
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 27 september 2021, kl. 19.00. B-salen samt via Teams, Västra Storgatan

15, Gnesta

Gruppmöten

Respektive partigrupp ordnar själva med gruppmöten.

Förslag till justerare
Ordinarie: Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Elin Ekstrand (C)

Ersättare: Krister Ekberg (SD) och Annette Furå (S)

Tid och plats för justering

Torsdagen den 30 september 2021 kl. 08.00. 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

Nr Diarienummer Ärende

1 KS.2021.217
Interpellation angående personalomsättning inom

socialförvaltningen

2 KS.2021.275 Interpellation gällande Personlig Assistans

3 KS.2021.148 Årsredovisning 2020 Stipendiestiftelsen
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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

4 KS.2021.147 Årsredovisning 2020 Sociala stiftelsen

5 KS.2021.190
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i

Sörmland

6 KS.2021.190
Fastställande av 2022 års budget för

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

7 MOB.2021.87 Plan- och bygglovtaxa revidering

8 KS.2021.236
Motion- Bemanna alla skolbibliotek med

skolbibliotekarie i Gnestas grundskolor

9 KS.2021.237
Motion - Planera in kultur och mötesplatser för barn

och unga i Gnestas nya centrumplan

10 KS.2021.267 Motion angående kontaktpolitikersystem

11 KS.2021.277 Motion - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Soc

12 KS.2021.276 Motion - Gång & cykelväg till Dammhagen

13 KS.2021.278 Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta

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

15 KS.2021.281 Motion- Gör Lötbodal till kommunalt naturreservat

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

2022

Sven Anderson Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare





Gnesta kommun 

Ink: 

Dnr.  
För handläggning•  

Interpellation till Ordf. Socialnämnden 

När det gäller Personlig Assistans i Gnesta Kommun så finns det både i kommunal regi och i privat 

regi. Är förutsättningarna lika för all utförare, alltså är alla avtal lika skrivna eller skiljer det mellan 

olika avtal beroende på vem det utförs hos? 

Frågor? 

1 Om det skiljer i avtal, vad är det som skiljer? 

2 Finns det ersättningar till brukare för lokalkostnader eller liknande? 

Gnesta 2021-09-09 

Krister Ekberg 

SD 



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.148

§ 73

Årsredovisning 2020 Stipendiestiftelsen

Förlag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna Årsredovisning 2020 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

Ingen utdelning har gjorts under året. Stiftelsens tillgångar samförvaltas med övriga

stiftelser i Gnesta kommun i syfte att uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2020-08-03

2. Årsredovisning Gnesta kommuns Stipendiestiftelse 2020

Tjänsteförslag
1. Godkänna Årsredovisning 2020 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

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: 2021-08-03

Diarienummer: KS.2021.148

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2020 Stipendiestiftelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna Årsredovisning 2020 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

Ingen utdelning har gjorts under året.

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 utdelning har dock gjorts

under 2020 varför någon jämställdhetsanalys inte är aktuell.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2020-08-03

2. Årsredovisning Gnesta kommuns Stipendiestiftelse 2020

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 Susanne Gustafsson

Kommunchef Ekonomichef

www.gnesta.se


Årsredovisning 

2020 

Gnesta kommuns stipendiestiftelse 
Reg.nr 1069 



inesta kommuns stipendiestiftelse 
1:g.rir 819001-4822 
eg nr 1069 

Tirvaltningsberättelse 

tiftelsens ändamål 
'mesta kommuns stipendiestiftelse bildades 1994-10-19 genom permutation av 
mindre stiftelser. 

iftelsens ärliga avkastning skall sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, 
wändas 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 

tämjande av ändamålet 
nder året har 0 kronor delats ut enligt ändamålet. 

esultat och ställning 
iftelsens tillgångar samförvaltas med övriga stiftelser i Gnesta kommun i syfte 
t uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning. 

iftelsens medel är placerade i obligation i Nordea. 
iftelsens tillgångar är totalt 384 122 kr varav 79 % är placerade medel 
sterande 21 % är likvida medel. 

v årets vinst 2 902 kr har 290 kr lagts till kapitalet. 
alanserade vinstmedel uppgår till totalt 14 014 kr som kommer att finnas 
sponibelt under 2021 för ovanstående ändamål. 



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

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter 

2020 2019 

Räntor, obligationslån 9 954 9 904 
Summa intäkter 9 954 9 904 

Stiftelsens kostnader 

    

Förvaltningskosmader mm -7 052 -7 329 
Summa kostnader -7 052 -7 329 

Årets resultat 2 902 2 575 

4 



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

BALANSRÄKNING 

 

2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Värdepapper, del i samförvaltning Not 1 304 465 314 978 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

 

304 465 314 978 

Omsättningstillgångar 

   

Förutbetalda kostnader 

 

0 0 

Likvida medel 

 

79 657 68 391 

Summa omsättningstillgångar 

 

79 657 68 391 

Summa tillgångar 

 

384 122 383 369 

Eget kapital och skulder 

   

Eget kapital Not 2 

  

Bundet eget kapital 

 

-370 108 -369 818 
Fritt eget kapital 

 

-14 014 -13 351 
Summa eget kapital 

 

-384 122 -383 169 

Kortfristiga skulder 

   

Upplupna kostnader 

 

0 200 
Summa kortfristiga skulder 

 

0 -200 

Summa eget kapital och skulder 

 

-384 122 -383 369 

Ställda panter 

 

Inga inga 

Ansvarsförbindelser 

 

Inga inga 
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ohan Rocklind 
Kommunstyrelsens ordförande 

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 2020 2019 
Ingående anskaffningsvärde 314 978 321 004 
Investeringar 
Avyttringar -10 513 6 026 
Utgående bokfört värde 304 465 314 978 

Bundet eget 
Not 2 kapital Fritt eget kapital Totalt 

-369818 -13351 -383169 
-290 2 239 1 949 

-2 902 -2 902 
0 
0 

-370 108 -14 014 -384 122 

Belopp vid årets ingång 
2020 års kapitalisering 
Årets resultat 
Utdelat under året 
Justering 
Belopp vid årets utgång 

Gnesta 2021-07-01 

&nne Gustafssonl 
Ekonomicheti 

da/Me_ 41__ 
Sune Åkerlind 
Revisor 
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Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.147

§ 74

Årsredovisning 2020 Sociala stiftelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner Årsredovisning 2020 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 5 750 kr delats ut från

stiftelsen.

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

uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-03

2. Årsredovisning 2020 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse

Tjänsteförslag
1. Godkänner Årsredovisning 2020 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: 2021-08-03

Diarienummer: KS.2021.147

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2020 Sociala stiftelsen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner Årsredovisning 2020 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 5 750 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. Under 2020 har 16 pojkar och 7

flickor erhållit utdelning. Ingen ytterligare jämställdhetsanalys har utförts.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-08-03

2. Årsredovisning 2020 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse

Sändlista

~ Länsstyrelsen

Anders Axelsson Susanne Gustafsson

Kommunchef Ekonomichef

www.gnesta.se


Årsredovisning 

2020 

Gnesta kommuns sociala stiftelse 
Reg.nr 1070 



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 5 750 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 507 059 kr varav 79 % är placerade medel 

resterande 21 % är likvida medel. 

Av årets vinst 3 881 kr har 1 084 kr lagts till kapitalet. 

Balanserade vinstmedel uppgår till 6 801 kr som kommer att finnas 

disponibelt under 2021 för ovanstående ändamål. 



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

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter 

2020 2019 

Räntor, obligationslån 13 095 13 177 
Summa intäkter 13 095 13 177 

Stiftelsens kostnader 

    

Förvaltningskostnader mm -9 214 -9 684 
Summa kostnader -9 214 -9 684 

Årets resultat 3 881 3 493 

4 



Gnesta kommuns sociala stiftelse 
Organ: 819001-4814 
Reg nr 1070 

BALANSRÄKNING 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

 

2020-12-31 2019-12-31 

Värdepapper, del i samförvaltning Not 1 1100 611 419 971 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

 

400 611 419 971 

Omsättningstillgångar 

   

Förutbetalda kostnader 

 

0 0 
Likvida medel 

 

106 448 86 203 

Summa omsättningstillgångar 

 

106 448 86 203 

Summa tillgångar 

 

507 059 506 174 

Eget kapital och skulder 

   

Eget kapital Not 2 

  

Bundet eget kapital 

 

-500 258 -499 174 

Fritt eget kapital 

 

-6 801 -6 800 

Summa eget kapital 

 

-507 059 -505 974 

Kortfristiga skulder 

   

Upplupna kostnader 

 

0 -200 

Summa kortfristiga skulder 

 

0 -200 

Summa eget kapital och skulder 

 

-507 059 -506 174 

Ställda panter 

 

Inga inga 

Ansvarsförbindelser 

 

Inga Inga 
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uACQW 
anne Gustafsson 

Ekonomich 

3frtM ' 
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 2020 2019 
Ingående anskaffningsvärde 419 971 423 760 
Investeringar 

  

Avyttringar -19 360 -3 789 

Utgående bokfört värde 400 611 419 971 

Not 2 Förändring av eget kapital 

    

Bundet eget Fritt eget 

  

kapital kapital Totalt 

Belopp vid årets ingång -499 174 -6 800 -505 974 
2020 års kapitalisering -1 084 -1 870 -2 954 
Redovisat årsresultat 

 

-3 881 -3 881 
Utdelat under året 

 

5 750 5 750 
Justering 

   

Belopp vid årets utgång -500 258 -6 801 -507 059 

Gnesta 2021-07-01 

   

Kommunstyrelsens ordförande 



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.190

§ 71

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bevilja Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2020.

