår en hel del förankringsarbete och dialoger för att 
definiera de olika parternas roller. 

Det nätverk som startades i samband med förstudierna ledde till att förbundet fick godkänt på 
en ESF -utlysning som syftar till att dämpa effekterna av covid för ungdomar mellan 16 24 år 
som varken arbetar eller studerar. Projektet påbörjades 1 januari 2022 och pågår till 30 april 
2023. Syftet är att de cirka 160 unga som kommer delta i projektet ska återgår till studier, 
klara fullgoda gymnasiebetyg, påbörja annan utbildning eller komma ut i arbete. Vi hoppas 
kunna bidra till att lindra de negativa effekterna av distansstudier för ungdomar.



SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR I SÖRMLAND
kontakt@rarsormland.se  .rarsormland.se 16

  2.0 Ekonomisk redogörelse 

2.1 Resultaträkning

Belopp i tkr. Not
2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31

Verksamhetens intäkter 2 19 230 19 245

Verksamhetens kostnader 
Avskrivningar

3 -21 904
0

-16 674
0

Verksamhetens resultat -2 674 2572

Finansiella intäkter Finansiella kostnader 0 0
0

Resultat efter finansiella poster -2 674 2572

Extraordinära poster 0 0

Årets resultat -2 674 2572
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2.2 Balansräkning

Belopp i tkr. Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar
Korta fordringar 
Kortfristiga placeringar 
Kassa och bank

4 506
0

11 853

1 137
250

8 500

Summa omsättningstillgångar 12 359 9 887

Summa tillgångar 12 359 9 887

Eget kapital, avsättningar och skulder
Ing eget kapital                                                                                                                       5 645                           3 072
Årets resultat                                                                                                                         -2 674                         2 572
Utg eget kapital                                                                                                                     2 971                             5 645

Skulder
Kortfristiga skulder 5,6 9 388 4 242

Eget kapital, avsättningar och skulder 12 359 9 887

Ansvarsförbindelser (Medel beslutade insatser) 16 942 28 066
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2.3 Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

-2 674
0

2572
0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -2 674 2 572

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning kortfristiga skulder

631
5 146

1 516
-1 561

Kassaflöde för den löpande verksamheten 3 103 2 527

Årets kassaflöde 3 103 2527

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut

8 750
11 853

6 223
8 750

2.4 Driftredovisning

Belopp tkr Utfall jan- dec 
2021

Aktuell budget 
jan- dec 2021

Avvikelse ut-
fall budget

Bokslut helår
2020

Nettokostnad    -21 904 - 23 937 -2 033 -16 674

Nettointäkt                  19 230 19 035 195 16 000

Resultat -2 674 -4 902 1 728 2 572

Utgående eget kapital                   2 971 1 242 1 729 5 644

Likvida medel                 11 853 8 876 2 977 8 750

Kommentar väsentliga avvikelser.
2021 gjorde förbundet ett resultat på -2,7 miljoner kr. Minusresultatet är i enlighet med 
budget då förbundet hade ett ingående eget kapital på 5,6 miljoner kr och hade därmed 
möjlighet att budgetera över tilldelningen från medlemmarna på 16 miljoner kr. Tillsammans 
med medel från ESF hade förbundet ca 24,7 miljoner kr i medel för 2021.
Det utgående egna kapitalet för 2021 var på ca 2,9 miljoner kr.

Inför 2021 hade förbundet beviljat medel för totalt 28 mkr för perioden 2021-2023. Utgående 
beviljade medel för 2021 var 16,9 miljoner kr.
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Inga väsentliga förändringar har skett på intäktssidan jämfört med budget. Kostnaderna har 
dock varit lägre än budgeterat. Styrelsen har haft lägre kostnader. Mycket beroende på att 
mötena har förts digitalt. För kansliet har personalkostnaderna hållit sig inom budget. 
Kostnader för lokaler har varit lägre på grund av renovering och därmed har ingen hyra utgått 
under den tiden. Administrationskostnaderna har varit något högre än budgeterat i samband 
med flytten.

Kostnaderna för insatser var nästan 2 miljoner kr lägre än budgeterat. Det beror på att flera 
insatser kom i gång senare än tänkt samt att flera insatser fakturerat lägre än budget. Dessa 
kostnader flyttas till nästkommande år.
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2.5 Noter

Not 1. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter
2021 2020

Driftbidrag från staten 8000 8000
Driftbidrag från landsting/region 4000 4000
Driftbidrag från länets Kommuner 4000 4000
EU-medel och andra bidrag 3213 3210
Övriga intäkter 16 35
Summa 19 230 19 245

Not 3. Verksamhetens kostnader
2021 2020

Styrelse     367               317
Kansli 3 230            3 690
Samverkansinsatser         4                 79
Utvärdering     590               537
ESF-stöd 3 983            4 095
RAR-insatser 13 731            7 957
Årets kostnader 21 905          16 674

RAR-insatser Budget Utfall Förbrukningskvot mot 
                                   budget

SIKTA 2 828 2 837 100%
Långa Sjukfall 2 400 2 390 100%
Rättinsats 2.0 1 650 1 216 74%
Jämställd vård    452    306 68%
NUVAS 1 192 1 037 87%
Steget före    808    718 89%
Slussen 1 860 1 717 92%
Nyttiga affärer 2.0 1 000    746 75%
Trappan mot arbete    351    373 106%
Till anställning i byggbranchen   795    589 74%
Unga på väg 1 070    741 69%
Steg för steg    549    317 58%
Summa RAR-insatser 14 955 12 987 89%
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Not 4. Fordringar
2021-12-31 2000-12-31

Kundfordringar   66           571
Skattefordringar 433           357
Förutb försäkringspremier    2              2 
Interimsfordringar    5          207 
Summa Fordringar 506        1 137

Not 5. Kortfristiga skulder
      2021-12-31 2020-12-31

Leverantörsskulder                                                                 4 123           2 360
Personalens skatter och avgifter                                               -989           1 438
Summa Kortfristiga skulder 5 112           3 798

Not 6. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
      2021-12-31 2020-12-31
Övr uppl kostn/förut int                                                                 1 640           438
ESF-projekt                                              2 636               6
Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 276           444
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3.0 Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av 
representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse).

