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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Axel Bodin (C) och Maria Carlén Lindwall (MP) som ordinarie

och Diana Lundberger (KD) och Linda Lundin (S) som ersättare att justera protokollet

torsdagen den 24 november 2022, kl 11.00, i kommunhuset, Västra Storgatan 15,

Gnesta.

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunfullmäktige godkänner dagordingen.

Information

Ombudsval till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kongress genomförs.
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Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.383

§ 75

Interpellation angående fritidsgårdens och
kulturskolans lokaler

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Fagerström (V) har ställt en interpellation till barn- och utbildningsnämndens

ordförande Linda Lundin (S) angående fritidsgården och kulturskolans lokaler.

Linda Lundin (S) svarar på interpellationen vid nästa sammanträde med

kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Interpellation angående fritidsgårdens och kulturskolans lokaler.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Interpellationen får ställas.

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

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.296

§ 76

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2023

Beslut
1. Anta följande sammanträdesdagar för 2023:

20 februari,

27 mars,

17 april }},

29 maj,

19 juni ^,

25 september,

23 oktober ##,

20 november ***,

18 december.

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset,

Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagens 5 kap, § 12, besluta om sina

sammanträden under verksamhetsåret. Praxis för kommunfullmäktiges sammanträden

är att dessa infaller på måndagar, med start kl 19:00, varje månad förutom i juli och

augusti då kommunfullmäktige inte sammanträder. Kommunfullmäktige

sammanträder i B-salen.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-10-31, § 151

2. Tjänsteskrivelse 2022-10-19

Tjänsteförslag
1. Anta följande sammanträdesdagar för 2023:

20 februari,

27 mars,

17 april }},

29 maj,

19 juni ^,
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25 september,

23 oktober ##,

20 november ***,

18 december.

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset,

Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Hemsidan

~Samtliga nämnder

~Kommunala bolag

~ Samtliga förvaltningschefer och kommunchef

~ Samtliga enhetschefer inom kommunstyrelseförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.328

§ 77

Delårsrapport Gnesta kommun

Beslut
1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2022 för Gnesta kommun

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma kring investeringsuppföljningen

avseende prognostiserat utfall i årsredovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrregler ska en delårsrapport upprättas för kommunen per den 31

augusti. I delårsrapporten redovisas bland annat verksamhetsuppföljning, ekonomisk

uppföljning av budget med prognos för helåret 2022 samt uppföljning av investeringar.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-10-31, § 142

2. Tjänsteskrivelse 2022-10-13

3. Förslag till Delårsrapport 2022 för kommunen

4. Utlåtande avseende delårsrapporten

5. Granskning av god ekonomisk hushållning 2022

6. Granskning av delårsrapport 2022

Tjänsteförslag
1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2022 för Gnesta kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Ekström (M) föreslår ytterligare en beslutssats med lydelsen; " Kommunstyrelsen

får i uppdrag att återkomma kring investeringsuppföljningen avseende prognostiserat

utfall i årsredovisningen".

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt det framskrivna

förslaget eller enligt det framskrivna förslaget med Anna Ekströms (M) tilläggsförslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt det senare.
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Reservationer
Maria Carlén Lindwall (MP) anmäler särskilt yttrande.

Sändlista
~ Ekonomichef
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Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.346

§ 78

Skattesats 2023

Beslut
1. Den kommunala skattesatsen för 2022 fastställs till 22,12 procent

Sammanfattning av ärendet
Beslut om skattesats fattas vanligtvis i samband med beslut om budget för kommande

år. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads

utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen.

Skattesatsen är oförändrad för medborgarna. Den kommunala skattesatsen är 22,12

procent för 2023.

Enligt Kommunallagens 11 kap 11§; "Budgeten ska därefter fastställas före december

månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den

som har bestämts tidigare".

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-10-31, § 143

2. Tjänsteskrivelse 2022-10-10

Tjänsteförslag
1. Den kommunala skattesatsen för 2022 fastställs till 22,12 procent

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Ekonomichef
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: SN.2022.46

§ 79

Ersättning till externa utförare av hemtjänst
2022

Beslut
1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om

467,71 kronor/timme i tätort och 518,48 kronor/timme för landsort. Förslaget

gäller retroaktivt från 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser förslag på ersättningsnivåer inom externa utförare av hemtjänst för

2022. Socialnämnden har behandlat tjänsteförslaget vid nämnden 2022-08-31 (SN §

34) och ärendet skall vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Prissättningen för ersättning till den egna utföraren för hemtjänst är baserad på

kostnadsmassan som kan delas upp i 90% lönerelaterade kostnader och 10%

driftskostnader. Till detta kommer sedan ett tillägg på 11,36% för tjänster utförda

utanför tätbebyggt område.

Ersättningsnivåerna till externa utförare är uppbyggd enligt samma princip, med

tillägget att även kompensation för moms och overhead skall läggas till.

Momsersättning utgår med 6% på driftskostnadsdelen och overheadkostnader ersätts

med 4,5% på hela kostnaden.

De priser som är satta i 2022 års budget är baserade på samma modell som beslutades

om föregående år. Ersättningen till externa utförare av hemtjänst kommer därmed att

vara 467,71 kronor/timme i tätort och 518,48 kronor/timme för landsort.

Ersättningsnivåerna gäller retroaktivt från 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-10-17, § 131

2. Tjänsteskrivelse SN Ersättning till externa utförare av hemtjänst 2022-07-08

3. Protokoll 2022-08-31 - SN § 34

4. Tjänsteskrivelse KS - Ersättning till externa utförare av hemtjänst 2022-09-28
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Tjänsteförslag
1. Godkänna ersättningen till externa utförare av hemtjänst enligt förslag om

467,71 kronor/timme i tätort och 518,48 kronor/timme för landsort. Förslaget

gäller retroaktivt från 1 januari 2022.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunchef

~ Socialchef

~ Förvaltningsekonom Socialförvaltningen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.338

§ 80

Skogspolicy

Beslut
1. Anta skogspolicy för Gnesta kommuns skogsinnehav för den kommunalt ägda

skogen

2. Skogspolicyn kompletteras med kartbilagor.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen skrivit ett förslag

till skogspolicy för det egna skogsinnehavet. Policyn delar in skog och parkskog i tre

kategorier. Parkskog och bostadsnära skog, Rekreationsskog och Produktionsskog och

exploateringsområden. För kommunens skogsskötsel gäller att de sociala värdena och

naturvärden prioriteras.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-10-03

2. Förslag till skogspolicy för Gnesta kommuns markinnehav 2022-10-03

Tjänsteförslag
1. Anta skogspolicy för Gnesta kommuns skogsinnehav för den kommunalt ägda

skogen

Förslag till beslut på sammanträdet
Gustav Edman (MP) lämnar tilläggsförslag under avsnittet "ställningstaganden" med

lydelsen "Orörd skog ska lämnas för fortsatt fri utveckling på minst 5% av kommunens

skogsinnehav. Denna ska ges ett långsiktigt formellt skydd, till exempel naturreservat

eller biotopskydd. Vilka ytor som är lämpliga fastställs efter genomförd

naturvärdesinventering".