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

samordningsförbundet RAR. Samordningsförbundets syfte är att främja samverkan

mellan organisationer och myndigheter i länet.

Gnesta kommun har delgivits samordningsförbundets Årsredovisning för 2020,

granskningsrapport samt revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i

förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

2. https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/

Tjänsteförslag
1. Bevilja Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Jerneborg Glimne (M) och Harke Steenbergen (S) anmäler jäv.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ RAR

https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/


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: 2021-08-16

Diarienummer: KS.2021.190

Kommunstyrelsen

Ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR i

Sörmland 2020

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Bevilja Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2020.

Sammanfattning

Gnesta kommun, likt övriga kommuner i Sörmland, är medlem i

samordningsförbundet RAR. Samordningsförbundets syfte är att främja samverkan

mellan organisationer och myndigheter i länet.

Gnesta kommun har delgivits samordningsförbundets Årsredovisning för 2020,

granskningsrapport samt revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna

i förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

2. https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Samordningsförbundet RAR

Anders Axelsson Susanne Gustafsson

Kommunchef Ekonomichef

www.gnesta.se
https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/


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

www.gnesta.se


Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: KS.2021.190

§ 72

Fastställande av 2022 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR hemställer att respektive medlems kommunfullmäktige

fastställer budgeten för år 2022 till 16 mkr vilket är samma budget som föregående år.

Medlemsinsatsen för Gnesta kommun är 148 859 kr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

2. Samordningsförbundet RAR:s hemställan med budgetförslag för år 2022

Tjänsteförslag
1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR för 2022.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ RAR



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: 2021-08-16

Diarienummer: KS.2021.190

Kommunstyrelsen

Fastställande av 2022 års budget för

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR för 2022.

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet RAR hemställer att respektive medlems kommunfullmäktige

fastställer budgeten för år 2022 till 16 mkr vilket är samma budget som föregående år.

Medlemsinsatsen för Gnesta kommun är 148 859 kr.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende då
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Till förbundsmedlemmarna 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 

Samordningsförbundet RAR Sörmland 
Organisationsnummer 222000-1792 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet RAR Sörmland, org nr 222000-1792, för verksamhetsåret 2020. 

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 Sörmland 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. 



Nyköping 29 mars 2021 

‹.7/79  <45'2a4--.  
Norma Ingårda 
Revisor utsedd av Nyköpings kommun  

Birgi mon ynsen 
AuktoA reviso( 
För state 

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. 



Samordningsförbundet 
RAR Sörmland 

Till samordningsförbundets medlemmar — fullmäktige eller motsvarande 

Fastställande av 2022 års budget för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 
Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 23 april 2021 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 2021. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds, 
som tidigare år till respektive medlem. 

Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2022 ska uppgå till 16 
mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2022 i 
enlighet med nedanstående tabell. 

Fördelning av 
med lemsinsat ser per inv 
16-64 år (per 1 nov 2020 
SCB). Antal inv Andel kr/år 2022 kr/kvartal 

Huvudman 

        

Vingåker 5102 2,94% 

 

117 694 

 

29 423 

Gnesta 6453 3,72% 

 

148 859 

 

37 215 

Nyköping 32614 18,81% 

 

752 346 

 

188 086 

Oxelösund 6461 3,73% 

 

149 044 

 

37 261 

Flen 8941 5,16% 

 

206 253 

 

51 563 

Katrineholm 19999 11,53% 

 

461 341 

 

115 335 

Eskilstuna 64457 37,17% 

 

1 486 906 

 

371 726 

Strängnäs 21396 12,34% 

 

493 567 

 

123 392 

Trosa 7976 4,60% 

 

183 992 

 

45 998 

Summa kommuner 173 399 100% 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 Skålån 
Förbundschef 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND 
kontakt@rarsormland.se • www.rarsormland.se 1 
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INLEDNING ÅRSREDOVISNING 2020 1 SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND 

Ordförande har ordet 
När vi ser tillbaka på året som gått har det varit ett år som präglats av att bygga upp samord-

ningsförbundet lite på nytt och få nya rutiner på plats. Året inleddes med en genomlysning av 

leveranser och resultat av förbundets arbete under perioden 2014-2019. 

Genomlysningens resultat ledde till ett förbättringsarbete. 

Förbundets huvudprocess —ansökan om insatser har arbetats om från grunden. En ansöknings-

mall har tagits fram med Instruktioner. Mallar för lägesrapporter och slutrapport har gjorts. 

Kansliet är involverade från Insatsidé till slutresultat. Avtal skrivs med projektägare och 

sammantaget har processen tydliggjort för alla parter vad samordningsförbundets huvud-

uppgift är, nämligen att de som står långt från arbetsmarknaden ska kunna ta sig vidare till 

egen försörjning. 

Ett samarbete med FoUiS (Forskning och utveckling i Sörmland) har Inletts. FoUiS utvärderar 

samtliga Insatser som finansieras av förbundet och även ett större ESF-projekt som förbundet 

är projektägare till. Samarbetet säkerställer att kvalitén på ansökningarna höjs och framförallt 

att insatsernas resultat går att utvärdera. 

En kommunikativ satsning har gjorts, främst genom att hemsidan har fått ett helt nytt ut-

seende. Förbundet har också deltagit i en nationell kampanj på världsdagen för psykisk hälsa. 

Att förbundet har synliggjorts har märkts i det ökade antalet ansökningar men även ett på ett 

ökat deltagarantal på våra medlemsmöten. 

Givetvis har vår verksamhet, precis som allas, överskuggats av pandemin. Samordningsförbundet 

1Sörmland har länge arbetat med ESF-insatser och besitter en stor kunskaplansöknings-

förförande och drift av ESF-projekt. Under våren beslutade vi oss för att gå ut med ett 
erbjudande om att ställa förbundets personella och ekonomiska resurser till förfogande för de 

extra utlysningar som gick ut med syftet att lindra konsekvenserna av pandemin. 

Information om detta skickades ut till förbundets medlemmar vilket resulterade i att länet med 

förbundets hjälp beviljades fyra ESF-ansökningar. 

Nu ser vi fram emot ett nytt år där vi med spänning ska följa de insatser som pågårilänet. 

Jag tror att samordningsförbunden kommer att spela en allt viktigare roll i spåren av pandemin 

och jag är övertygad om att vi kan göra skillnad. 

Jacob Sandgren 

Ordförande i Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND ÅRSREDOVISNING 2020 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat 
och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska 
utfallet för budgetåret 2020. 

Organisation 

Samordningsförbundet RAR är en fristående juridisk organisation med Arbets-

 

förmedlingen, 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. 

Uppdrag 

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas 
ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets övergripande uppdrag är att 
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. Uppdragen 
sker på medlemmarnas initiativ genom finansiering av individinsatser eller 
strukturella insatser. 

Individinsatser är insatser som riktar sig direkt till deltagare. Strukturella insatser 
kan till exempel handla om kompetensutveckling till och kunskaps utbyte mellan 
medlemmarna med syftet att myndigheterna genom förbättrad samverkan ska 
kunna ge medborgarna bättre möjligheter till rehabilitering och arbete 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2020 1 SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND 

Finansiering 

Samordningsförbundet finansieras av parterna. Staten lägger hälften, Region 

Sörmland en fjärdedel och kommunerna resterande fjärdedel, uppdelat efter 

kommunstorlek. Se fördelning i tabell nedan för 2020. 

Fördelning av medlemsinsatser per (ny 16-64 år 
(per 1 nov 2019 SCB). 

Antal !ny Andel kr/år 2020 kr/kvartal 

Huvudman 

    

Vingåker 5048 2,9% 117 084 29 271 
Gnesta 6439 3,7% 149 347 37 337 
Nyköping 32347 18,8% 750 258 187 565 
Oxelösund 6478 3,8% 150 251 37 563 
Flen 9016 5,2% 209 118 52 279 
Katrineholm 19979 11,6% 463 394 115 848 
Eskilstuna 64441 37,4% 1 494 648 373 662 
Strängnäs 20998 12,2% 487 029 121 757 
Trosa 7712 4,5% 178 873 44718 

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 även en betydande ESF-verksamhet. 2020 var 

förbundet involverade 14 st ESF-projekt som genererade totalt ca 3,6 miljoner 
kr i ESF-medel. Intäkterna täcker främst kostnader för personal i projekten men 

även övriga kostnader såsom utvärdering. 
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND 1 ÅRSREDOVISNING 2020 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Förbundets medlemmar 

Medlemmar i Samordningsförbundet Sörmland är kommunerna Eskilstuna, 

Nyköping, Gnesta, Trosa, Katrineholm, Oxelösund, Flen, Vingåker och Strängnäs, 

Region Sörmland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna plan-

 

läggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller 

organisatorisk betydelse. Denna information har bland annat framförts 

via medlemsmöte som har skett två gånger under året, där högsta politiska led-

 

ningen i kommuner och regioner samt högsta ledningen hos statens medlemmar 

bjudits in. Samtliga parter har varit närvarande. 