Datum: 2022-03-18

Jacob Sandgren Inger Jerneborg Glimne
Ordförande 1:a Vice ordförande

Ulrika Truedsson Sam Farsani
2:a vice ordförande Ledamot

Oleg Kosovic Helena Koch
Ledamot Ledamot

Daniel Ljungkvist Marie Svensson
Ledamot Ledamot

Robert Skoglund Linus Fogel
Ledamot Ledamot

Maj-Britt Magnusson Carina Wallin
Ledamot Ledamot
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Bilagor
Mål- och inriktningsplan 2022 2026
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Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2022.224

§ 101

Fastställande av 2023 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2022-06-01

2. Budgetförslag 2023 - Samordningsförbundet RAR i Sörmland

3. 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 kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ 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


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: 2022-06-01

Diarienummer: KS.2022.224

Kommunstyrelsen

Fastställande av 2023 års budget för

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning

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.

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet har hemställt hos respektive medlems kommunfullmäktige

eller motsvarande organ att fastställa budget för år 2023 till 16 000 000 kronor, vilket

är likhet med 2022 års totalbudget för Samordningsförbundet.

Medlemsinsatsen för Gnesta kommun uppgår 2023 till är 149 452 kronor. Kommunens

medlemsinsats för 2023 är 500 kronor högre jämfört med 2022. Förbundsordningen, §

15, stadgar att kommunens medlemsinsats utgår ifrån kommunens invånarantal, vilket

för Gnesta kommuns del har ökat mellan 2022 och 2023. Därav höjs Gnesta kommuns

medlemsinsats med 500 kronor till 2023.

Av förbundsordningen, § 16, framgår att förbundsstyrelsen fastställer budgeten för

Samordningsförbundet. Dessförinnan ska förbundsstyrelsen samråda med

förbundsmedlemmarna om budgeten. Samordningsförbundet bjöd därför in till

medlemsmöte den 18 mars 2022, där samordningsförbundet presenterade

verksamheten, ekonomin samt diskuterade framtida inriktning och budget.

Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16

000 000 kronor, vilket är samma budgetnivå som 2022.

Utifrån detta föreslår Samordningsförbundet därmed att budgeten för 2023 ska uppgå

till 16 000 000 kronor och hemställer att respektive kommunfullmäktige eller

motsvarande fastställer föreslagen budget för 2023.
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Efter att ärendet behandlats hos respektive medlem fastställs årsbudgeten av

förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetåret (kalenderår)

(förbundsordning, § 16). Detta medför att kommunfullmäktige i Gnesta kommun

behöver fastställa förslag till budget innan 30 november.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har i beredningen av ärendet primärt beaktat vilka ekonomiska

konsekvenser som föreliggande förslag medför. Förslaget medför inga markanta

ekonomiska konsekvenser för kommunen jämfört med 2022. Därav föreslår

förvaltningen att kommunfullmäktige i Gnesta kommun fastställer

Samordningsförbudets förslag till budget för 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär ingen markant påverkan på kommunens ekonomi.

Juridiska konsekvenser

Beslutet medför inga juridiska konsekvenser för kommunen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta

ärende.Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslag till beslut överensstämmer med gällande avtal och förbundsordning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-06-01

2. Budgetförslag 2023 - Samordningsförbundet RAR i Sörmland

3. Förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland - Förbundsordning

för samordningsförbund (rarsormland.se)

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Samordningsförbundet RAR i Sörmland

~ Samir Sandberg, ekonomichef

Anders Axelsson Jesper Berndt Dahl

Kommunchef Kanslichef

www.gnesta.se
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Till samordningsförbundets medlemmar – fullmäktige eller motsvarande 
 

Fastställande av 2023 års budget för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 

Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 18 mars 2022 för att presentera 
förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget. 

Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr, 
samma nivå som 2022. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds, 
som tidigare år till respektive medlem. 

Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2023 ska uppgå till 16 
mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2023 i 
enlighet med nedanstående tabell. 

Fördelning av 

medlemsavgifter per inv 

16-64 år (per 1 nov 2021 

SCB). 

        

Antal inv Andel kr/år 2023 kr/kvartal 

Huvudman         

Vingåker  5 044 3% 115 636 28 909 

Gnesta 6 519 4% 149 452 37 363 

Nyköping 32 890 19% 754 021 188 505 

Oxelösund 6 527 4% 149 635 37 409 

Flen 8 739 5% 200 346 50 087 

Katrineholm 20 015 11% 458 854 114 714 

Eskilstuna 64 733 37% 1 484 038 371 010 

Strängnäs 21 841 13% 500 716 125 179 

Trosa 8 170 5% 187 302 46 825 

Summa kommuner 174 478 100% 4 000 000 1 000 000 

Kommuner 

  

25% 4 000 000 1 000 000 

Region Sörmland 25% 4 000 000 1 000 000 

Staten 50% 8 000 000 2 000 000 

Totalt     16 000 000 4 000 000 

 

 
 
 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
 
 
 
Charlotta Skålén  
Förbundschef 
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Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2020.27

§ 102

Motion - Normkritisk pedagogik i förskola och
skola

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse

2. Protokoll 2022-05-31 BoU § 46

3. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

4. 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
Oskar Sulin (V) föreslår avslag till det framskrivna förslaget och föreslår bifall till

motionen. Gustav Edman (MP) bifaller motionen.

Linda Lundin (S), Anna Ekström (M) och Sven Anderson (M) bifaller det framskrivna

förslaget.



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Oskar Sulins (V) förslag om bifall till motionen, och finner att

kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ 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

Upprättad:

Diarienummer: KS.2020.27

Kommunstyrelsen

Motion - Normkritisk pedagogik i förskola och

skola

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Ärendebeskrivning

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.

Förvaltningens synpunkter

Ärendet har behandlats i barn- och utbildningsnämnden 2022-05-31 § 46.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Motionen gäller förskolornas och skolornas arbete kopplat till jämställdhetsfrågor.

Utifrån innehållet i förvaltningens synpunkter ovan, bedömer barn- och

utbildningsförvaltningen att motionssvaret i sig inte har någon påverkan på

jämställdheten i verksamheterna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Protokoll 2022-05-31 BoU § 46

3. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

4. Motion - Normkritisk pedagoogik i förskola och skola
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Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Anders Axelsson Eva Lönnelid

Kommunchef Förvaltningschef

Alice Kyander

Strateg

www.gnesta.se


Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: KS.2020.27

§ 46

Motion - Normkritisk pedagogik i förskola och
skola

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

2. Motion - normkritisk pedagogik 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
Per Sickling (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt Per

Sicklings (V) förslag om bifall till motionen och finner att nämnden beslutar enligt

framskrivet förslag.



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



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: 2022-05-23
Diarienummer: KS.2020.27

Barn- och utbildningsnämnden

Motion - Normkritisk pedagogik i förskola och
skola

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen Normkritisk pedagogik i förskola och skola anses besvarad, med

hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Ärendebeskrivning
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.