Gustav Edman (MP) lämnar ändringsförslag under rubriken Ställningstagande i

policyn - Att det inledande ordet ”Äldre" i sista stycket ska strykas.
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Lena Staaf (V) bifaller Gustav Edmans (MP) tilläggs- och ändringsförslag.

Linda Lundin (S) föreslår avslag på Gustav Edmans (MP) tillägg- och ändringsförslag.

Sven Anderson (M) och Axel Bodin (C) föreslår att Skogspolicyn kompletteras med

kartmaterial.

Linda Lundin (S), Anna Ekström (M) och Andreas Andersson (C) bifaller det

framskrivna förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna förslaget

inklusive Sven Andersons (M) förslag om att komplettera policyn med kartmaterial

eller enligt Gustav Edmans (MP) förslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt det framskrivna förslaget

samt att Policyn ska kompletteras med kartmaterial.

Reservationer
Gustav Edman (MP) anmäler särskilt yttrande.

Sändlista
~ Miljöstrateg
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Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: BOUN.2022.120

§ 81

Medgivande till underskott på grund av ökade
kostnader skolskjuts 2022

Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden ges medgivande till underskott av sin budgetram

2022 med -1 938,3 tkr på grund av ökande kostnader för skolskjuts.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden anhåller om medgivande att gå med 1 938,3 tkr i

underskott mot budget 2022. Detta på grund av en oförutsedd kostnadsökning på

skolskjutsområdet.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2022-03-08, § 4. På grund av

pågående budgetprocess och beredning av Framtidsplan 2023-2025 föreslår

kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige medger barn- och

utbildningsnämnden att gå med underskott om -1 938,3 tkr för 2022, istället för att

tilldelas en utökad budgetram för innevarande år.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-10-31, § 146

2. Tjänsteskrivelse 2022-10-26

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsnämnden ges medgivande till underskott av sin budgetram

2022 med -1 938,3 tkr på grund av ökande kostnader för skolskjuts.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Barn- och utbildningsnämnden

~ Förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen

~ Förvaltningsekonom, barn- och utbildningsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2019.245

§ 82

Motion - Gör kommunens lekplatser
tillgängliga för alla barn

Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att löpande fortsätta

tillgänglighetsanpassning av kommunens lekplatser samt att i delårsrapport och

årsredovisning följa upp med indikatorer hur arbetet fortlöper.

2. Motionen anses besvarad med hänvisning till uppdraget.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ inkom 13 september 2019 med en motion om att göra

kommunens lekplatser tillgängliga för alla barn. Motionen anmäldes till

kommunfullmäktige 30 september 2019 och skickades till samhällsbyggnads-

förvaltningen för beredning. Ärendet behandlades i samhällsbyggnadsnämnden 28

september 2022.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-10-31, § 149

2. Tjänsteskrivelse 2022-09-20

3. Protokoll SBN 2022-09-28 §52

4. Tjänsteskrivelse

5. Motionen

Tjänsteförslag
1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att löpande fortsätta

tillgänglighetsanpassning av kommunens lekplatser samt att i delårsrapport och

årsredovisning följa upp med indikatorer hur arbetet fortlöper.

2. Motionen anses besvarad med hänvisning till uppdraget.

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

beslut.
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Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samhällsbyggnadsnämnden
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Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2021.336

§ 83

Motion - Eftersatt underhåll, en möjlighet till
utökad samverkan med föreningslivet

Beslut
1. Motionen anses besvarad.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till utökad samverkan med

föreningslivet i samband med översynen av regelverket för föreningsbidrag.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion där de föreslår att kommunens förvaltningar får

i uppdrag att tänka igenom sina ansvarsområden och söka definiera uppdrag som kan

erbjudas föreningslivet för en rimlig ersättning samt att alla föreningar, både i tätort

och i ytterorterna, får möjlighet att göra lämpliga insatser.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-10-17, § 132

2. Tjänsteskrivelse 2022-09-29

3. Motion - Eftersatt underhåll, en möjlighet till utökad samverkan med

föreningslivet

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till utökad samverkan med

föreningslivet i samband med översynen av regelverket för föreningsbidrag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Axel Bodin (C),Oskar Sulin (V), Håkan Ekstrand (C), Per Sicking (V), Lena Staaf (V)

och Gustav Edman (MP) bifaller motionen.

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

framskrivna förslaget.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna förslaget

eller enligt Gustav Edman (MP) m.fl. förslag om att bifalla motionen. Ordföranden

finner att kommunfullmäktige beslutat enligt det framskrivna förslaget.

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras. Ordföranden redogör för tänkt

omröstningsgång. Den som röstar för det framskrivna förslaget röstar JA, den som

röstar för bifall till motionen röstar Nej.

Omröstningen utföll med 20 Ja-röster och 11 Nej-röster. Kommunfullmäktige har

beslutat enligt det framskrivna förslaget.
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Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.87

§ 84

Motion - Skärpta språkkrav inom
äldreomsorgen

Beslut
1. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlades vid sammanträde i socialnämnden 2022-09-28.

Beslut fattades att låta ärendet gå vidare till kommunfullmäktige enligt

protokoll 2022-09-28 - SN § 41.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-10-31, § 147

2. Motion - Skärpta språkkrav inom äldreomsorgen KS.2022.87

3. Protokoll 2022-09-28 - SN § 41

4. Tjänsteskrivelse 2022-09-29

5. Tjänsteskrivelse 2022-08-30

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Reservationer
Jörgen Dahlgren (SD) reserverar sig skriftligt.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.88

§ 85

Motion - Sammanslagning av
hemtjänstgrupper i Gnesta kommun

Beslut
1. Motionen avslås

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlades vid sammanträde i socialnämnden 2022-09-28.

Beslut fattades att låta ärendet gå vidare till kommunfullmäktige enligt

Protokoll 2022-09-28 - SN § 42.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protkoll 2022-10-31, § 148

2. Tjänsteskrivelse 2022-10-03

3. Tjänsteskrivelse 2022-08-30

4. Motion - Sammanslagning av hemtjänstgrupper i Gnesta kommun KS.2022.87

5. Protokoll 2022-09-28 - SN § 42

Tjänsteförslag
1. Motionen avslås

Förslag till beslut på sammanträdet
Jörgen Dahlgren (SD) bifaller motionen.