Styrelsen 

Förbundets styrelse består av tolv ordinarie ledamöter och tolv ersättare som 

utses av medlemmarna själva. Det är lokalt utsedda politiker från kommunerna 

och regionen. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är det chefer, 

som myndigheterna själva utsett. Under året har styrelsen sammanträtt vid 

tre tillfällen. 

Styrelsens arbetsutskott har haft sex möten under året. Styrelsen är ytterst 

ansvarig för verksamheten i förbundet. De sätter mål och inriktning kring vad de 

vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser men har inte något 

linjeansvar mot parterna. 

Alla insatser genomförs av parterna själva, utifrån deras identifierade behov och 

samverkan med minst en övrig part. 

Ordinarie ledamöter Ersättare 

Region Sörmland 

Gnesta 

Katrineholm 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Eskilstuna 

Flen 

Nyköping 

Oxelösund 

Strängnäs 

Trosa 

Vingiiker  

Jacob Sandgren (S) ordförande 

Ingrid Jerneborg Glimne (M)1:a vice ordförande 

Ulrica Truedsson (S) 2:a vice ordförande 

Ablr Yakoub 

Mats Karlsson 

Marie Svensson (S) 

Daniel Ljungkvist (S) 

Sofia Amloh (S) 

Llnus Fogel (S) 

Maj-Britt Magnusson (S) 

Helena Koch (M) 

Robert Skoglund (S) 

Michael Swedberg (M) 

Harke Stenbergen (S) 

Birgitta Carlheim Gyllensköld (M) 

Åsa Brodd 

Nicklas Lantz 

Mikael Edlund (S) 

Jaana Lahti Nordengren (S) 

Mario Gustafsson (S) 

Patrik Renfors (V) 

Mikael Lagergren (M) 

Anders Lindblad (S) 

iräne Sandqvist 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2020 1 SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND 

Revisorer 

Revisorerna inom förbundet har till uppgift att granska styrelsen och om verk-

 

samheten bedrivits på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Samordnings-

 

förbundets medlemmar utser förtroendevalda revisorer. För verksamhetsåret 
2020 har för kommunerna och Region Sörmlands del Norma Ingårda, förtro-

 

endevald i Nyköpings kommun, utsetts. De statliga myndigheterna, Försäkrings-

 

kassan och Arbetsförmedlingen har anlitat KPMG att granska förbundet. 

Kansli och utvecklingsgrupper 

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en ekonom, en verk-

 

samhetsutvecklare/processledare, en ESF-strateg och två projektledare. Kans-

 

liet, under ledning av förbundschefen bereder ärenden till styrelsen, verkställer 
beslut, säkerställer att ansökningar bereds enligt förbundets styrdokument 
samt utifrån lagstiftning. Vidare fungerar kansliet som stöd till förbundets ut-

 

vecklingsinriktade arbete gentemot parterna. Kansliet deltar som adjungerande 
vid styrgrupper eller motsvarande men har ingen styrande roll i dessa. Det 
är parterna själva som leder sin samverkan och förbundet stödjer genom sin 
närvaro samt via finansiering av insatserna som parterna sökt medel för. 

Samtliga kommuner ingår i en lokal samverkansgrupp. Det är parterna som valt 
att driva sin samverkan genom dessa. Kansliet deltar vid samtliga lokala samver-

 

kansmöten. Kansliets funktion är att vara sammankallande, skriva dagordning, 
skicka kallelse, skriva minnesanteckningar men även bistå med processledning 
och omvärldsbevakning, stödja samverkan på strategisk nivå samt ge råd vid 
ansökningar så att de uppfyller de krav som ställs. 

Samordningsförbundet är sedan flera år medlem I Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund (NNS). Förbundschefen och ekonomen deltar regel-

 

bundet i aktiviteter inom detta forum. Ekonomen sköter ekonomin åt NNS. 
Förbundschefen, ekonomen och verksamhetsutvecklaren/processledaren har 
kontinuerlig kontakt med andra förbundschefer, ekonomer, samordnare och 
verksamhetsutvecklare från andra samordningsförbund för att utbyta erfaren-

 

heter och diskutera aktuella frågor. 

Förbundschefen deltar regelbundet i ett nätverk med förbundschefer i östra 
mellansverige och i ett nätverk med länsförbundschefer. 

Eftersom RAR sedan lång tid tillbaka aktivt arbetar med ESF-medel kontaktas 
främst ESF-strategen och ekonomen regelbundet av andra samordningsför-

 

bund som behöver råd kring ansökan och drift av ESF-finansierade projekt. 
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND 1 ÅRSREDOVISNING 2020 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Stöd till parterna för att 
underlätta samverkan 

Kansliet bistår med motivation och praktiskt stöd till parterna för att underlätta att 
ansökningar görs i enlighet med av styrelsen uppsatta mål och inriktning och att 
samverkanskompetensen ökar. 

Kansliet deltar i ett flertal nätverk för att stödja samverkan, bland annat i MISAM 
(myndigheter i samverkan) i Eskilstuna och i Strängnäs som samverkar kring 
målgruppen unga med funktionsnedsättning. 

Ett annat nätverk är IntStrat som drivs av länsstyrelsen och omfattar alla kommuner 
i länet samt regionen. IntStrat samverkar kring bättre flyktingmottagande, inkludering 
och antidiskrimineringsarbete. 

Ett annat nätverk är arbetet mot EU:s strukturfonder som leds av samordningsför-

 

bundet och regionen. Inätverket ingår samtliga förbundsmedlemmar. 

Fördelning av medel 

Förbundet har tidigare fokuserat på strukturella insatser men har under 2020 
valt att även finansiera individinsatser. Någon uttalad prioritering eller fördelning 
har inte gjorts. Nio insatser har finansierats under året. Insatserna har varit av 
varierande storlek. Cirka 8 miljoner kr betalats ut. Individinsatser är insatser där 
personal arbetar med individer. Strukturinsatser är där deltagande myndigheter 
ska hitta samverkansformer kring individer. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2020 1 SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND 

Fördelning Insatsmedel 

Struktur ( ) Individ 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 

Inled med en tabell. Väsentliga förändringar ska kommenteras. 

 

2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens Intäkter 19 245 16 253 16599 16 238 
Verksamhetens kostnader 16 674 15 864 16362 15 556 
Årets resultat 2 571 389 237 682 

Soliditet 42% 35% 26% 30% 
Antal anställda 6 9 7 7 

1.2. Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 

Under året har styrelsen tagit del av en utvärdering som gjorts av Tranquist 
Utvärdering och PayOff AB. Utvärderingen har tagit del förbundets arbete 
under åren 2014-2019. Med utvärderingen som grund har ett utvecklings-

 

arbete startat. Ansökningsprocessen har arbetats om. Ansökningsmall med 
instruktioner har tagits fram, liksom mall för lägesrapport och slutrapport. 

Ansökan ska signeras av samtliga involverade. Avtal skrivs mellan förbundet 
och projektägare. Kansliet deltar på samtliga insatsers styrgruppmöten. 

Ett samarbete har inletts med FoUiS som utvärderar samtliga insatser som 
beviljas. FoUiS är med från start för att säkerställa att mål och syfte med 
insatsen är tydligt och att insatsen går att utvärdera. 
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND 1 ÅRSREDOVISNING 2020 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Utvärderingen pekade på nödvändigheten att for-
malisera samarbetet mellan förbundet och de lokala 
samverkansgrupperna, LSG. LSG har med hjälp av 
processledare från förbundet genomfört workshops 
vilket resulterade i att LSG reformerade sig från sex 
till tre grupper, en i varje länsdel. Antalet processledare 
har minskat från tre till en. 

Med anledning av pandemin beslutade förbundets 
styrelse under våren att ställa förbundets personella 
och ekonomiska resurser till förfogande för att om 
möjligt bidra till att lindra de negativa effekter som en 
nedstängning av samhället kan medföra. Information 
om detta skickades ut till förbundets medlemmar vilket 
resulterade i förfrågan till förbundet om hjälp med att 
skriva fram två ESF-ansökningar. 

Båda ansökningarna blev beviljade av Svenska ESF-
rådet 5,5 miljoner till Katrineholm/Vingåker och 3,9 mil-
joner kr till STUA. 

En ny hemsida har gjorts och förbundet har varit aktiv i sin 
kommunikation och Information. Bland annat deltog för-
bundet i en nationell kampanj på världsdagen för psykisk 
hälsa. Att fler har fått kännedom om samordningsförbundet 
märks tydligt I det ökade antalet ansökningar. 