Förvaltningens synpunkter
Enligt skollagen 1 kap. 5 § ska utbildningen utformas i överensstämmelse med

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika

värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Detta uppdrag utvecklas vidare

i läroplanen för förskolan och i läroplanen för skolan, främst i respektive läroplans

första kapitel. Förvaltningens bedömning är att kommunens förskolor och skolor

arbetar i enlighet med skollagen och utifrån läroplanernas innehåll.

Som exempel på förskolornas och skolornas arbete kopplat till området under de

senaste åren har några av verksamheterna anordnat föreläsningar om likabehandling i

samband med kompetensutvecklingsdagar. Varje rektor planerar och anordnar

kompetensutveckling utifrån en professionell bedömning av vad den egna

verksamheten är i störst behov av att utvecklas inom. Under innevarande läsår har till

exempel förskolans personal sett en webbföreläsning om genuspedagogik och

normkritisk praktik samt arbetat med att utveckla lärmiljöerna utifrån dessa

perspektiv. Vidare är frågor om likabehandling ett vanligt tema i samband med

planerings- och utvärderingsdagar, men även vid exempelvis klassrumsobservationer i

grundskolan.



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

Både förskolan och skolan tar inför varje nytt läsår fram en lokal likabehandlingsplan,

ofta kallad plan mot kränkande behandling och diskriminering, som utgår ifrån den

riktlinje för likabehandlingsarbetet som barn- och utbildningsnämnden beslutat om. I

den övergripande riktlinjen för likabehandlingsarbetet anges bland annat att

verksamheterna ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. I det främjande

arbetet ingår enligt riktlinjen att personalen reflekterar över bemötande, normer,

värderingar och fördomar samt bidrar till att öka tryggheten och självkänslan i grupp

och hos individ. Vidare ingår att låta frågor och diskussioner om normer och

diskriminering ta plats i undervisningen och i utbildningen som helhet. I förskolornas

och skolornas lokala planer mot diskriminering och kränkande behandling beskriver

respektive verksamhet sitt nuläge samt vilka åtgärder som planeras för läsåret, vilka

exempelvis kan vara utbildningsinsatser eller kartläggningar. Till exempel pågår ett

arbete på alla skolor kring att utveckla arbetet inom kunskapsområdet sexualitet,

samtycke och relationer, i enlighet med kommande läroplansförändringar för

grundskolan.

Samtliga verksamheter arbetar utifrån ett reflekterande förhållningssätt vad gäller

mötet mellan pedagoger och barn/elever, val av undervisningsmaterial, utformning av

aktiviteter och lektioner, med mera. Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är

att förvaltningens förskolor och skolor bedriver ett aktivt arbete utifrån skollagens och

läroplanens bestämmelser och mål om att förskolan och skolan ska arbeta utifrån

grundläggande värderingar om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Utifrån detta är barn- och utbildningsförvaltningens bedömning att det inte finns ett

behov av en särskild plan för arbetet, utöver den riktlinje för likabehandlingsarbete som

redan finns.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Motionen gäller förskolornas och skolornas arbete kopplat till jämställdhetsfrågor.

Utifrån innehållet i förvaltningens synpunkter ovan, bedömer barn- och

utbildningsförvaltningen att motionssvaret i sig inte har någon påverkan på

jämställdheten i verksamheterna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

2. Motion - normkritisk pedagogik i förskola och skola

Eva Lönnelid Alice Kyander

Förvaltningschef Strateg
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Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Gnesta kommun 

Ink: 2023 -01- 21 
Dnr:  
För handläggning.  

Motion 

Normkritisk pedagogik i förskola och skola 

Dagens skoldiskurs rör sig i huvudsak kring måluppfyllelse. Klarar elever målen? Blir de godkända? 

Hur väl presterar de? Detta återfinns också i diskussioner i Gnesta Kommunfullmäktige. Men utöver 

kunskapsuppdraget har skolan även ett demokratiuppdrag som kommit i skymundan i den rådande 

diskursen. "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan 

ska gestalta och förmedla", står det att läsa i läroplanernas portalparagraf. 

Förutom att demokratiuppdraget har stor betydelse i sig, utgör det även grundförutsättningen för 

kunskapsuppdraget. Utan en trygg skolmiljö kan inte lärande ske. Men vad krävs för en trygg 

skolmiljö? Skolverket gav 2009 ut rapporten Diskriminerad, trakasserad, kränkt? som är en 

redovisning av ett regeringsuppdrag som handlade om att undersöka den otrygghet som många 

upplever i skolan, till följd av diskriminering, trakasserier och kränkningar. Resultatet av 

undersökningen är otvetydigt: "Själva grunden till att diskriminering, trakasserier och kränkningar 

uppstår kan kopplas till normer som finns i skolan." 

Skolverket presenterar en lösning, Normkritisk pedagogik. Att normkritik även ligger i linje med 

CEMR-deklarationen, en bindande deklaration om jämställdhet mellan kvinnor som Gnesta kommun 

undertecknat. Där står bland annat att "Undertecknaren förbinder sig att [...] se över läromedel, 

undervisningsmetoder samt utbildningsprogram för skolan och andra utbildningsinstanser för att 

försäkra sig om att de motverkar stereotypa attityder och beteenden." 

Med utgångspunkt i Skolverkets direktiv, och CEMR-deklarationen, yrkar Feministiskt initiativ på: 

Att Gnesta kommun upprättar en plan för hur ett nornnkritiskt perspektiv ska implementeras 

i verksamheterna, med utgångspunkt i långsiktig och löpande fortbildning för all pedagogisk 

personal. 

Gnesta 2020-01-21 

För Fi Gnesta, 

Kim Silow Kallenberg 

Anja Probst 

Johan Wahlström 



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2021.279

§ 104

Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas
skolor

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse

2. Protokoll 2022-05-31 BoU § 47

3. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

4. Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas skolor

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter

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

Krister Ekberg (SD) och Göran Ehrenhorn (SD) bifaller motionen.



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Krister Ekbergs (SD) förslag om bifall till motionen, och finner att

kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Reservationer

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

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ 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

Upprättad:

Diarienummer: KS.2021.279

Kommunstyrelsen

Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas

skolor

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Ärendebeskrivning

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.

Förvaltningens synpunkter

Ärendet har behandlats i barn- och utbildningsnämnden 2022-05-31 § 47.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Protokoll 2022-05-31 BoU § 47

3. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

4. Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas skolor

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Anders Axelsson Eva Lönnelid

Kommunchef Förvaltningschef

Frida Arndt

Utredare

www.gnesta.se


Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Diarienummer: KS.2021.279

§ 47

Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas
skolor

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

2. Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas skolor

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

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

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ 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: 2022-05-23
Diarienummer: KS.2021.279

Barn- och utbildningsnämnden

Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas
skolor

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Ärendebeskrivning
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.