Ingrid Jerenborg Glimne (M) föreslår avslag till motionen. Ordföranden föreslår att

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktie beslutar enligt det framskrivna förslaget

om att motionen avslås eller enligt Jörgen Dahlgrens (SD) förslag om att bifalla
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt det framskrivna

förslaget.

Reservationer
Jörgen Dahlgren (SD) reserverar sig skriftligt.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: SN.2022.12

§ 86

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Beslut
1. Rapport godkänns

Sammanfattning av ärendet
För första kvartalet 2022 finns 16 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 11
stycken inom LSS och 5 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2022-10-31, § 150

2. Tjänsteskrivelse 2022-08-25

3. Protokoll 2022-09-28 - SN § 43

4. Tjänsteskrivelse 2022-09-29

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag

Sändlista
~ Utredare Socialförvaltningen.

~ Förvaltningschef
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.384

§ 87

Motion - Chefsaspirantprogram för tryggad
kompetensförsörjning

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

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion där de föreslår att kommunstyrelse-

förvaltningen får i uppdrag att utforma ett chefsaspirantprogram som en del av en

övergripande kompetensförsörjningsstrategi med ökat fokus på intern rekrytering och

karriärvägar för kommunens medarbetare.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2022-11-10

2. Motion - Chefsaspirantprogram för tryggad kompetensförsörjning

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

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

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.352

§ 88

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2022-2026 - val till kommunstyrelsen

Beslut
1. Följande väljs till ledamöter i kommunstyrelsen 2023-01-01 - 2026-12-31

Anna Ekström (M) (ledamot)

Ingrid Jerneborg Glimne (M) (ledamot)

Kim Jarl (M) (ledamot)

Linda Lundin (S) (ledamot

Anders Oscarsson (S) (ledamot)

Petra Lindström (S) (ledamot)

Isabelle Woll Svedén (S) (ledamot)

Håkan Ekstrand (C) (ledamot)

Diana Lundberger (KD) (ledamot)

Daniel Wohlgemuth (MP) (ledamot)

Oskar Sulin (V) (ledamot)

Krister Ekberg (SD) (ledamot)

Jörgen Dalgren (SD) (ledamot)

2. Följande väljs till ersätter i kommunstyrelsen 2023-01-01 - 2026-12-31

Sibylle Ekengren (M)(ersättare)

Sven Anderson (M)(ersättare)

Jesper Hammarlund (S) (ersättare)
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Ann-Sofie Karlsson (S) (ersättare)

Andreas Andersson (C) (ersättare)

Per Sicking (V) (ersättare)

Christian Tomtlund (SD) (ersättare)

3. Linda Lundin (S) väljs till kommunstyrelsens ordförande samt kommunalråd

under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

Anna Ekström (M) väljs till 1: e vice ordförande samt kommunalråd under

perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

Oskar Sulin (V) väljs till 2:e vice ordförande samt oppositionsråd under

perioden 2023-01-01 -2026-12-31

Valberedningens förslag till beslut
Ordföranden läser upp valberedningens nomineringar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande beslutsordning:

1. Välja ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 -2026-

12-31.

2. Välja ersättare i kommunstyrelsen för perioden 2023-01-01 -2026-12-31.

3. Välja kommunstyrelsens presidium; ordförande/kommunalråd, 1:e vice

ordförande och kommunalråd och 2:e vice ordförande/oppositionsråd för

perioden 2023-01-10 -2026-12-31.

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i

kommunstyrelsen; Anna Ekström (M), Ingrid Jerneborg Glimne (M), Kim Jarl (M),

Linda Lundin (S), Anders Oscarsson (S), Petra Lindström (S), Isabelle Woll Svedén (S),

Håkan Ekstrand (C), Diana Lundberger (KD), Daniel Wohlgemuth (MP), Oskar Sulin

(V), Krister Ekberg (SD) och Jörgen Dalgren (SD).

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ersättare i kommunstyrelsen; Jesper

Hammarlund (S), Ann-Sofie Karlsson (S), Sibylle Ekengren (M), Sven Anderson (M),

Andreas Andersson (C), Christian Tomtlund (SD) och Per Sicking (V).

Ordföranden föreslår Linda Lundin (S) till ordförande/kommunalråd i

kommunstyrelsen och Anna Ekström (M) till 1: vice ordförande/kommunalråd i

kommunstyrelsen.
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Ordföranden föreslår Håkan Ekstrand (C) till andre vice ordförande/oppositionsråd i

kommunstyrelsen.

Gustav Edman (MP) föreslår Oskar Sulin (V) till andre vice ordförande i

kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Anna Ekström (M), Ingrid

Jerneborg Glimne (M), Kim Jarl (M), Linda Lundin (S), Anders Oscarsson (S), Petra

Lindström (S), Isabelle Woll Svedén (S), Håkan Ekstrand (C), Diana Lundberger (KD),

Daniel Wohlgemuth (MP), Oskar Sulin (V), Krister Ekberg (SD) och Jörgen Dalgren

(SD) till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Jesper Hammarlund (S), Ann-Sofie

Karlsson (S), Sibylle Ekengren (M), Sven Anderson (M), Andreas Andersson (C),

Christian Tomtlund (SD) och Per Sicking (V) till ersättare i kommunstyrelsen och

finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Linda Lundin (S) till ordförande i

kommunstyrelsen och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Anna Ekström (M) till 1:e vice

ordförande i kommunstyrelsen och finner så beslutat.

Sluten omröstning angående 2:e vice ordförandeposten/oppositionsrådsplatsen sker

mellan Håkan Ekstrand (C) och Oskar Sulin (V).

Omröstning
Den slutna omröstningen utföll med 11 st röster för Oskar Sulin (V), 9 st röster för

Håkan Ekstrand (C) och 11 st blankröster.

Oskar Sulin (V) väljs till 2:e vice ordförande/oppositionsråd i kommunstyrelsen.