1.3. Händelser av 
väsentlig betydelse 

Pandemin har inneburit oväntade utmaningar i våra projekt 
främst kring antalet deltagare. 

I projekt Likes har det till exempel förekommit avhopp 
bland deltagare som en indirekt följd av pandemin, det har 
främst varit bekymmer i samband med att man bedrivit ut-
bildning på distans. Att ordna praktikplatser och säkerställa 
adekvat handledning för projektdeltagarna har på sina 

håll varit svårt på grund av pandemin som gör att många 
verksamheter är pressade och har svårt att prioritera frågor 
som rör långsiktig kompetensförsörjning. 

I spår av pandemin har projektet KLARA inte kunnat 
genomföra alla de metoder som enligt projektbeskrivningen 
tillsammans skulle resultera i en arbetsmodell. Det är fram-
för allt kontakter med potentiella arbetsgivare samt fören-
ingsmatchning och språkvän som inte kunde genomföras. 
Projektet har istället fokuserat på de metoder som kunde 
förmedlas digitalt, det vill säga språkinlärning, samhälls-
orientering och hälsoskola. 
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1.4. Styrning och uppföljning 
av verksamheten 

Uppföljning av verksamheten 

MÅL: 

Medlemmarna anser att samordningsförbundet RAR:s 

stöd till samverkan skapar mervärde. 

UPPFÖLJNING: 

Vid workshopen februari 2020 fick medlemmarna lista 

vad de ansåg att förbundet har för mervärde. Hösten 

2020 fick styrelsen sju frågor att ta med sig till sina 

respektive organisationer. Sammanfattningsvis anser 

medlemmarna att förbundet skapar mervärde genom att 

fortsätta främja samverkan genom att hitta största nyttan 

mellan alla samverkande myndigheter i syfte att få indi-

vider i sysselsättning och stärka Sörmland som region. 

MÅL: 

Göra en större utvärdering av RAR och RAR:s insatser 

under den senaste 10-årsperioden och utifrån resultaten 

tydliggöra RAR:s uppdrag. 

UPPFÖLJNING: 

Utvärdering är genomförd våren 2020 som sedan 

presenterats vid medlemsmöte. Utifrån utvärderingen 

har ansökningsprocessen förtydligats och förbättrats. 
Fler rutiner för insatsernas genomförande och upp-

följning har skapats. 

MÅL: 

Upprätta och utveckla en god samverkansnivå samt ut-

veckla minst en ny insats finansierad av RAR i respektive 

länsdel under 2020. 

UPPFÖLJNING: 

Flera nätverk och samverkansfora mellan myndigheterna 

har ingåtts eller upprätthållits på initiativ av RAR. 

I samband med framtida ESF-utlysningar har flera myn-

  

digheter mobiliserats i syfte att arbeta fram en gemen-

sam ansökan. Samordningsförbundet har också aktivt 

samarbetat med andra samordningsförbund i landet 

kring gemensamma frågor och utmaningar. 

Under 2020 har flera insatser utvecklats där alla 

länsdelar är inblandade. 

MÅL: 

Upprätta en insatskatalog 

UPPFÖLJNING: 

Initiativ till att skapa insatskatalog har tagits. I flera nät-

verk togs ämnet upp samt vid en länsövergripande work-

shop. Det har resulterat i att alla medverkande parter har 

fått information om insatsen. En plan om hur införandet 

av Insatskatalogen ska gå till har gjorts, 

MÅL: 

Samordningsförbundet ska bidra till att minst två 

ansökningar till EU:s fonder godkänns under 2020. 

UPPFÖLJNING: 

Under året har förbundet medverkat i arbetet kring 6 

ESF-ansökningar varav 5 blev beviljade. Medel har gått 

till följande organisationer; Viadidakt (Katrineholm och 

Vingåkers gemensamma förvaltning), STUA (Sörmlands 

Turism Uvecklings AB), ST Eskils gymnasium i Eskilstuna 

och Arbetsförmedlingen. 

Samordningsförbundet sökte och beviljades medel till 

två förstudier. Förstudierna ska lägga en grund för kom-

mande ESF-utlysningar. 
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Uppföljning av RAR-

 

finansierade insatser 

Under 2020 har RAR finansierat nio insatser, sex av 
dessa är RAR-finansierade och tre är ESF-finansierade. 
RAR har varit projektägare till ESF-insatserna. 

Under 2020 har RAR utifrån utvärderingen och efter-
följande diskussioner valt att inte enbart finansiera 
strukturinsatser. 

Långa sjukfall 

Försäkringskassan och regionen har samarbetat kring 
457 deltagare som varit sjukskrivna längre än ett år. Av 
dessa har 74 deltagare avslutat sitt sjukpenningärende 
genom att de återfått sin arbetsförmåga eller övergått 
i annan ersättning från Försäkringskassan. Plan för 
avslut finns för 88 av de deltagarna som fortfarande 
har ett pågående sjukfall. För flertalet resterande pågår 
medicinsk- eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta 
Innebär att 35 % av deltagarna har avslutats eller har en 
plan för avslut. 

Samarbetet mellan de försäkringsutredare och rehab-
koordinatorer som deltar i projektet har utvecklats under 
året. Struktur har skapats och samarbetet ger kunskap 
om varandras uppdrag. 

Rätt Insats 2.0 

Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingens insats 
har under året arbetat med 53 deltagare som står långt 
utanför arbetsmarknaden. Av dessa har 15 deltagare 
kommit ut i egenförsörjning via lön eller i reguljära studier. 

Utöver detta så har sex personer gått till studier med 
annan ersättning och fem personer har gått ut i praktik. 

Utformandet av en samverkansmodell mellan kom-
munen och Arbetsförmedlingen har gjorts. 

Drivhuset 

Drivhuset i Oxelösund har resulterat i en tydlig struktur 
för samverkan mellan parterna. En lokal överenskom-
melse mellan Oxelösunds kommun och Arbetsförmed-
lingen har tagits fram och undertecknats. Alla individer i 
Drivhusets samverkan har en plan mot målet egenför-
sörjning som är känd av individen själv och alla inblan-
dade myndigheter. Varje vecka har 35 till 50 individ-
ärenden tagits upp i handläggargruppen, vilket har 
resulterat i att över hälften av individerna har gått 
vidare till arbete eller en aktivitet 

Processledare 

Den strukturella Insatsen som processledare utgör har 
under året 2020 fortsatt vara ett administrativt stöd till 
LSG samt arbetat med att utveckla samverkan inom LSG 
och omvärldsanalys. Under året har även skett en 
sammanslagning av några LSG, något som resulterat i tre 
LSG uppdelade utifrån länets geografiska indelning. 

SIKTA 

SIKTA har varit en Insats som pågåttitvå spår; SIKTA-
Unga och SIKTA-arbetsmarknad. I SIKTA-unga har 40 
deltagare avslutats under året. Deltagarna är unga per-
soner med funktionsvariationer eller en dokumenterad 
psykisk ohälsa. Efter kartläggningen och en gemensam 
planering med samverkansteamet från olika myndigheter 
slussas deltagarna ut till arbete eller studier eller en 
annan åtgärd. Deltagarna i SIKTA-arbetsmarknad är 
personer som på grund av psykisk ohälsa eller bristande 
arbetsfunktionsnivå står långt utanför arbetsmarknaden. 
Under året har drygt 50 % gått vidare mot abets-
marknaden via anställning eller stöd från Arbetsförm-
edlingen. Resterande del har efter deltagande på 
SIKTA-Arbetsmarknad riktats mot daglig verksamhet 
eller inte gjort några framsteg på grund av ohälsan. 

Projekt: Drivhuset, Oxelösund 
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Uppföljning av ESF-

 

finansierade insatser 

LIKES 

Samverkan mellan kommunernas arbetsmarknads-
enheter och vuxenutbildningsarrangörer är kärnan i 
projekt LIKES. Under året är upplevelsen att samverkan 
stärkts, dock varierar förutsättningarna kommunerna 
emellan. 
Projektpersonalen beskriver att arbetsmetoderna som 
används i projektet stärker deltagarna i sin arbetsmarknads-
etableringsprocess. Projektet har precis som all annan 
verksamhet begränsats av pandemln på olika sätt. Av 
totalt 80 deltagare, fördelade inom vård- och omsorg, 
barnomsorg, lager- och logistik, har hittills 6 deltagare 
gått ut och arbete och 13 deltagare har gått till studier. 

KLARA 

Insatsen riktar sig till utrikESFödda kvinnor som helt 
saknar förankring I det svenska samhället. Under året 
har 83 kvinnor från fyra delprojekt I Eskilstuna, Flen, 
Oxelösund samt Katrineholm/Vingåker deltagit. 
Deltagarna har genomgått språkbefrämjande- och 
arbetsmarknadsinriktade insatser. Målet med insatsen 
har varit att deltagarna ska matchas mot arbetsgivare 
och föreningar för att kunna arbetsträna. Pandemln har 
påverkat resultatuppfyllelsen negativt. 