Förvaltningens synpunkter
Elevantalet i snitt på Dansutskolan, Welandersborgs skola och Frejaskolan redovisas

enligt tabellen nedan. På Kvarnbackaskolan är klasserna åldersintegrerade och kan

därför inte införas i tabellen på samma sätt. Kvarnbackaskolans snittantal är 17 elever

per klass. Förvaltningen bedömer att storleken på klasserna inte är särskilt hög.

Det är viktigt att varje elev får goda förutsättningar för att lära och utvecklas i Gnestas

skolor. Redan idag arbetar skolorna med olika gruppsammansättningsmetodiker och

olika sätt att öka det kollegiala samarbetet. Detta görs exempelvis genom att dela upp

klasserna i mindre grupper under lektionstid samt genom samarbete kring klasser och

Dansutskolan,

genomsnittligt elevantal

Welandersborgs skola,

genomsnittligt elevantal

Frejaskolan,

genomsnittligt

elevantal

F-3 26 20 25

4-6 23 19 19

7-9 - - 24



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

grupper. I majoriteten av kommunens årskurser arbetar fler lärare knutna till

årskursen än det finns antal klasser, vilket innebär att flera lärare samarbetar kring

klasserna och årskursen. Detta med syfte att höja kvaliteten i undervisningen samt

förbättra förutsättningarna för en trygg lärmiljö med studiero.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser vidare att ett införande av ett maxantal på 20

elever per klass skulle innebära vissa svårigheter. Det riskerar dels att leda till

lokalbrist, dels till en minskning av andelen behöriga lärare i skolorna. Vidare anser

förvaltningen att de ansvariga i skolan bör ha möjlighet att avgöra hur klasserna bör

vara sammansatta, då ett visst antal elever kan vara lämpligt i en klass och olämpligt i

en annan.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser utifrån ovanstående resonemang att det inte

finns skäl att införa ett maxantal på 20 elever per klass i kommunens grundskolor.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-23

2. Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas skolor

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Eva Lönnelid Frida Arndt

Förvaltningschef Utredare



j Ink: 

Dnr'  
För handräggning•  

Gnesta kommun 

Motion 

Mindre elever i klassen i Gnestas skolor 

Antalet elever blir idag fler och fler, samtidigt sjunker skolresultaten. I ett svårt ekonomiskt 

läge satsar man därför ofta på att göra stora klasser för att spara pengar, resultatet blir 

oftast att eleverna lär sig mindre och försvinner i mängden. Motivationen att plugga bland 

elever i stora klasser riskerar att sjunka drastiskt när läraren inte hinner med att hjälpa alla. 

Det lugn som behöver finnas för att eleverna ska kunna studera i lugn och ro i klassrummet 

försvinner nästan helt med dagens stora klasser. 

Vi tycker därför att trots en högre kostnad för kommun så är det värt att göra klasserna 

mindre och på så sätt lyfta eleverna så de syns och hörs bättre under lektionerna, det är 

också bättre för lärarna att ha mindre klasser för att få en bättre kontakt med eleverna och 

verkligen hinna lära känna dem bättre så att man också kan ge dem en bättre utbildning och 

i slutet också ett mer rättvist betyg. Vi tycker att maxantalet för antal elever i klassen ska 

vara 20st. 

Gnesta måste satsa mer på lärandet och då är det värt sitt pris, dessa elever är trots allt vår 

framtid. 

Vi i Sverigedemokraterna i Gnesta föreslår därför 

Att mindre skolklasser införs med max 20 elever/klass i Gnesta Kommuns skolor. 

'0 e_Dve './ Lyedei4--fo kfc,--(c.  c , Ekbers 

Gnesta 2021-09-09 

(4;tSD 



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2021.267

§ 103

Motion angående kontaktpolitikersystem

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2022-05-06

2. 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
Oskar Sulin (V) föreslår avslag till det framskrivna förslaget och bifall till motionen.

Anna Ekström (M), Anders Oscarsson (S) och Linda Lundin (S) bifaller det

framskrivna förslaget.



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Oskar Sulins (V) förslag om bifall till motionen, och finner att

kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Reservationer

Oskar Sulin (V) anmäler skriftlig reservation.

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: 2022-05-06

Diarienummer: KS.2021.267

Kommunstyrelsen

Motion angående kontaktpolitikersystem

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet inkom 6 september 2021 medMotion angående

kontaktpolitikersystem.Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 27 september

2021 och skickades till kommunstyrelsen för beredning.

Förvaltningens synpunkter

I motionen föreslår Vänsterpartiet följande:

· Ett kontaktpolitikersystem upprättas där alla ledamöter i samtliga nämnder

(både styrande och opposition) blir kontaktpolitiker för minst ett

verksamhetsområde.

· Ledamöterna gör minst ett eller helst två studiebesök per år

· Schemaläggning av besök samt uppföljning av besök sker på varje nämndsmöte

· Respektive nämnd tar fram ett frågeformulär som är anpassat för nämnden som

ska användas vid besöket.

Nämndledamöter behöver självklart ha en möjlighet till insyn i de verksamheter som de

fattar beslut om. Eftersom nämnden som helhet är ansvarig för nämndens

verksamheter, gäller detta samtliga nämndledamöter, oavsett partitillhörighet. En

sådan insyn bör handla om att man som nämndledamot ges möjlighet att lyssna, lära

och förstå, för att därigenom kunna fatta välgrundade beslut. Hur detta organiseras

bästa sätt kan det dock finnas olika lösningar på.
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Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Flera kommuner har valt en modell med kontaktpolitiker i enlighet med motionens

intentioner. Den exakta utformningen kan variera, men ett vanligt upplägg är att

nämndens ledamöter fördelar sig mellan de olika verksamheterna och ansvarar för att

hålla sig informerade om hur de fungerar (vanligtvis genom regelbundna besök) samt

att återföra informationen till nämnden. Det bör dock lyftas fram att det kan finnas

andra lösningar på hur kommuner väljer att arbeta med ledamöternas möjlighet till

kunskap om den verksamhet de är satta att styra. Det kan exempelvis handla om att

sytematiskt och återkommande arbeta med studiebesök, gemensamma dialog- och

utbildningsdagar, uppföljningsmöten, gemensamma workshops i strategiska frågor

samt naturligtvis muntliga dragningar på nämndens sammanträden. Fördelen med

gemensamma verksamhetsbesök och möten är att nämndens ledamöter då får ta del av

samtidig och gemensam information om verksamhetens utveckling.