Sändlista
~ De valda

~ Lönekontoret

~ Förtroendemannaregistret
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.352

§ 89

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2022-2026- Val till Barn- och
utbildningsnämnden

Beslut
1. Följande väljs till ledamöter i barn- och utbildningsnämnden under perioden 2023-

01-01 - 2026-12-31

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Karin Braathen Gustavsson (M)

Linda Lundin (S)

Isabelle Woll Svedén (S)

Leif Figaro (S)

Inga-Lill Fredriksson (C)

Axel Bodin (C)

Per Sicking (V)

Krister Ekberg (SD)

2. Följande väljs till ersättare i barn- och utbildingsnämnden under perioden 2023-

01-01 -2026-12-31

Carina Nilsson (S)

Pernilla Lövström (M)

Lovisa Lifvenhage (M)

Christer Lagergren (L)

Johanna Fridlund (SD)

3. Linda Lundin (S) väljs till ordförande i barn- och utbildningsnämnden under

perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

Ann-Sofie Lifvenhage (M) väljs till 1:e vice ordförande i barn- och

utbildningsnämnden under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

Inga-Lill Fredriksson (C) väljs till 2:e vice ordförande i barn- och

utbildningsnämnden under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Valberedningens förslag till beslut
Ordföranden läser upp valberedningens nomineringar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande beslutsordning:

1. Välja ordinarie ledamöter i barn- och utbildningsnämnden för perioden 2023-

01-01 - 2026-12-31

2. Välja ersättare i barn- och utbildningsnämnden för perioden 2023-01-01 -

2o26-12-31.

3. Välja barn- och utbildningsnämnden presidium, ordförande, 1:e vice ordförande

samt 2:e vice ordförande för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i barn- och

utbildningsnämnden; Ann-Sofie Lifvenhage (M), Karin Braathen Gustavsson (M)

Linda Lundin (S), Isabelle Woll Svedén (S), Leif Figaro (S), Inga-Lill Fredriksson (C)

Axel Bodin (C), Per Sicking (V) och Krister Ekberg (SD).

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ersättare i barn- och

utbildningsnämnden; Carina Nilsson (S), Pernilla Lövström (M, Lovisa Lifvenhage (M)

Christer Lagergren (L) och Johanna Fridlund (SD).

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till barn- och utbildningsnämndens

presidium; ordförande Linda Lundin (S), 1:e vice ordförande Ann-Sofie Lifvenhage (M)

och 2:e vice ordförande Inga-Lill Fredriksson (C).

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Ann-Sofie Lifvenhage (M), Karin

Braathen Gustavsson (M), Linda Lundin (S), Isabelle Woll Svedén (S), Leif Figaro (S),

Inga-Lill Fredriksson (C), Axel Bodin (C), Per Sicking (V) och Krister Ekberg (SD) till

ordinarie ledamöter i barn- och utbildningsnämnden och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Carina Nilsson (S), Pernilla

Lövström (M, Lovisa Lifvenhage (M), Christer Lagergren (L) och Johanna Fridlund

(SD) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om Linda Lundin (S) kan väljas till ordförande i barn- och

utbildningsnämnden och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om Ann-Sofie Lifvenhage (M) kan väljas till 1:e vice ordförande i

barn- och utbildningsnämnden och finner så beslutat.
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Ordföranden frågar om Inga-Lill Fredriksson (C) kan väljas till 2:e vice ordförande i

barn- och utbildningsnämnden och finner så beslutat.

Sändlista
~ De valda

~ Lönekontoret

~ Förtroendemannaregistret
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.352

§ 90

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2022-2026- Val till socialnämnden

Beslut
1. Följande väljs till ledamöter i socialnämnden under perioden 2023-01-01 - 2026-

12-31

Ingrid Jerneborg Glimne (M)

Carl-Johan Ekström (M)

Rebecka Sahlman (M)

Harke Steenbergen (S)

Ann-Sofie Karlsson (S)

Elin Ekstrand (C)

Jonas Öberg (KD)

Anne-Lise Ljung (SD)

Lena Staaf (V)

2. Följande väljs till ersättare i socialnämnden under perioden 2023-01-01 - 
2026-12-31

Evelina Nissas (S)
Ousseynou Krouma (S)
Tomas Sundberg (M)
Lena Östling Andersson (C)
Maria Carlén Lindwall (MP)

3. Ingrid Jerneborg Glimne (M) väljs till ordförande i socialnämnden under perioden 
2023-01-01 - 2026-12-31
Harke Steenbergen (S) väljs till 1:e vice ordförande i socialnämnden under perioden 
2023-01-01 - 2026-12-31
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Elin Ekstrand (C) väljs till 2:e vice ordförande i socialnämnden under perioden

2023-01-01 - 2026-12-31

Valberedningens förslag till beslut
Ordföranden läser upp valberedningens nomineringar

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande beslutsordning:

1. Välja ordinarie ledamöter i socialnämnden för perioden 2023-01-01 - 2026-12-

31

2. Välja ersättare i socialnämnden för perioden 2023-01-01 - 2o26-12-31.

3. Välja socialnämnden presidium, ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice

ordförande för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i

socialnämnden; Ingrid Jerneborg Glimne (M), Carl-Johan Ekström (M), Rebecka

Sahlman (M), Harke Steenbergen (S), Ann-Sofie Karlsson (S), Elin Ekstrand (C), Jonas

Öberg (KD), Anne-Lise Ljung (SD) och Lena Staaf (V).

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ersättare i socialnämnden;Evelina

Nissas (S), Ousseynou Krouma (S), Tomas Sundberg (M), Lena Östling Andersson (C)

och Maria Carlén Lindwall (MP).

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till socialnämndens presidium;

ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M), 1:e vice ordförande Harke Steenbergen (S)

och 2:e vice ordförande Elin Ekstrand (C)

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Ingrid Jerneborg Glimne (M), Carl-

Johan Ekström (M), Rebecka Sahlman (M), Harke Steenbergen (S), Ann-Sofie Karlsson

(S), Elin Ekstrand (C), Jonas Öberg (KD), Anne-Lise Ljung (SD) och Lena Staaf (V) till

ordinarie ledamöter i socialnämnden och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Evelina Nissas (S), Ousseynou

Krouma (S), Tomas Sundberg (M), Lena Östling Andersson (C) och Maria Carlén

Lindwall (MP) till ersättare i socialnämnden och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om Ingrid Jerneborg Glimne (M) kan väljas till ordförande i

socialnämnden och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om Harke Steenbergen (S) kan väljas till 1:e vice ordförande i

socialnämnden och finner så beslutat.
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Ordföranden frågar om Elin Ekstrand (C) kan väljas till 2:e vice ordförande i

socialnämnden och finner så beslutat.