Hälsofrämjande etablering 

Hälsofrämjande etablering, delprojekt Eskilstuna som 
ägs av SKR, har pågått från november 2018 till mars 
2021. Eskilstuna är ett av sex delprojekt i Sverige. 
Målgruppen, personer som befinner sig i etablerings-
fasen på Arbetsförmedlingen, har bestått av 65 delt-
agare. Av dessa har 9 personer gått vidare till studier 
eller arbete. Under året har en målgruppsanalys genom-
förts som har visat att 50% av deltagarna hade mycket 
låg utbildningsbakgrund, från noll upp till sex års 
grundskola. Analysen pekade generellt vidare på 
bristen av insatser i samhället riktade just till den 
mycket lågutbildade gruppen. 
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Insats Insatsperlod Samverkansparter 

Sikta 

Vägen till självförsörjning 

Långa sjukfall 

Rätt Insats 2,0 

Jämställd vård 

Steget före 

Nyttiga affärer 

Processledare 

Avslutade Insatser under 2020: 

Drivhuset 

Vägen till självförsörjning 

Övriga aktiviteter 

Region Sörmland, Försäkringskassan och 
kommunerna Vingåker, Katrineholm 

Arbetsförmedlingen och Nyköpings kommun 

Försäkringskassan och Region Sörmland 

Arbetsförmedlingen och Eskilstuna kommun 

Region Sörmland och Eskilstuna kommun 

Region Sörmland och Försäkringskassan 

Region Sörmland och Arbetsförmedlingen 

Region Sörmland, Arbetsförmedlingen, samtliga 
kommuner och Försäkringskassan 

Oxelösunds kommun, Arbetsförmedlingen 
och Region Sörmland 

Nyköpings kommun och Arbetsförmedlingen  

2020-01-01-

 

2022-12-31 

2020-01-01--

 

2022-12-31 

2020-03-01-

 

2022-02-28 

2020-09-01-

 

2021-09-01 

2020-10-01-

 

2021-12-31 

2020-10-01-

 

2022-06-30 

2020-12-01-

 

2022-11-30 

2013-2021-06-30 

2018-2020-12-31 

2019-10-01-

 

2020-12-31 

Under året har arbetsmiljön för kanslipersonalen setts 

över. Två medarbetare har flyttat från lånade lokaler i 

Eskilstuna till kansliet i Nyköping. Arbetsmiljöpolicy är 

skriven, liksom lönepolicy och underlag för medarbetar-

samtal och lönesamtal. 

Kansliet har under året arbetat med att de RAR-finan-

sierade insatserna och ESF-insatserna bättre ska hänga 

ihop. Alla medarbetare har fått en ökad insyn i varandras 

arbetsuppgifter och avsätter tid för intern samverkan. 

I samband med utvärderingen av förbundet har process-

ledartjänsten setts över. Processledartjänsterna har gått 

från 300 %till 50 % tjänst. Under året har processledaren 

också börjat arbeta som verksamhetsutvecklare, vilket  

innebär ett övergripande utvecklingsarbete som 

kommer att gagna de lokala samverkansgrupperna. 

Administrationen och ansvaret kring ESF-arbetet och 

vad det innebär att vara projektägare har setts över. 

Förbundschefen har träffat samtliga LSG:s ordförande 

och diskuterat samverkan och ett samverkansavtal 

mellan RAR och LSG. 

Under året har en studieresa gjorts till samordningsför-

bunden Jämtland/Härjedalen och Uppsala med syftet 

att jämföra arbetssätt och organisation. Förbundet har 

också haft utbyte med Kalmar, Gävleborg och Umeå 

samordningsförbund. 
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1.5. Väsentliga personal-

 

förhållanden 

Förbundet hade totalt 8 sjuk- dagar 2020 varav 62% var 
kvinnor och 38% män. 

Två personer har anställts under året och två personer 
har slutat. 

1.6. Förväntad utveckling 

Vad gäller omvärlden så har utvecklingen på arbets-

 

marknaden och konjunkturen varit stark under ett fler-

 

tal år men går nu mot en avmattning med en svagare 
arbetsmarknad som följd. Stora omstruktureringar och 
minskade anslag inom Arbetsförmedlingen innebär 
sannolikt att fler individer kommer att hamna utanför 
arbetsmarknaden och belastningen på kommunerna 
ökar. Pandemin har inneburit att många förlorat och 
kommer att förlora sina arbeten. Sämre ekonomi kan 
påverka vad samordningsförbundets parter behöver 
lägga kraft på och det kan ge konsekvenser för sam-

 

ordningsförbundets verksamhet. 

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 15 är gammal och mycket har hänt sedan lagen 
kom till. 

Moderator och forskare Johan QuIst. Projekt: Ett friskare Sörmland 
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2.Driftsredovisning 

Belopp tkr Utfall jan- 
dec 2020 

Aktuell 
budget jan-

dec 2020 

Avvikelse ut- 
fall — budget 

Bokslut helår 
2020 

Nettokostnad 16 674 17 503 -290 16 674 

Medlemsavgift 16 000 16 000 0 16 000 

Resultat 2 572 2 032 440 2 572 

Utgående eget kapital 5 644 5 105 440 5 644 

Likvida medel 8 750 8 876 897 8 750 

Att nettokostnaden blev aningen högre än budget beror på att förbundet god-

 

kände flera nya insatser 2020 som inte var med i budgeten. 

3.Resultaträkning 
Belopp ikr. Not 

2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Verksamhetens Intäkter 1 19 245 16 253 
Verksamhetens kostnader 2 16 674 15 864 
Avskrivningar 

 

0 0 

Verksamhetens resultat 

 

2 572 389 

Finansiella intäkter 

 

0 0 
Finansiella kostnader 

  

0 

Resultat efter finansiella poster 

 

2 572 389 

Extraordinära poster 

 

0 0 

Årets resultat 

 

2 572 389 
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4. Balansräkning 

Belopp 1kr. Not 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR 

   

Anläggningstillgångar 

   

Maskiner och Inventarier 

 

0 0 

Summa anläggningstillgångar 

 

0 

 

Omsättningstillgångar 

   

Korta fordringar 

 

1137 2 653 

Kortfristiga placeringar 

 

250 251 

Kassa och bank 

 

8 500 5 972 

Summa omsättningstillgångar 

 

9 887 8 876 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

9 887 8 876 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

   

Eget kapital 

 

5 644 3 073 

Årets resultat 

 

2 572 389 

Övrigt eget kapital 

   

Avsättning 

   

Avsättningar för pensioner 

   

Skulder 

   

Långfristiga skulder 

   

Kortfristiga skulder 

 

4 242 5 803 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 

9 886 8 876 

Ansvarsförbindelser 

 

20 223 11 286 
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5. Kassaflödesanalys 
Belopp i kr 2020-12-31 2019-12-31 

Årets resultat 2 572 389 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 0 0 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 572 389 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 1 516 -29 
ökning/minskning kortfristiga skulder -1 561 -1720 

Kassaflöde för den löpande verksamheten 2 527 -1360 

Årets kassaflöde 2 627 -1360 

Likvida medel vid årets början 6 223 7 582 
Likvida medel vid årets slut 8 750 6 222 

6. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning. 

7. Noter 
Not 1. Verksamhetens Intäkter 2020-12-31 2019-12-31 

Driftbidrag från staten 8 000 8 000 
Driftbidrag från landsting/region 4 000 4 000 
Driftbidrag från länets Kommuner 4 000 4 000 
EU-medel och andra bidrag 3 210 218 
Övriga intäkter 35 35 

Summa 19 245 16 253 
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Not 2. Verksamhetens kostnader 2020-12-31 2019-12-31 

Styrelse 317 509 

Kansli 3 690 5 218 
SamverkansInsatser 79 209 
Utvärdering 537 50 
ESF-stöd 4 094 1 754 
RAR-Insatser 7 957 8123 

Året kostnader 16 674 15 863 

Not 3. Fordringar 2020-12-31 2019-12-31 

Kundfordringar 571 2 498 
Skattefordringar 357 298 
Förutb försäkringspremier 2 2 
Interimsfordringar 207 -143 

Summa Fordringar 1137 2 654 

Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31 

övr uppl kostn/förut Int 
ESF-projekt 

-438 
-6 

-3671 

Summa Fordringar -444 -3671 

Not 5 Beviljade medel beslutade insatser per 20123 

RAR-Insatser År 2021 År 2022 År 2023 Totalt 

Processledare LSG 500 

  

500 
SIKTA 2 828 

  

2 828 
Långa Sjukfall 1 800 1518 

 

3 318 
Rättinsats 2.0 1 650 

  

1 650 
Jämställd vård 452 

  

452 
NUVAS 1 192 572 

 

1 764 
Steget före 808 651 

 

1 459 
Slussen 1 860 1 860 327 4 047 
Nyttiga affärer 2.0 1 000 1000 

 

2 000 
Trappan mot arbete 597 608 

 

1 205 
#KlarFramtid 250 250 

 

500 
Klara 250 250 

 

500 

Beviljade projekt återstående belopp 13 187 6 709 327 20 223 
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8. 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 

S   

Helena Koch (M) Robert Skoglund ( 
Ledamot Ledamot 
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2021-03-29 

1 Bakgrund 
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam-
RAR Sörmland för räkenskapsåret 2020. 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 SKR1  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 2020. 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 tre tillfällen under året 
med totalt ca 4 600 kr (föregående år ca 2 300 kr) som har uppkommit som en följd av 
för sent inkomna inbetalningar 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. 