Det finns ett befintligt styrdokument om politikerbesök som fastställdes 2002

(Riktlinjer för politiska besök i kommunen samt nyttjande av kommunens lokaler

under dagtid och nyckelhantering, KS.2002.267). Riktlinjerna reglerar hur politikers

besök i kommunens verksamheter ska genomföras, och avser främst besök som

politiker gör som representanter för sitt parti. Att besöka en verksamhet som

representant för en nämnd är en annan typ av besök, som inte självklart täcks av dessa

riktlinjer. Dokumentet reglerar dessutom i övrigt roll och ansvarsfördelning i

organisationen, även mellan chef och medarbetar och redogör dessutom för hur

kontaktvägar i organisationen är tänkta att fungera. Då dessa riktlinjer är gamla, bör de

oavsett revideras, alternativt upphävas.

Med hänvisning till detta föreslås att motionen avslås och att kommunstyrelsen ges i

uppdrag att revidera styrdokumentet riktlinjer för politiska besök i kommunen samt

nyttjande av kommunens lokaler under dagtid och nyckelhantering så att de är

uppdaterade utifrån aktuella behov.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Förslagen till beslut i detta ärende bedöms inte påverka kvinnor och män olika. En

jämställdhetsanalys bedöms därför inte vara nödvändig.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-06

2. Motionen

Sändlista

~ Kommunfullmäktige
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Anders Axelsson Erika Isaksson

Kommunchef Utredare
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Gnesta kommun 

Ink: 2221 -09- 06 
Unr.  
För handläggning'  

Vänsterpartiet Gnesta 

Motion angående kontaktpolitikersystem 

Vänsterpartiet i Gnesta har under många år haft svårigheter med att få möjlighet att prata med 
dem som jobbar längst ut inom de olika verksamheterna i Gnesta kommun. Frågan har ställts 
vid ett flertal tillfällen men Vänsterpartiet har nekats alternativt blivit vallade runt och då fått 
träffa chefer för verksamheten i ett fikarum. 
Vänsterpartiets ståndpunkt är att det blir svårt att ta beslut om en verksamhet om man inte får 
input eller åsikter från de medarbetare som faktiskt jobbar där. 
I andra kommuner finns det upprättade kontaktpolitikersystem där man från nämndens sida 
har kontaktpolitiker för olika verksamheter. Då har ledamoten i uppdrag att göra ett endags 
studiebesök i verksamheten för att få veta hur personalen upplever att det fungerar. Dessutom 
kan det finnas ett frågeformulär som är beslutat i nämnden för att alla ledamöter ska komma 
tillbaka med svar på samma frågor. Ledamoten ska därefter redovisa sitt besök på 
nästkommande nämnd. Dessa verksamhetsmöten är schemalagda redan från årets start för att 
se till att de faktiskt sker. Minst en uppföljning per nämndsmöte sker därefter. 
Att upprätta ett kontaktpolitikersystem skulle stärka banden mellan nämnd och verksamhet, 
och Västerpartiet tror att det skulle öka vi-känslan inom nämnderna. Det skulle även öka 
kunskapen hos beslutsfattarna om hur verksamheterna ska skötas, var det kan effektiviseras, 
var det behövs mer pengar osv. 

Förslag 

- Att ett kontaktpolitikersystem upprättas där alla ledamöter i samtliga nämnder (både 
styrande och opposition) blir kontaktpolitiker för minst ett verksamhetsområde 
- Att ledamöterna gör minst ett eller helst två studiebesök per år 
- Att schemaläggning av besök samt uppföljning av besök sker på varje nämndsmöte 
- Att respektive nämnd tar fram ett frågeformulär som är anpassat för nämnden som ska 
användas vid besöket. 

För Vänsterpartiet Gnesta 

2021-09-04 

Lena Staaf 
Benny Åberg 
Oskar Sulin 



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: KS.2021.354

§ 105

Motion angående äldreomsorgsplan

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse KS - Motion angående äldreomsorgsplan, 2022-06-03

2. Motion angående äldreomsorgsplan, 2021-11-08

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

4. Protokoll 2021-11-22 - KF § 90

5. Protokoll 2022-06-01 - SN § 25

Tjänsteförslag
1. Motionen anses vara besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Oskar Sulin (V) föreslår avslag till det framskrivna förslaget och föreslår bifall till

motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Oskar Sulins (V) förslag om bifall till motionen, och finner att

kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget.



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Oskar Sulin (V) reserverar sig muntligt till förmån för eget 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: 2022-07-01

Diarienummer: KS.2021.354

Kommunstyrelsen

Motion angående äldreomsorgsplan

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen anses vara besvarad.

Ärendebeskrivning

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.

Förvaltningens synpunkter

Socialnämnden har gett i uppdrag till socialförvaltningen att göra en utvärdering samt

revidering av äldreomsorgsplanen. Den reviderade planen beräknas beslutas i början av

2023. Förvaltningen behöver arbeta vidare med att säkerställa kvalitén inom insatserna

samt framtida strategier gällande bland annat boendefrågan. Inom ramen för de

strategiska områdena ingår kost, nutrition, kompetens m.m. som nämns i motionen.

Samtliga omnämnda områden kommer att behandlas i den nya planen.

Beslutsunderlag

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

2. Motion angående äldreomsorgsplan, 2021-11-08

3. Tjänsteskrivelse SN - Motion angående äldreomosorgsplan, 2022-05-02

4. Protokoll 2021-11-22 - KF § 90

5. Protokoll 2022-06-01 - SN § 25

www.gnesta.se
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Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson Lena Karlsson Leksell

Kommunchef Förvaltningschef
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Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-01
Diarienummer: KS.2021.354

§ 25

Motion angående äldreomsorgsplan

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse SN - Motion angående äldreomsorgsplan, 2022-05-02

2. Motion angående äldreomsorgsplan

Tjänsteförslag
1. Motionen anses vara besvarad.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Vänsterpartiet i Gnesta

~ Förvaltningschef socialförvaltningen



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: 2022-05-02
Diarienummer: KS.2021.354

Socialnämnden

Motion angående äldreomsorgsplan

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses vara besvarad.

Ärendebeskrivning
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.

Förvaltningens synpunkter
Socialnämnden har gett i uppdrag till socialförvaltningen att göra en utvärdering samt

revidering av äldreomsorgsplanen. Den reviderade planen beräknas beslutas i början av

2023.