Sändlista
~ De valda

~ Lönekontoret

~ Förtroendemannaregistret
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.352

§ 91

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2022-2026- Val till
Samhällsbyggnadsnämnden

Beslut
1. Följande väljs till ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden under perioden 2023-01-

01 - 2026-12-31

Sibylle Ekengren (M)

Anna Ekström (M)

Sanna Nesser (S)

Ingrid Feldt (S)

Sarah Kinberg (L)

Johan Lexell (MP)

Andreas Gauffin (SD)

2. Följande väljs till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden under perioden 2023-01-

01 - 2026-12-31

Tomas Ingberg (M)

Andreas Andersson (C)

Per Svedin (S)

Bo Sjögren (V)

3. Sibylle Ekengren (M) väljs till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden under

perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

Sanna Nesser (S) väljs till 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden under

perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

Sarah Kinberg (L) väljs till 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden under

perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

Valberedningens förslag till beslut
Ordföranden läser upp valberedningens nomineringar

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande beslutsordning:
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1. Välja ordinarie ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden för perioden 2023-01-

01 - 2026-12-31

2. Välja ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för perioden 2023-01-01 - 2o26-12-

31.

3. Välja samhällsbyggnadsnämnden presidium, ordförande, 1:e vice ordförande

samt 2:e vice ordförande för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i

samhällsbyggnadsnämnden;Sibylle Ekengren (M), Anna Ekström (M), Sanna Nesser

(S), Ingrid Feldt (S), Sarah Kinberg (L), Johan Lexell (MP) och Andreas Gauffin (SD) .

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ersättare i

samhällsbyggnadsnämnden; Tomas Ingberg (M), Andreas Andersson (C), Per Svedin

(S) och Bo Sjögren (V).

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens

presidium; ordförande Sibylle Ekengren (M), 1:e vice ordförande Sanna Nesser (S) och

2:e vice ordföranden Sarah Kinberg (L).

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Sibylle Ekengren (M), Anna

Ekström (M), Sanna Nesser (S), Ingrid Feldt (S), Sarah Kinberg (L), Johan Lexell (MP)

och Andreas Gauffin (SD) till ordinarie ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden och

finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Tomas Ingberg (M), Andreas

Andersson (C), Per Svedin (S) och Bo Sjögren (V) till ersättare i

samhällsbyggnadsnämnden och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om Sibylle Ekengren (M) kan väljas till ordförande i

samhällsbyggnadsnämnden och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om Sanna Nesser (S) kan väljas till 1:e vice ordförande i

samhällsbyggnadsnämnden och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om Sarah Kinberg (L) kan väljas till 2:e vice ordförande i

samhällsbyggnadsnämnden och finner så beslutat.

Sändlista
~ De valda

~ Lönekontoret

~ Förtroendemannaregistret
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Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.352

§ 92

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2022-2026 - Val till Jävsnämnden

Beslut
1. Följande väljs till ledamöter i jävsnämnden under perioden 2023-01-01 - 2026-12-

31

Peter Bernhardsson (S)

Åsa Fältskog (M)

Per Lundin (SD)

2. Följande väljs till ersättare i jävsnämnden under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

Chris Åkerström (V)

Vakant (SD)

3. Peter Bernhardsson (S) väljs till ordförande i jävsnämnden under perioden 2023-

01-01 - 2026-12-31

Valberedningens förslag till beslut
Ordföranden läser upp valberedningens nomineringar

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande beslutsordning:

1. Välja ordinarie ledamöter i jävsnämnden för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

2. Välja ersättare i jävsnämnden för perioden 2023-01-01 - 2o26-12-31.

3. Välja ordförande och vice ordförande i jävsnämnden för perioden 2023-01-01 -

2026-12-31

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i jävsnämnden ;

Peter Bernhardsson (S), Per Lundin (KD), Åsa Fältskog (M).

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ersättare i jävsnämnden; Chris

Åkerström (V), vakant plats (SD).



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ordförande i jävsnämnden Peter

Bernhardsson (S).

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Peter Bernhardsson (S), Åsa

Fältskog (M) och Per Lundin (KD) till ordinarie ledamöter i jävsnämnden och finner så

beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Chris Åkerström (V) till ersättare i

jävsnämnden och finner så beslutat. Vakant plats (SD)

Ordföranden frågar om Peter Bernhardsson (S) kan väljas till ordförande i

jävsnämnden och finner så beslutat.

Sändlista
~ De valda

~ Lönekontoret

~ Förtroendemannaregistret



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.352

§ 93

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2022-2026 - Val till Valnämnden

Beslut
1. Följande väljs till ledamöter i Valnämnden under perioden 2023-01-01 - 2026-12-

31

Maria Nilsson (S)

Anders G Pettersson (C)

Sven Anderson (M)

Mattias Eldros (M)

Vakant (SD)

2. Följande väljs till ersättare i Valnämnden under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

Per Svedin (S)

Anna Sahlberg (MP)

Ingegärd Johansson (KD)

3. Maria Nilsson (S) väljs till ordförande i valnämnden under perioden 2023-01-01 -

2026-12-31

Anders G Pettersson (C) väljs till vice ordförande i valnämnden under perioden

2023-01-01 - 2026-12-31

Valberedningens förslag till beslut
Ordföranden läser upp valberedningens nomineringar

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande beslutsordning:

1. Välja ordinarie ledamöter i Valnämnden för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

2. Välja ersättare i Valnämnden för perioden 2023-01-01 - 2o26-12-31.

3. Välja ordförande och vice ordförande i valnämnden för perioden 2023-01-01 -

2026-12-31



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i valnämnden;

Maria Nilsson (S), Anders G Pettersson (C), Sven Anderson (M)

Mattias Eldros (M) och Vakant plats (SD).

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ersättare i valnämnden; Per Svedin

(S), Anna Sahlberg (MP) och Ingegärd Johansson (KD).

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till valnämndens presidium;

ordförande Maria Nilsson (S), vice ordförande Anders G Pettersson (C).

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Maria Nilsson (S), Anders G

Pettersson (C), Sven Anderson (M), Mattias Eldros (M) och vakant plats (SD) till

ordinarie ledamöter i Valnämnden och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Per Svedin (S), Anna Sahlberg (MP)

och Ingegärd Johansson (KD) till ersättare i Valnämnden och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om Maria Nilsson (S) kan väljas till ordförande i Valnämnden och

finner så beslutat.

Ordföranden frågar om Anders G Pettersson (C) kan väljas till vice ordförande i

Valnämnden och finner så beslutat.