Årsredovisningen har från och med detta räkenskapsår upprättas enligt den nya mall 
som meddelats av Finsam i februari 2020. 

Förbundets årsredovisning omfattar från och med i år de rubriker och områden som 
Finsam anger med undantag av att området "God ekonomisk hushållning, måluppfyl-
lelse och ekonomisk ställning" saknar egen rubrik. Detta område kan även utvecklas till 
kommande år med information och kommentarer kring utfall jämfört med budget totalt 
för förbundet samt avseende budget och utfall per RAR-finansierade insatser och öv-
riga aktiviteter. 

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 samt varken har innehav av, eller redovi-
sar orealiserade resultat, från värdepapper. Dels förklaras det av att förbundets redovi-
sar 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 5 644 tkr vilket 
innebär att förbundets storlek på sparade medel/eget kapital överstiger 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 2020 lämnas inte någon definition av god ekono-
misk hushållning kopplat till övergripande mål. Vi konstaterar dock att antagen budget 
för 2020 är en ekonomi i balans. 

2.3.1 Ekonomiska mål 

Budget 2020 var ett positivt resultat och en ökning av ingående eget kapital med 1 000 
tkr att jämföra med det faktiska utfallet ett överskott om 2 572 tkr. Detta förklaras av 
högre kostnader än budgeterat med ca 809 tkr och högre intäkter än budgeterat med 
2 183 tkr. 

Förbundets lämnar ingen tydlig bedömning avseende om de ekonomiska målen är 
uppfyllda för 2020. 

2.3.2 Verksamhetsmål 

Målen för verksamheten anges för 2020. I årsredovisningen lämnas en redogörelse för 
måluppfyllelsen för respektive insats. 

1. Medlemmarna anser att RAR:s stöd för samverkan skapar mervärde 
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2. Göra en större utvärdering av RAR och RAR:s insatser under den senaste 10 
års perioden. 

3. Upprätthålla och utveckla en god samverksamnivå samt utveckla minst en ny 
insats finansierad av RAR i respektive länsdel under 2020 

4. Upprätta en ny insatskatalog 

5. Samordningsförbundet ska bidra till att minst 2 ansökningar till EU:s fonder god-
känns under 2020 

Målen avseende dessa aktiviteter och insatser har till övervägande del utförts. Förbun-
det har beslutat att flytta fram insatsen, "Upprätta en ny insatskatalog" till kommande 
år, varmed förbundets samlade bedömning är att målen delvis är uppfyllda. 

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 
?krets resultat uppgår till en vinst med 2,5 mnkr vilket kan jämföras ett budgeterat över-
skott om 1 mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras främst av att högre intäkter med 2,2 
mnkr främst ESF medel, och högre kostnader med 0,8 mnkr. 

2.5 Balansräkning 

2.5.1 Korta fordringar 

Korta fordringar avser kundfordringar med 571 (2 498) tkr vilket avser fakturerade kost-
nader för april-augusti (föregående år till övervägande del fakturerade medlemsavgifter 
avseende 2020). Resterade avser skattefordringar 357 (298) tkr samt förutbetalda 
kostnader (upplupna kostnader) med 2 (-141) tkr. 

2.5.2 Kassa och bank samt kapitalförvaltning 

Checkräkningskonto hos Nordea 8 499 (5 972) tkr och depåkonto hos Nordea med 251 
(251) tkr. Förbundet har inga placeringstillgångar. 

Förbundet har inlett arbete med att avsluta depåkontot då förbundet inte har för avsikt 
att inneha placeringstillgångar. 

2.5.3 Eget kapital 

Eget kapital inklusive årets resultat uppgår till 5 645,3 (3 073,9) tkr. Detta överstiger per 
2020-12-31 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 2020-
12-31 med 2,4 (0,3) mnkr. 

6 (7) 



Bi gitt sson V nsen 
Aukt riserad visor 

Samordningsförbundet RAR Sörmland, Nyköping 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 

2021-03-29 

Upplupna kostnader avseende personal avser semesterskuld 0,3 (0,2) mnkr samt upp-
lupna sociala avgifter och skatter avseende personal 1,3 (1,6) mnkr. 

Årets pensionskostnader för nuvarande och tidigare personal uppgår till 1,0 (3,0) och 
utgör ca 21(75) % av lönekostnaderna. En del av pensionskostnaderna utgörs av en-
gångspremier, varav 316 tkr redovisas som fordran och avser anställd som slutat där 
pengarna kommer att återfås. Utöver pensionskostnader erlägger förbundet löneskatt 
på dessa kostnader vilket förklarar att merparten av de upplupna personalkostnaderna 
avser skuld för löneskatt för åren 2020 och 2019 med 0,9 (1,3) mnkr. 

Förutbetalda medlemsavgifter uppgår till 0 (2) mnkr och övriga upplupna kostnader till 
0,7 (1,7) mnkr. Upplupna kostnader motsvaras av erhållna fakturor för insatser som ut-
förts under 2020 och omkostnader hänförligt till 2020. 

Fordran ingående moms redovisas även netto bland upplupna kostnader med 143 (0) 
tkr. 

Upplupna kostnader avseende ESF medel redovisas med 5 tkr och avser fordringar på 
ESF medel med 438 tkr och upplupna kostnader avseende ESF medel med 443 tkr. 

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: 

• Avseende skatter och avgifter rekommenderar vi att tillse att dessa betalas i rätt 
tid för att undvika eventuella förseningsavgifter. 

• Avseende årsredovisningen för 2021 rekommenderar vi att budget och utfall för 
förbundet som helhet kommenteras samt även budget och utfall per insats/akti-
vitet. 

Dag som ovan 
KPMG AB 

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 publicerandel av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras I offentlighets- och sekretesslagen samt I tryckfrihets-
förordningen. 

7 (7) 



RAR Samordningsförbundet 
RAR Sörmland 

PROTOKOLL 

fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 

Datum: 2021-03-12 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 

 

Maria 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 

 

Mats Karlsson 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 

 

Mikael Edlund 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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Samordningsförbundet 
RAR Sörmland 

§ 10 Mötets öppnande 
Ordförande Jacob Sandgren hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte öppnat. 

§ 11 Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes. 

§ 12 Val av protokolljusterare 
Sofia Amloh valdes att justera dagens protokoll. 

§ 13 Information 

Från förbundschefen 
Samordningsförbundet har anlitat forskningschef Charlotte Liebak Hansen från Vaeksthusets 
forskningscenter i Danmark för en föreläsning i progressionsverktyget BIP. BIP-projektet studerade 
under åren 2011-2016 cirka 4000 arbetslösa i Danmark och är internationellt sett den största studien 
som tittat på vilka faktorer som leder till arbete. 

Förbundschefen skickar ut inbjudan till styrelsen, som är den 11 maj, på teams. 

Från NNS 
NNS följer utvecklingen av BIP. Ett avtal håller på att tas fram mellan Hallands samordningsförbund 
och NNS om att utbilda intresserade förbund i verktyget. 

NNS följer också utvecklingen av SUS. Uppföljningssystemet är inte särskilt användarvänligt och 
Försäkringskassan arbetar för en utveckling till något bättre. 

Mål och inriktningsplan 
Ordförande går igenom föreslagen Mål och inriktningsplan för år 2022-2026, rubrik för rubrik. 
Alla får lämna synpunkter, vilka noteras och arbetsutskottet diskuterar detta på sitt nästa möte. Mål 
och inriktningsplan 2022-2026 kommer efter detta att skickas ut till medlemmarnas representanter 
på medlemsmötet den 23 april. 

Samarbete RAR LSG 
Ett utkast med två förslag på hur LSG och RAR kan samverka har skickats ut till styrelsen. De får i 
uppgift av ordförande att ta hem utkastet till sina organisationer för synpunkter. 
Samma process pågår i LSG. 

Ekonomisk redovisning 
Tobias Mård, ekonom, gick igenom budgeten för 2021. Fokus låg på det egna kapitalet som var ca 5,6 
miljoner kr i ingången av 2021 och prognos för utgången av 2021 är ca 1,3 miljoner kr. 

ESF 

Kenny Sjöberg, ESF-strateg redogjorde för den planering som lagts upp för de förstudier som 
förbundet blivit beviljade av Europeiska socialfonden. Möten kommer att ske med nyckelpersoner 
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från kommunerna, Arbetsförmedlingen, Regionen och Försäkringskassan som sedan kommer att 

ligga till grund för projektansökningar. 

§ 14 Årsredovisningen 

Staten anlitar KPMG, Region Sörmland och kommunerna använder sig av en lekmannarevisor. KPMG 

har lämnat några mindre synpunkter inför styrelsemötet. De har ännu inte lämnat någon 

granskningsrapport. 