Förvaltningen behöver arbeta vidare med att säkerställa kvalitén inom insatserna samt

framtida strategier gällande bland annat boendefrågan. Inom ramen för de strategiska

områdena ingår kost, nutrition, kompetens m.m. Som nämns i motionen. Samtliga

omnämnda områden kommer att behandlas i den nya planen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys utifrån checklista bedöms inte relevant i ärendet.

Beslutsunderlag

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

2. Motion angående äldreomsorgsplan



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

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Vänsterpartiet i Gnesta

~ Förvaltningschef socialförvaltningen

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef



Vänsterpartiet Gnesta

Motion angående äldreomsorgsplan.

Gnesta kommuns senaste äldreomsorgsplan sträckte sig mellan åren 2015-2018. Det är en ambitiös
plan som utformats av förvaltningens tjänstemän tillsammans med samtliga politiska företrädare i
dåvarande social och omsorgsnämnden. Av planen framgår dels nuläget, dels prognoser för de
kommande åren vad beträffar antalet äldre, antalet med behov av hemtjänst, kostverksamhet och
hemsjukvård samt antalet i behov av särskilt boende.

Sedan 2018 har ingen ny äldreomsorgsplan upprättats. I bostadsförsörjningsplanen finns inget skrivet
om behovet av nytt särskilt boende. Vid vänsterpartiets förfrågan hos förvaltningen har inget uppdrag
getts om att upprätta en ny äldreomsorgsplan. Äldrefrågorna skulle enligt uppgift möjligen inarbetas i
kommunens allmänna framtidsplan. Vid genomgång av den nyss framlagda framtidsplanen finns inga
detaljerade uppgifter om behovet för de äldre förutom att ett antal nya platser på särskilt boende ska
tillskapas under 2022.

Vänsterpartiet vill framhålla att det finns behov av en ny äldreomsorgsplan utformad och beslutad av
socialnämnden. Antalet äldre, och framför allt ”äldre äldre” (dvs 85+) kommer att öka kraftigt de
närmsta åren. Att planera ett nytt äldreboende tar flera år, inte minst med tanke på att detaljplanen
kan behöva revideras. I dagsläget finns 10 verkställda beslut varav en hel del befinner sig på
korttidsboende i avvaktan plats på särskilt boende. Omvårdnadsplats kan verkställas relativt
omgående medan väntetid för demensplats är 3-6 månader. Hur avser kommunen att möta behovet
av demensplatser? En fråga som behöver besvaras är hur man klarar att tillgodose näringsbehovet för
de undernärda äldre som inte har plats på särskilt boende men som skulle behöva fler måltider
utspridda över dagen. Kan hemtjänsten möta dessa behov och hur i så fall? Ytterligare en fråga är hur
kommunen avser att utveckla hemtjänsten så att större kontinuitet för de äldre kan uppnås.

Förslag:

Att socialförvaltningen får i uppdrag att utforma en ny äldreomsorgsplan för tiden 2022-2032 med
närmare detaljer för åren 2022-2025

Att den nya äldreomsorgsplanen ska samordnas med bostadsförsörjningsplanen

Vänsterpartiet Gnesta 211108

Lena Staaf
Benny Åberg
Birgitta Fredriksson
Kerstin Löfgren



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-09-26
Diarienummer: KS.2022.36

§ 119

Obesvarade motioner

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. 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

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



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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: 2022-08-23

Diarienummer: KS.2022.36

Kommunstyrelsen

Obesvarade motioner

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

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.

Ärendebeskrivning

Totalt finns 26 st obesvarade motioner, av dessa ligger 14 st. för beredning med kortare

handläggningstid än 1 år. För 12 st motioner är handläggningstiden mer än ett år.

Obesvarade motioner

Motioner som är äldre än 1 år

Motion - Gör kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn.

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Handläggs av samhällsbyggnadsnämnden. Anmäldes på kommunfullmäktiges

sammanträde 2019-09-30. KS.2019.245

Motionär: Kim Silow Kallenberg m fl Feministiskt Initiativ 2019-09-13

Motion - Belysning installeras på lekplatser

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-30. Handläggs av

samhällsbyggnadsnämnden. Återremitterades på samhällsbyggnadsnämnden

2021-05-24. KS.2019.326

Motionär: Tomas Ingberg mfl. Sverigedemokraterna: 2019-12-19

Motion - Gör 224:an säker för oskyddade trafikanter

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-29. Handläggs av

samhällsbyggnadsnämnden. KS.2021.35

Motionär Sarah Kinberg m fl . Liberalerna 2021-02-12

Motion - Långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjouren Mira

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-29. Handläggs av

socialnämnden. KS.2021.65

Motionär Kim Silow Kallenberg m fl . Feministiskt Initiativ 2021-03-04

Motion - Förbättrad trafiksäkerhet för gångtrafikanter i Gnesta tätort

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-29. Handläggs av

samhällsbyggnadsnämnden. KS.2021.77

Motionär Lena Staaf, Benny Åberg. Vänsterpartiet 2021-03-16

Motion om att bygga trähus

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-26. Handläggs av

samhällsbyggnadsnämnden. KS.2021.111

Motionär Lena Staaf m fl .Vänsterpartiet 2021-04-12

Motion - Tillgänglighet för alla medborgare i Gnesta

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-24. Handläggs av

kommunstyrelsen. Återremitterades på kommunstyrelsen 2022-04-04.

KS.2021.160

Motionär Anja Probst m fl .Feministiskt Initiativ 2021-05-10

Motion - Inrätta funktionen "Frivilligsamordnare" i skolorganisationen
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Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-24. Handläggs av barn- och

utbildningsnämnden. KS.2021.166

Motionär Håkan Ekstrand m fl .Centerpartiet 2021-05-11

Motion - Insatser för att möta relationsvåld

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21. Handläggs av barn- och

utbildningsnämnden. KS.2021.185

Motionär Håkan Ekstrand m fl .Centerpartiet 2021-06-01

Motion - Planera in kultur och mötesplatser för barn och unga i Gnestas

nya centrumplan

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av

kommunstyrelsen. KS.2021.237

Motionär Anja Probst m fl. Feministiskt Initiativ. 2021-08-18

Motion - Gång & cykelväg till Dammhagen

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av

samhällsbyggnadsnämnden. KS.2021.276

Motionär. Krister Ekberg Sverigedemokraterna 2021-09-10

Motion- Gör Lötbodal till kommunalt naturreservat

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. Handläggs av

kommunstyrelsen. KS.2021.281

Motionär: Gustav Edman Miljöpartiet 2021-09-14

Motioner som inkommit anmälts på kommunfullmäktige

Motion - Planera för framtiden förvärva Blomstergården

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-22. Handläggs av

kommunstyrelsen. KS.2021.316

Motionär: Sarah Kinberg, Liberalerna 2021-10-07

Motion - Utsatta EUmedborgare

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-22. Handläggs av

kommunstyrelsen. KS.2021.314

Motionär: Anja Probst, Feministiskt Initiativ, 2021-10-07
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Motion- Eftersatt underhåll, en möjlighet till utökad samverkan med