Sändlista
~ De valda

~ Lönekontoret

~ Förtroendemannaregistret



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.352

§ 94

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2022-2026- Val av revisionen

Beslut
1. Följande väljs till ledamöter i revisionen under perioden 2023-01-01 - 2027-04-30

Kjell Bernhardsson (S)

Viola Olander (C)

Alexandra Hjortswang (MP)

Georg Lindholm (M)

Vakant (SD)

2. Viola Olander (C) väljs till ordförande i revisionen under perioden 2023-01-01 -

2027-04-30

Kjell Bernhardsson (S) väljs till vice ordförande i revisionen under perioden 2023-

01-01 - 2027-04-30

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har det antal revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en

mandatperiod. Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är

slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av

det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i

mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

Valberedningens förslag till beslut
Ordföranden läser upp valberedningens nomineringar

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ledamöter i revisionen; Kjell

Bernhardsson (S), Viola Olander (C), Alexandra Hjortswang (MP), Georg Lindholm

(M) och vakant plats (SD).

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ordförande; Viola Olander (C) och

Alexandra Hjortswang (MP). Till vice ordförande föreslås Kjell Bernhardsson (S)



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Kjell Bernhardsson (S), Viola

Olander (C), Alexandra Hjortswang (MP), Georg Lindholm (M) och vakant plats (SD)

till ledamöter i revisionen och finner så beslutat.

Sluten omröstning angående ordförandeposten i revisionen sker mellan Viola Olander

(C) och Alexandra Hjortswang (MP).

Ordföranden frågar om Kjell Bernhardsson (S) kan väljas till vice ordförande i

revisionen och finner så beslutat.

Omröstning
Den slutna omröstningen angående posten som ordförande i revisionen med utföll med

11 st röster för Viola Olander (C), 5 st röster för Alexandra Hjortswang (MP) och 15 st

blankröster.

Viola Olander (C) väljs till ordförande i revisionen

Sändlista
~ De valda

~ Lönekontoret

~ Förtroendemannaregistret



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.352

§ 95

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2022-2026 - Val av arvodesberedning

Beslut
1. Följande väljs till ledamöter i arvodesberedningen under perioden 2023-01-01 -

2026-12-31

Anders Oscarsson (S)

Mats Klasson (C)

Sven Anderson (M)

Petra Lindström (M)

Vakant (SD)

2. Följande väljs till ersättare i arvodesberedningen under perioden 2023-01-01 -

2026-12-31

Gustav Edman (MP)

Charlotta Rosenquist (C)

Benny Åberg (V)

3. Anders Oscarsson (S) väljs till ordförande i arvodesberedningen under perioden

2023-01-01 - 2026-12-31

Mats Klasson (C) väljs till vice ordförande i arvodesberedningen under perioden

2023-01-01 - 2026-12-31

Valberedningens förslag till beslut
Ordföranden läser upp valberedningens nomineringar

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande beslutsordning:

1. Välja ordinarie ledamöter i arvodesberedningen för perioden 2023-01-01 -

2026-12-31

2. Välja ersättare i arvodesberedningen för perioden 2023-01-01 - 2o26-12-31.

3. Välja ordförande och vice ordförande i arvodesberedningen för perioden 2023-

01-01 - 2026-12-31



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ledamöter i arvodesberedningen;

Anders Oscarsson (S), Mats Klasson (C), Sven Anderson (M), Petra Lindström (S) och

vakant plats (SD).

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ersättare i arvodesberedningen;

Charlotta Rosenquist (C), Gustav Edman (MP) och Benny Åberg (V).

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till ordförande, Anders Oscarsson (S)

och vice ordförande Mats Klasson (C)

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Anders Oscarsson (S), Mats Klasson

(C), Sven Anderson (M), Petra Lindström (S) och vakant plats (SD) till ordinarie

ledamöter i arvodesberedningen och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om Charlotta Rosenquist (C), Gustav Edman (MP) och Benny

Åberg (V) kan väljas till ersättare i arvodesberedningen och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om Peter Bernhardsson (S) kan väljas till ordförande och Mats

Klasson (C) till vice ordföranden i arvodesberedningen och finner så beslutat.

Sändlista
~ De valda

~ Lönekontoret

~ Förtroendemannaregistret



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.352

§ 96

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2022-2026 - Gemensamma nämnder

Beslut
1. Linda Lundin (S) väljs till ordinarie ledamot samt vice ordförande i gemensamma

lönenämnden under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 . Inga-Lill Fredriksson (C)

väljs till ersättare i gemensamma lönenämnden under perioden 2023-01-01 - 2026-

12-31.

2. Anna Ekström (M) väljs till ordinarie ledamot i gemensamma växelnämnden under

perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 , Håkan Ekstrand (C) väljs till ersättare i

gemensamma växelnämnden under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 .

3. Sven Anderson (M) väljs till ordinarie ledamot i gemensamma

överförmyndarnämnden under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31, Mats Klasson

(C) väljs till ersättare i gemensamma överförmyndarnämnden under perioden

2023-01-01 - 2026-12-31.

Valberedningens förslag till beslut
Ordföranden läser upp valberedningens nomineringar

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden läser upp valberedningen förslag till gemensamma lönenämnden; Linda

Lundin (S) ordinarie samt vice ordförande, Inga-Lill Fredriksson (C) ersättare.

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till gemensamma växelnämnden, Anna

Ekström (M) ordinarie, Håkan Ekstrand (C) ersättare.

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till gemensamma

överförmyndarnämnden; Sven Anderson (M) ordinarie, Mats Klasson (C) ersättare.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Linda Lundin (S) till ordinarie samt

vice ordförande och Inga-Lill Fredriksson (C) till ersättare i gemensamma

lönenämnden och finner så beslutat.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Anna Ekström (M) till ordinarie och

Håkan Ekstrand (C) till ersättare i gemensamma växelnämnden och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Sven Anderson (M) till ordinarie

och Mats Klasson (C) till ersättare gemensamma överförmyndarnämnden och finner så

beslutat.

Sändlista
~ Trosa kommun

~ Katrineholms kommun

~ Flens kommun

~ Oxelösunds kommun

~ Vingåkers kommun

~ Förtroendemannaregistret

~ Lönekontoret

~ De valda



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2022.352

§ 97

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2022-2026- uppdrag inom regionen

Beslut
1. Karin Braathen Gustavsson (M) väljs till ordinarie i gemensamma patientnämnden

under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31. Sören Granberg (C) väljs till ersättare i

gemensamma patientnämnden under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 .

2. Ingrid Jerneborg Glimne (M) väljs till ordinarie i gemensamma nämnden för

samverkan kring socialtjänst och vård under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 ,

Ann-Sofie Karlsson (S) väljs till ersättare i gemensamma nämnden för samverkan

kring socialtjänst och vård under perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 .

3. Linda Lundin (S) väljs till ordinarie i Regionala utvecklingsnämnden (RUN) under

perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 .