Årsredovisningen kommer att lämnas i receptionen på regionkansliet för påskrift, därefter skickas 

den runt till de styrelsemedlemmar som på grund av rådande restriktioner ej tar sig till Nyköping. 

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna 2020 årsredovisning. 

§ 15 Steg för steg, Gnesta kommun 
Projektägare Gnesta kommun. Samverkanspart Arbetsförmedlingen. 

Beslut: Full finansiering beviljas, 2 250 000 kr. 

§ 16 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 17 Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet. 

Vid protokollet 

Charlotta Skå& 

Förbundschef 

Justeras 

Jacob Sandgren Sofia Amloh 

Ordförande Ledamot 
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Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Diarienummer: MOB.2021.87

§ 75

Plan- och bygglovtaxa revidering

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Tillägg till plan- och bygglovstaxan, tabell 24 - avgift för utstakning, godkänns

Sammanfattning av ärendet
Genom ett tillägg till plan- och bygglovstaxan tydliggörs att det tillkommer moms till

gällande prislista om man väljer att utnyttja möjlighet till utstakning via kommunen.

I kommunens plan- och bygglovstaxa finns priser angivna för utstakning om detta

utförs via kommunens försorg. Kommunen har avtal för denna tjänst med företaget

Metria. I nuvarande taxa framgår inte att moms tillkommer. Förändringen i taxan avser

att tydliggöra att det tillkommer moms till gällande prislista om man väljer att utnyttja

möjlighet till utstakning via kommunen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

2. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 210623, § 39

3. Tjänsteskrivelse 2021-06-16

Tjänsteförslag
1. Tillägg till plan- och bygglovstaxan, tabell 24 - avgift för utstakning, godkänns

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Samhällsbyggnadsförvaltningen 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: 2021-08-16

Diarienummer: MOB.2021.87

Kommunstyrelsen

Plan- och bygglovstaxa revidering

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Tillägg till plan- och bygglovstaxan, tabell 24 - avgift för utstakning, godkänns

Sammanfattning

Genom ett tillägg till plan- och bygglovstaxan tydliggörs att det tillkommer moms till

gällande prislista om man väljer att utnyttja möjlighet till utstakning via kommunen.

Ärendebeskrivning

I kommunens plan- och bygglovstaxa finns priser angivna för utstakning om detta

utförs via kommunens försorg. Kommunen har avtal för denna tjänst med företaget

Metria. I nuvarande taxa framgår inte att moms tillkommer. Förändringen i taxan avser

att tydliggöra att det tillkommer moms till gällande prislista om man väljer att utnyttja

möjlighet till utstakning via kommunen.

Ekonomiska konsekvenser

Förändringen får inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Det tas redan idag ut

moms på denna tjänst och påverkar därför inte priset för den enskilde.

Juridiska konsekvenser

Förändringen innebär ett tillägg till tabell 24 i Gnesta kommuns plan- och

bygglovstaxa.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Inte relevant i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Överensstämmer med kommunens styrdokument om en rättssäker

myndighetsutövning.

www.gnesta.se


Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

2. Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-16

3. Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-23 §39

Sändlista

~ Planeringschef

Anders Axelsson Tomas Enqvist

Kommunchef Planeringschef

www.gnesta.se


Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-23
Diarienummer: MOB.2021.87

§ 39

Plan- och bygglovtaxa revidering

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Tillägg till plan- och bygglovstaxan, tabell 24 - avgift för utstakning, godkänns

Sammanfattning av ärendet
Förändringen i plan- och bygglovstaxan avser att tydliggöra att det tillkommer moms

till gällande prislista för utstakning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-06-16

Tjänsteförslag
1. Tillägg till plan- och bygglovstaxan, tabell 24 - avgift för utstakning, godkänns

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Planeringschef



Samhällsbyggnadsförvaltningen 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: 2021-06-16
Diarienummer: MOB.2021.87

Samhällsbyggnadsnämnden

Plan- och bygglovstaxa revidering

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Tillägg till plan- och bygglovstaxan, tabell 24 - avgift för utstakning, godkänns

Sammanfattning
Förändringen i plan- och bygglovstaxan avser att tydliggöra att det tillkommer moms

till gällande prislista för utstakning.

Ärendebeskrivning
Enligt plan- och bygglagen ( PBL) ska utstakning och utmärkning av höjdläge göras om

det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt. 

Det står i PBL att nämnden ska låta staka ut byggnaden. Bestämmelsen betyder inte att

byggnadsnämnden själv ska göra utstakningen. Nämnden ska se till att utstakningen

sker under sådana former att det finns rimliga garantier att det som ska utföras

placeras på rätt plats.

Utstakning kan göras antingen av en kommuns personal som arbetar med kart- och

mätningsfrågor eller av någon annan kunnig person som byggherren anger.

Vid utstakning som utförs av en kommun får avgift tas ut enligt fastställd taxa. Avgift

för utstakning ska inte ingå som en del av bygglovsavgiften, utan ska vara en egen avgift

som endast tas ut om det är kommunen som utför arbetet.  

När en kommun utför utstakningen är det inte frågan om ett tillhandahållande som

utgör ett led i kommunens myndighetsutövning. Det är därför inte en verksamhet som

kommunen bedriver i egenskap av myndighet. Mervärdesskatt ska därför tas ut på

avgifter för utstakning som görs av kommunen.

I tabell 24 i kommunens plan- och bygglovstaxa finns priser angivna för utstakning om

detta utförs via kommunens försorg. Kommunen har avtal för denna tjänst med

företaget Metria. I nuvarande taxa framgår inte att moms tillkommer.



Samhällsbyggnadsförvaltningen 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

Förvaltningens synpunkter
Förändringen i taxan avser att tydliggöra att det tillkommer moms till gällande prislista

om man väljer att utnyttja möjlighet till utstakning via kommunen.

Ekonomiska konsekvenser

I och med förändringen tydliggörs i taxan att moms tillkommer. Förändringen får inga

ekonomiska konsekvenser för kommunen. Det tas redan idag ut moms på denna tjänst

och påverkar därför inte priset för den enskilde.

Juridiska konsekvenser

Förändringen innebär ett tillägg till tabell 24 i Gnesta kommuns plan- och

bygglovstaxa.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Inte relevant i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Överensstämmer med kommunens styrdokument om en rättssäker

myndighetsutövning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-06-16

Patrik Nissen Tomas Enqvist

Förvaltningschef Planeringschef

Sändlista

~ Planeringschef



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: 2021-09-09
Diarienummer: KS.2021.236

Kommunfullmäktige

Motion- Bemanna alla skolbibliotek med
skolbibliotekarie i Gnestas grundskolor

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till barn- och utbildningsnämnden för

beredning.

Ärendebeskrivning
Feministiskt Initiativ (Fi) har lämnat in en motion där det att alla skolbiblioteken ska

vara bemannande igen och att skolbibliotekarie ska vara en självklar del av elevernas

vardag. Detta för att öka elevernas måluppfyllelse, förståelse för medier och stärka det

självkritiska perspektivet i undervisningen.

Beslutsunderlag

1. Ärendeblad 2021-09-09

2. Motion - Bemanna alla skolbibliotek med skolbibliotekarie i Gnestas grundskolor-

daterade 2021-08-18

Sändlista:
Barn- och utbildningsnämnden



 
Motion: Bemanna alla skolbibliotek med skolbibliotekarie i Gnestas 
grundskolor. 
 
SKR avstår från riktlinjer att det skall finnas skolbibliotek eller att de skall bemannas 
med skolbibliotekarie. Med det sagt så menar de att det finns en viktig funktion att ha 
detta för att ge barnen en utbildning av hög kvalitet. Skolverket januari 2021 vill 
skriva in i skollagen att skolbibliotek och skolbibliotekarie skall vara en del av alla 
skolors verksamheter.  
 
I Gnesta kommuns biblioteksplan 2020- 2023 står det att skolbibliotek finns på 
alla skolor, och ansvaret för dem ligger på BOU. Läsfrämjande och språkutvecklande 
insatser är prioriterade områden.  
 
Skolbibliotekariens specifika kompetens är biblioteks- och informationsvetenskap. 
Tidigare så fanns en lärare med uttalad funktion som skolbibliotekarie på 
Dansutskolan, Kvarnbackaskolan och Welandersborgsskolan på 80 %, men tjänsten 
avslutades 2018 och ersattes ej.  
 
Längre tid tillbaka fanns barnbibliotekarier som var ute på ytterområdenas skolor 
några timmar varannan vecka, vilket bekostades av dåvarande kultur och teknik 
nämnd. Men i dag bistår biblioteket i Gnesta skolbiblioteken enbart med 
bibliotekspecifika system och inköp.  
 
Grundskolorna i Gnesta har löst bemanningen på skolbiblioteken genom att lärarna 
ansvarar för det i sina tjänster informellt. I Björnlunda finns en lärare som har det 
uppdraget i sin anställning. Men det saknas alltså anställda skolbibliotekarier på 
merparten av skolorna. Vi menar att om en lärare ska jobba som skolbibliotekarie ska 
det vara uttalat i tjänsten. En skolbibliotekarie kan också underlätta för lärarna. 
 