föreningslivet

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-22. Handläggs av

kommunstyrelsen. KS.2021.336

Motionär: Håkan Ekstrand, Axel Bodin, Centerpartiet 2021-10-21

Motion - Ordning och reda i budgetprocessen

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-22. Handläggs av

kommunstyrelsen. KS.2021.348

Motionär: Lena Staaf Vänsterpartiet 2021-11-01

Motion- Hållbar VA-organisation för bättre vatten

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-20. Handläggs av

kommunstyrelsen. KS.2021.378

Motionär: Lena Staaf, Vänsterpartiet 2021-12-09

Motion- Upphandling i Gnesta

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-28. Handläggs av

kommunstyrelsen. KS.2022.89

Motionär: Krister Ekberg Sverigedemokraterna 2022-02-18

Motion- Sammanslagning av hemtjänstgrupper i Gnesta kommun

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-28. Handläggs av

socialnämnden. KS.2022.88

Motionär: Krister Ekberg Sverigedemokraterna 2022-02-18

Motion- Skärpta språkkrav inom äldreomsorgen

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-28. Handläggs av

socialnämnden. KS.2022.87

Motionär: Krister Ekberg Sverigedemokraterna 2022-02-18

Motion- Plastgolv i ishallen under sommarhalvåret

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20. Handläggs av

kommunstyrelsen. KS.2022.204

Motionär: Vänsterpartiet 2022-05-14
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Motion- Krav på minst undersköterskeutbildning

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20. Handläggs av

socialnämnden. KS.2022.215

Motionär: Sverigedemokraterna 2022-05-27

Motion- Krav på legitimation

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20. Handläggs av

socialnämnden. KS.2022.214

Motionär: Sverigedemokraterna 2022-05-27

Motion- Svensk husmanskost

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20. Handläggs av barn- och

utbildningsnämnden. KS.2022.213

Motionär: Sverigedemokraterna 2022-05-27

Motion- Kommunal fritidsbank

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20. Handläggs av

kommunstyrelsen. KS.2022.222

Motionär: Vänsterpartiet 2022-05-31

Motion- Samgående med annan VA-organisation

Anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20. Handläggs av

kommunstyrelsen. KS.2022.244

Motionär: Vänsterpartiet 2022-06-15

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-08-23

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson Jesper Berndt Dahl

Kommunchef Kanslichef

Jenny Johansson

Kommunsekreterare
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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: 2022-08-23

Diarienummer: KS.2022.269

Kommunfullmäktige

Motion - inbjudande infarter

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

Ärendebeskrivning
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.



MOTION

Kommunfullmäktige i Gnesta kommun

Gnesta ska välkomna året om

Sommartid är hela Gnesta kommun inbjudande med blomsterplanteringar och
träd som hälsar kommuninvånare och gästande välkommen. När sen sommaren
går över i höst och senare vinter, då är infarterna mer dystra.

Gnesta med tätorter behöver bli mer välkomnande året om.

Därför föreslår Centerpartiet:

Att Gnesta kommun ser över möjligheten att ordna adventsbelysning vid
infarterna till våra tätorter så att de ser inbjudande och välkomnande ut.

2022-07-12
Centerpartiet
Ingalill Fredriksson



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-08-29
Diarienummer: SN.2022.12

§ 106

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2022-05-03

2. Protokoll 2022-06-01 - SN § 26

3. Tjänsteskrivelse 2022-08-12

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Utredare Socialförvaltningen

~ Förvaltningschef



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: 2022-08-12

Diarienummer: SN.2022.12

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande

biståndsbeslut enligt SoL och LSS, kvartal 1

2022.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapport godkänns.

Sammanfattning

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. Tjänsteskrivelse 2022-05-03

2. Protokoll 2022-06-01 - SN § 26

3. Tjänsteskrivelse 2022-08-12

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Utredare Socialförvaltningen.

~ Förvaltningschef

Anders Axelsson Lena Karlsson Leksell

Kommunchef Förvaltningschef

Olof Åberg

Utredare
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Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-06-01
Diarienummer: SN.2022.12

§ 26

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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. Tjänsteskrivelse 2022-05-03.

Tjänsteförslag
1. Rapport 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
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Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS, kvartal 1
2022.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning
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.

Ärendebeskrivning
I lag och förarbeten till lag framgår att nämnden ska lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många av nämndens beslut som inte har verkställts inom
tre månader från dagen för respektive beslut. I statistikrapporten ska anges vilka typer
av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut. I förarbetena framgår vidare att statistikrapporten som lämnas till
fullmäktige ska ut formas på ett sådant sätt att sekretessbelagda uppgifter om enskilda
inte lämnas ut. Rapporten kan efter begäran lämnas ut till allmänhet och media. Enligt
förarbetena ska det därför inte gå att härleda vilka personer besluten gäller och
nämnden ska inte ange skäl till varför de rapporterade besluten inte är verkställda,
eftersom det inte är tänkt att skapa en diskussion kring enskilda ärenden.

Socialnämnden ska rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), revisorer
och kommunfullmäktige beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdagen. Kommunen kan åläggas en särskild avgift (sanktionsavgift) om beslut
inte verkställs inom skälig tid. Vad som är skälig tid avgörs från fall till fall och
beroende på omständigheterna.
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Ej verkställda beslut inom tre månader

Enhet Beslut om

insats fattat

Typ av insats Kommentar

1.Biståndsenheten 2021-05-11 SoL Boende Ansökan återtagit

ansökan, vill ej

flytta från SÄBO

plats i annan

kommun avslutat

2022-03-16.

Ärendet avslutat.

2.Biståndsenheten 2021-06-18 SoL Boende Tackat ja till

erbjudande 2021-

12-22, flyttade in

2022-01-30.

3.Biståndsenheten 2021-04-08 SoL Boende Verkställt 2022-01-

17.

4.Biståndsenheten 2021-06-15 LSS-boende Inget erbjudande

pga. att det saknas

ledig bostad. Bor på

korttidsboende

5.Biståndsenheten 2021-07-19 LSS-kontaktperson Kontinuerliga

kontakt med

företrädare och

enskild.