Anna Ekström (M) väljs till ersättare i Regionala utvecklingsnämnden (RUN) under

perioden 2023-01-01 - 2026-12-31

4. Inga-Lill Fredriksson (C) väljs till ersättare i Samkultur Sörmland under perioden

2023-01-01 - 2026-12-31 . Ordinarie plats i Samkultur Sörmland är vakant (S).

Valberedningens förslag till beslut
Ordföranden läser upp valberedningens nomineringar

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden läser upp valberedningen förslag till gemensamma patientnämnden;

Karin Braathen Gustavsson (M) ordinarie, Sören Granberg (C) ersättare.

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till gemensamma nämnden för

samverkan kring socialtjänst och vård; Ingrid Jerneborg Glimne (M) ordinarie, Ann-

Sofie Karlsson (S) ersättare.

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till Regionala utvecklingsnämnden

(RUN); Linda Lundin (S) ordinarie, Anna Ekström (M)ersättare.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Ordföranden läser upp valberedningens förslag till Samkultur Sörmland; Vakant (S)

ordinarie, Inga-Lill Fredriksson (C) ersättare.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Karin Braathen Gustavsson (M) till

ordinarie och Sören Granberg (C) till ersättare i gemensamma patientnämnden och

finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Ingrid Jerneborg Glimne (M) till

ordinarie och Ann-Sofie Karlsson (S) till ersättare i gemensamma nämnden för

samverkan kring socialtjänst och vård och finner så beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Linda Lundin (S) till ordinarie och

Anna Ekström (M) till ersättare i Regionala utvecklingsnämnden (RUN) och finner så

beslutat.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige väljer Inga-Lill Fredriksson (C) till

ersättare i Samkultur Sörmland och finner så beslutat. Den ordinarie platsen (S) är

vakant.

Sändlista
~ Region Sörmland

~ De valda

~ Förtroendemannaregistret



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Diarienummer: KS.2018.301

§ 98

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022

Beslut
1. Platsen representant i Östra Sveriges Luftvårdsförbund är vakant

2. Posten som ledamot (S) i socialnämnden är vakant

3. Posten som ledamot i pensionärs- och omsorgsrådet är vakant

4. Posten som ersättare (S) i styrelsen i Gnesta Förvaltnings AB är vakant

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar fyllnadsval till nämnder och styrelser för mandatperioden 2019 -

2022.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad daterat 2022-11-09

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Välja xx till representant i Östra Sveriges Luftvårdsförbund

2. Välja xx (S) till ledamot i socialnämnden

3. Välja xx (S) till ledamot i pensionärs- och omsorgsrådet

4. Välja xx (S) till ersättare i styrelsen i Gnesta Förvaltnings AB

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

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunsekreteraren



UPPROPS- OCH OMRÖSTNINSLISTA Datum:  2022-11-21  Sida 1 

ÄRENDE 
NR § 83 

ÄRENDE 
NR 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

NÄRVARANDE 

 

 

JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

 
JA NEJ 

 

Sven Anderson, Ordf.                                                            M X   X      
Axel Bodin, Vice ordf.                                                            C X    X     
Linda Lundin, Led S X   X      
Harke Steenbergen, Led S X   X      
Petra Lindström, Led S X   X      
Ann-Sofie Karlsson, Led S                                                       X   X      
Johan Rocklind, Led S  X Carina Nilsson X      
Sanna Nesser, Led S X   X      
Anders Oscarsson, Led S X   X      
Isabelle Woll Svedén, Led                                                  S X   X      
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M  X Mattias Eldros X      
Anna Ekström, Led                                                               M X   X      
Kim Jarl, Led M X   X      
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X   X      
Sibylle Ekengren, Led M X   X      
Karin Braathen Gustavsson, Led M X   X      
Krister Ekberg, Led SD 

 

 

 X Johanna Fridlund X      
Jörgen Dahgren, Led SD X   X      
Andreas Gauffin, Led SD x   X      
Christian Tomtlund, Led SD X   X      
Anne-Lise Ljung, Led SD
  

X   X      
Håkan Ekstrand, Led C X    X     
Elin Ekstrand, Led C X    X     
Andreas Andersson, Led C   X    X     
Oskar Sulin, Led V X    X     
Ewa Fagerström, Led                                                            V  X Per Sicking  X     
Lena Staaf, Led V       X    X     
Gustav Edman, Led MP
   

X    X     
Maria Carlén Lindwall, Led MP
   

X    X     
Sarah Kinberg, Led L X    X     
Diana Lundberger, Led KD X    x     



UPPROPS- OCH OMRÖSTNINSLISTA Datum:  2022-11-21  Sida 2 

ÄRENDE 
NR § 83 

ÄRENDE 
NR 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

NÄRVARANDE 

 

 

JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 

 
JA NEJ 

 

Jesper Hammarlund, Ers  S  X        
Carina Nilsson, Ers  S X         
Leif Figaro, Ers  S X         
Evelina Nissas, ers                                                               S X         
Mattias Eldros, Ers  M X         
Rebecka Sahlman, Ers  M  X        
Pernilla Lövström, Ers  M X         
Carl-Johan Ekström, Ers  M X         
Johanna Fridlund, ers                                                             SD X         
Katarina Palm, ers                                                                  SD X         
Emma Gauffin, ers                                                                 SD  X        
Lena Östling Andersson, Ers  C X         
Inga-Lill Fredriksson, ers                                                        C X         
Johan Lexell, Ers  MP X         
Anna Sahlberg, Ers  MP X         
Per Sicking, Ers  V X         
Diana Ekström Ho, Ers  V X         
Christer Lagergren, Ers  L  x        
Rohollah Hossini, Ers  L X         
Jonas Öberg, Ers  KD  X        
Per Lundin, Ers  KD x         

 



 
 

 

Särskilt yttrande angående 
Delårsrapport KS.2022.328 
 

Miljöpartiet har synpunkter på Delårsrapportens innehåll och upplägg. 
Delårsrapporten är uppbyggd efter Framtidsplanen. Våra synpunkter 
rör därför hur Framtidsplanen är skriven. 
 
Vi konstaterar att det saknas mål, mätbara mål så att förvaltningen kan 
se om de har uppfyllt de mål som politiken har satt. 
 
Det som beskrivs som Inriktningsmål skulle i andra sammanhang 
beskrivas som visioner. Ett exempel: “Attraktiv arbetsgivare”. Mätbara 
mål skulle kunna vara personalomsättning under en viss procent, antal 
anställda i äldreomsorgen som har undersköterskeutbildning, 
nöjdhetsindex i medarbetarenkäter, sjukfrånvaro m.m. 
 