6. Biståndsenheten 2021-07-23 LSS-boende Resursbrist, saknar

ledig bostad. Bor på

9§9 i

hemkommunen.

7. Biståndsenheten 2021-08-05 SoL boende Erbjuden boende

2021-10-18. Tackat

nej. Korttidsboende

i väntan på plats.

8. Biståndsenheten 2021-10-26 SoL Boende erbjuden plats

2022-03-07, tackat

nej, stå kvar i kö.

9. Biståndsenheten 2021-11-18 LSS-korttids Ej hittat lämplig



Socialförvaltningen 3(4)

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

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

Bedömning

 Antalet ej verkställda beslut har ökat sedan förra gången. Antal rapporterade
beslut är 14 totalt under kvartal 1 2022, under kvartal 4 2021 var det 13 stycken
ärenden som rapporterades.

 Av de 14 rapporterade ärendena har 3 ärenden avslutats eller verkställts under
perioden.

 En bor på boende i annan kommun i väntan på att få flytta till Gnesta.

 Två bor på korttidsboende i väntan på en permanent boende plats.

 Två har tackat nej till erbjuden plats och inväntat nytt erbjudande om plats eller
utförare.

 I två ärende förs kontinuerlig kontakt med företrädare och enskild angående
hur ärendet skall verkställas.

 Tre ärenden inom LSS har ej verkställts på grund av platsbrist.

 Ett LSS ärenden kommer verkställas i juni 2022.

utförare än.

10.Biståndsenheten 2021-11-25 LSS-Boende har boendestöd och

kp, ökat stöd i

väntan. platsbrist.

11. Biståndsenheten 2021-11-25 LSS-Boende Platsbrist.

12. Biståndsenheten 2021-12-10 LSS-

Kontaktperson

vill själv avvakta

och höras längre

fram, tackar nej till

erbjudande

13. Biståndsenheten 2021-12-17 LSS-boende Beslutet skulle

börja gälla 2022-

01-01, platsen fanns

ej tillgänglig hos

tänkt utförare som

utlovat, plats finns

fom 2022-06.

14. Biståndsenheten 2021-12-28 LSS-boende Platsbrist
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Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kan medföra konsekvenser för ekonomin om Inspektionen för vård och

omsorg (IVO) ansöker om att Socialnämnden ska åläggas betala en särskild avgift

enligt 28 a § lagen om stöd och service till visa funktionshindrade (LSS) eller enligt

16 kap 6 a § Socialtjänstlagen och om Förvaltningsrätten beslutar att bifalla denna

ansökan. Avgiften varierar i varje enskilt ärende.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej aktuellt i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-03.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Patrik Rosin

Verksamhetschef administration och

bistånd

Olof Åberg

Utredare
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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.

~ Äskande om utökad revisionsbudget 2023
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Skrivelse eee

Kommunfullmaktiges presidium

Askande om utékad revisionsbudget 2023

Revisorerna överlämnar härmed förslag om att revisorernas budget ökas med 300 oookr för
år 2023.

Mål för revisorernas verksamhet

Revisorerna har enligt kommunallagens lydelse att i den omfattning som följer av god
revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhets-
områden. Revisorernaskall därvid pröva

e om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställandesätt,

e om räkenskapernaäri allt väsentligt rättvisande samt
e om den kontroll som utövas inom nämndernaärtillräcklig.

Revisorerna utför inom ramenför sin årliga revisionsplan redovisnings- och verksamhets-
revision. Dessahartill främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av
verksamheter, system och rutiner. Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande
och rådgivande.

Verksamhetsbeskrivning

Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse
med bestämmelser och rekommendationer ikommunallagen, revisionsreglementet och ”God
revisionssed i kommunal verksamhet.” Till vår hjälp anlitar vi ett sakkunnigt biträde som
upphandlas på sedvanligt sätt. För närvarande är det PwC som medverkar i revisionsarbetet
enligt särskilt avtal. Nytt avtal har tecknats under 2022.

Äskande om utökad revisionbudget — bakgrund och motivering

Vi gör årligen en gedigen planering ur ett väsentlighets- och riskperspektiv innan revisions-
planenför året fastställs. För att uppnå ett gott resultat av revisionen lägger vi förtroende-
valda revisorer och de sakkunniga stor vikt vid dialog med kommunfullmäktige och
nämnderna. Detta sker genom återkommande möten med kommunfullmäktiges presidium
och nämndernas presidium tillsammans med respektive förvaltningschef.

Revisionen harför avsikt att även kommandeåratt ha regelbundna kontakter med
nämnderna oavsett om nämnden inte kommeratt bli föremål för någon fördjupad
granskningsinsats. En lopande kontakt ar en del i var grundläggande granskning och även
nagot av en revisioni sig.
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Att döma av nämndernasyttranden över revisionens granskningar bidrar dessa påtagligt till
att svagheter och felaktigheter synliggörs. Våra åtgärdsrekommendationer förefaller
nämnderna uppleva som relevanta och leder därmedtill konkreta förbättringar. Vi tror att vi
medett ökat antal granskningsinsatser kan verksamt bidratill att den kommunala
verksamheten förbättras.

Utöver ovanstående motivering utifrån revisionens uppdrag och ambitioner finns det för
2023 några särskilda anledningartill en utökad revisionsbudget. Eftersom det är val i
september kommerrevisionen bestå av dubbla revisionsgrupperförsta kvartalet av 2023.
Revisorerna har inte heller fått någon märkbar höjning av sin budget på flera år, samtidigt
som en ny upphandling har genomförts under 2022, där kostnaderna för sakkunnigt biträde
har ökat jämfört med föregående upphandling. En ökning av revisorernas budget behövs för
att ge utrymme att kunna genomföra fler fördjupade granskningar utöver de årliga,
obligatoriska inslagen, såsom granskning av delårsrapport och årsredovisning.

Vi äskar därför om en ökning av revisorernas budget med 300 oookr för kommande år.

Förslag

Vi föreslår kommunfullmäktiges presidium att föreslå kommunfullmäktige besluta
att utöka revisionens budget med 300 oookr för år 2023.

REVISORERNA

 

Te Beruludrer
Sune Åkerlind jell Bernhardsson
Ordförande Vice ordförande
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Kommunfullmäktige

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
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.

4. Välja xx (C) till ersättare i socialnämnden

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar fyllnadsval till nämnder mm.

Platsen som representant i Östra Sveriges Luftvårdförbund är vakant.

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

Beslutsunderlag

1. Ärendeblad 2022-09-28
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