I en delårsrapport från Barn- och utbildningsnämnden står det att 55 % 
av eleverna i årskurs 2 tycker att de får lugn och ro på lektionerna när 
de behöver det. I årskurs 5 är det 53 % och i årskurs 8 är det 27 %. Som 
medborgare kan man fråga sig vilken analys gör förvaltningen av 
detta. Är politiken nöjd med resultatet? 
 
Ekonomichefen har påbörjat ett arbete med att göra om 
uppföljningssystemet så att det blir enklare att överblicka och följa upp 
för dem som har budget- och verksamhetsansvar. Vi ser fram emot det 
och hoppas att målen också kommer att vara mätbara och med 
tydliga målnivåer. 
 
 
 
 



En annan viktig sak som vi hoppas att se är under målet “En hållbar 
kommun” en beskrivning av hur kommunen ska skydda invånarna 
mot det extremväder, som vi vet kan komma och som redan har 
drabbat andra orter i Sverige med stora konsekvenser för samhället 
och privatpersoner.    
 
 
 
 
Maria Carlén Lindwall 

Miljöpartiet de Gröna i Gnesta 



Särskilt uttalande angående
KS.2022.38 - Skogspolicy
Vi i Miljöpartiet de Gröna i Gnesta tycker det är mycket positivt att
Gnesta kommun nu får långsiktiga målsättningar för vårt
skogsinnehav. I den nya skogspolicyn finns flera viktiga
ställningstaganden. Till exempel slår policyn fast att stora delar av
skogen ska brukas hyggesfritt, att skogens ekologiska och sociala
värden står högre än de ekonomiska och att barns vistelse ska
prioriteras. Tyvärr finns det också ett antal områden som vi upplever
kan skapa problem eller inte är tillräckliga.

I policyn listas ett stort antal typer av skogsområden som inte är tydligt
definierade. Tillsammans med skogsbruksplanen har kommunen
bland annat definierat skog som “produktionsskog”, “tätortsnära skog”,
“rekreationsskog”, “äldre bestånd”, “naturvård orörd”, “naturvård
skötsel”, “parkskog” och “bostadsnära skog”. Vi tror att dessa områden
behöver definieras mycket tydligt på kartor, så att det inte råder några
tvivel om hur skogen på olika platser ska brukas. Policyn saknar även
en målsättning om hur stor del av vår skog vi vill skydda för framtiden
och vi anser att det hade behövts ett formellt skydd, som ett
kommunalt naturreservat, för delar av vår skog.

Avslutningsvis tycker vi att det är synd att policyn inte har förankrats
med föreningar i området och heller inte tydliggör att detta är
värdefullt. I en övergripande policy för alla våra skogsområden borde vi
se samverkan och dialog som ett prioriterat område, särskilt efter flera
missförstånd och kommunikationsmissar de senaste åren.

Gustav Edman
Miljöpartiet de Gröna i Gnesta
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Sven Anderson, Ordf.                                                            M X   X      
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Särskilt yttrande angående 
Delårsrapport KS.2022.328 
 


Miljöpartiet har synpunkter på Delårsrapportens innehåll och upplägg. 
Delårsrapporten är uppbyggd efter Framtidsplanen. Våra synpunkter 
rör därför hur Framtidsplanen är skriven. 
 
Vi konstaterar att det saknas mål, mätbara mål så att förvaltningen kan 
se om de har uppfyllt de mål som politiken har satt. 
 
Det som beskrivs som Inriktningsmål skulle i andra sammanhang 
beskrivas som visioner. Ett exempel: “Attraktiv arbetsgivare”. Mätbara 
mål skulle kunna vara personalomsättning under en viss procent, antal 
anställda i äldreomsorgen som har undersköterskeutbildning, 
nöjdhetsindex i medarbetarenkäter, sjukfrånvaro m.m. 
 
I en delårsrapport från Barn- och utbildningsnämnden står det att 55 % 
av eleverna i årskurs 2 tycker att de får lugn och ro på lektionerna när 
de behöver det. I årskurs 5 är det 53 % och i årskurs 8 är det 27 %. Som 
medborgare kan man fråga sig vilken analys gör förvaltningen av 
detta. Är politiken nöjd med resultatet? 
 
Ekonomichefen har påbörjat ett arbete med att göra om 
uppföljningssystemet så att det blir enklare att överblicka och följa upp 
för dem som har budget- och verksamhetsansvar. Vi ser fram emot det 
och hoppas att målen också kommer att vara mätbara och med 
tydliga målnivåer. 
 
 
 
 







En annan viktig sak som vi hoppas att se är under målet “En hållbar 
kommun” en beskrivning av hur kommunen ska skydda invånarna 
mot det extremväder, som vi vet kan komma och som redan har 
drabbat andra orter i Sverige med stora konsekvenser för samhället 
och privatpersoner.    
 
 
 
 
Maria Carlén Lindwall 


Miljöpartiet de Gröna i Gnesta 








Särskilt uttalande angående
KS.2022.38 - Skogspolicy
Vi i Miljöpartiet de Gröna i Gnesta tycker det är mycket positivt att
Gnesta kommun nu får långsiktiga målsättningar för vårt
skogsinnehav. I den nya skogspolicyn finns flera viktiga
ställningstaganden. Till exempel slår policyn fast att stora delar av
skogen ska brukas hyggesfritt, att skogens ekologiska och sociala
värden står högre än de ekonomiska och att barns vistelse ska
prioriteras. Tyvärr finns det också ett antal områden som vi upplever
kan skapa problem eller inte är tillräckliga.


I policyn listas ett stort antal typer av skogsområden som inte är tydligt
definierade. Tillsammans med skogsbruksplanen har kommunen
bland annat definierat skog som “produktionsskog”, “tätortsnära skog”,
“rekreationsskog”, “äldre bestånd”, “naturvård orörd”, “naturvård
skötsel”, “parkskog” och “bostadsnära skog”. Vi tror att dessa områden
behöver definieras mycket tydligt på kartor, så att det inte råder några
tvivel om hur skogen på olika platser ska brukas. Policyn saknar även
en målsättning om hur stor del av vår skog vi vill skydda för framtiden
och vi anser att det hade behövts ett formellt skydd, som ett
kommunalt naturreservat, för delar av vår skog.


Avslutningsvis tycker vi att det är synd att policyn inte har förankrats
med föreningar i området och heller inte tydliggör att detta är
värdefullt. I en övergripande policy för alla våra skogsområden borde vi
se samverkan och dialog som ett prioriterat område, särskilt efter flera
missförstånd och kommunikationsmissar de senaste åren.


Gustav Edman
Miljöpartiet de Gröna i Gnesta