Vi föreslår att alla skolbiblioteken skall vara uttalat bemannade igen och att 
skolbibliotekarie skall vara en självklar del av elevernas vardag. Detta för att öka 
elevernas måluppfyllelse, förståelse för medier och att stärka det källkritiska 
perspektivet i undervisningen.  
 
 
 
Anja Probst 
Johan Wahlström  
Fi Gnesta  



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: 2021-09-09
Diarienummer: KS.2021.237

Kommunfullmäktige

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

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

Ärendebeskrivning
Feministiskt Initiativ (Fi), Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V) har tillsammans

lämnat in en motion där förslaget är att en fördjupad utredning görs av hur lokaler för

kultur- och fritidsaktiviteter kan planeras in i Gnestas nya centrumplan, med barn och

ungdomar som en prioriterad målgrupp i enlighet med kulturpolitiska programmet.

Samt att även utreda möjligheten att skapa ett Allaktivitetshus eller Kulturhus i

befintliga eller nya lokaler, där lokalbehoven för olika verksamheter som fritidsgård,

Kulturskola, bibliotek mm kan samordnas.

Beslutsunderlag

1. Ärendeblad - Motion - Planera in kultur och mötesplatser för barn och unga i

Gnestas nya centrumplan

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

centrumplan



 
Motion: Planera in kultur och mötesplatser för barn och unga i Gnestas nya 
centrumplan. 
 
Kultur, bildning, kreativa mötesplatser och demokratiutveckling är viktiga hörnpelare i 
ett samhälle. Andra kommuner i Sörmland som Katrineholm, Vingåker, Strängnäs, 
och Trosa har alla satsat på kultur med helt egna lokaler anpassade för barn- och 
ungdomskultur. I Oxelösund finns Allaktivitetshuset Koordinaten med bland annat 
bibliotek, café, möteslokaler och fritidsgård i samma byggnad.  
 
I Gnesta tätort har en liknande mötesplats länge saknats. Därför är det nu viktigt att 
lokaler för kultur och fritidsaktiviteter ges plats i den nya Centrumplanen, vid sidan av 
butiker och bostäder. Val av plats för detta handlar om tillgänglighet, och ligger det 
centralt innebär det att fler får tillgång till utbudet. 
 
Prioriterade områden för det kulturpolitiska programmet i Gnesta är:  
* Kultur för alla 
* Främja kulturaktörer och föreningslivets utbud 
* Verka för tillgängliga mötesplatser för kultur 
* Främja levande kulturmiljöer och kulturarv 
* Stimulera till samverkan 
 
Alla dessa mål kan tillgodoses genom ett Allaktivitetshus eller Kulturhus i befintliga 
eller nya lokaler i det nya centrum som växer fram i Gnesta. Barn och ungdomar skall 
vara en prioriterad målgrupp och kulturpolitiska programmet hänvisar 
till barnkonventionen där barn skall ha rätt till kultur enligt lag. 
 
I Gnesta finns en Kulturskola med mångfacetterat utbud, som har mycket 
undermåliga och ej anpassade lokaler för verksamheten på Frejaskolan bakre 
källarplan. En utredning har gjorts av hur detta kan förbättras, men fortfarande finns 
problem med lokalerna.  
 
Fritidsgården Chill fanns det tidigare planer på att flytta till Frejaskolan, vilket i så fall 
skulle innebära att mötesplatser för målgruppen utanför skolans område skulle 
saknas.  
 
I nya eller omdisponerade lokaler kan flera verksamheters behov samordnas vilket är 
ekonomiskt smart. Detta är en del i att göra Gnesta attraktivt för barnfamiljer, då ett 
tillgängligt kulturutbud är en del i ett aktivt och givande fritidsliv för många. Det är att 
tillvarata kulturens potential. 
 
Förslag: 
 
Att en fördjupad utredning görs av hur lokaler för kultur och fritidsaktiviteter kan 
planeras in i Gnestas nya centrumplan, med barn och ungdomar som prioriterad 
målgrupp i enlighet med kulturpolitiska programmet. 
 
Att utreda möjligheten att skapa ett Allaktivitetshus eller Kulturhus i befintliga eller 
nya lokaler, där lokalbehoven för olika verksamheter som fritidsgård, Kulturskola, 
bibliotek med mera kan samordnas. 



 
 
Feministiskt initiativ Gnesta  
Anja Probst 
Johan Wahlström  
 
Miljöpartiet Gnesta  
Gustav Edman 
Eva Skyllberg 
 
Vänsterpartiet  
Lena Staaf 
Benny Åberg  
Birgitta Fredriksson 
 

 



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: 2021-09-09
Diarienummer: KS.2021.267

Kommunfullmäktige

Motion angående kontaktpolitikersystem

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

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet (V) har lämnat in en motion med förslaget att ett kontaktpolitikersystem

upprättas där alla ledamöter i samtliga nämnder(för både majoritet och opposition) blir

kontaktpolitiker för minst ett verksamhetsområde. Att studiebesök och

schemaläggning och planering av dessa besök görs, samt att uppföljning av besöken

återrapporteras vid varje nämndmöte.

Beslutsunderlag

1. Ärendeblad- Motion angående kontaktpolitikersystem

2. Motion - Kontaktpolitikersystem

Sändlista:
Kommunstyrelsen



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 



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: 2021-09-16
Diarienummer: KS.2021.277

Kommunfullmäktige

Motion - Avveckla tjänsten Verksamhetschef
inom Soc

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

Ärendebeskrivning
Krister Ekberg (SD) Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där förslaget är att

avveckla tjänsten som Verksamhetschef inom socialförvaltningen.

Beslutsunderlag

1. Ärendeblad -Motion- Avveckla tjänsten som verksamhetschef inom

socialförvaltningen

2. Motion - Avveckla tjänsten verksamhetschef inom Soc



Gnesta kommun 1 

! Ink: -09- 1 0 

iDnr  6. zozi. Z7-7 Motion För handläggning  

Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom SOC 

Socialchefen har idag en Verksamhetschef till sin hjälp att leda Enhetscheferna inom 

Socialförvaltningen. Men i besparingstider så är detta verkligen en tjänst man kan dra in, låt 

Enhetscheferna få större mandat om så behövs. Verksamhetschefen har veckomöten med 

Enhetscheferna för att styra verksamheten, dessa kan istället skötas av Socialchefen så att 

den ansvarige blir bättre insatt i vad som händer i Förvaltningen och dessa möten behöver 

inte vara lika ofta. En verksamhetschef inom Socialförvaltningen i lilla Gnesta är en onödig 

kostnad, där kan vi lätt spara ca 720 000kr. 

Vii Sverigedemokraterna i Gnesta föreslår därför 

Att Tjänsten Verksamhetschef inom Socialförvaltningen tas bort i Gnesta Kommun. 

,5derl3e_Aei-grokrei 4 e rkr S e
 k2 (Se K" EA.Ae. rs 

Gnesta 2021-09-09 



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: 2021-09-15
Diarienummer: KS.2021.276

Kommunfullmäktige

Motion - Gång & cykelväg till Dammhagen

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

beredning.

Ärendebeskrivning
Krister Ekberg (SD) Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där man vill att det

byggs en gång- och cykelväg till Dammhagen i Stjärnhov.

Beslutsunderlag

1. Ärendeblad - Motion - Gång- och cykelväg till Dammhagen

2. Motion - Gång -och cykelväg till Dammhagen



Motion 

Gnesta kommun 

.flik: r.7; 
) Dnr  6,24). 21b  

För handläggning. 

Gång & cykelväg till Dammhagen 

Stjärnhovs badplats Dammhagen är en mycket populär badplats på somrarna, men att ta sig 

dit kan för gående och cyklister vara väldigt farligt med tanke på trafiken på vägen. 

Hastighetsbegränsningen är 70 km/h, med både timmerbilar och tunga grusbilar och många 

personbilar. 

Att där bygga en ca 800m lång gång och cykelväg med start vid korsningen 

Höjdvägen/Kyrkvägen vore en god idé, så att barn och vuxna kan ta sig till badet utan att 

risker att bli påkörda på den ofta vältrafikerade sträckan. 

Vii Sverigedemokraterna i Gnesta föreslår därför 

Att en gång & cykelväg byggs till Dammhagen i Stjärnhov. 

4--;/- 5-Ve-C/fe. Gee '-ra' kf -SIL& s kf'  /13 

Gnesta 2021-09-09 



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: 2021-09-15
Diarienummer: KS.2021.278

Kommunfullmäktige

Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till barn- och utbildningsnämnden för

beredning.

Ärendebeskrivning
Krister Ekberg (SD) Sverigedemokraterna har skickat in en motion där de föreslår att

en helt mobilfri högstadieskola införs i Gnesta kommun.

Beslutsunderlag

1. Ärendeblad - Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta

2. Motion- Mobilfri högstadieskola i Gnesta

Sändlista:
Barn- och utbildningsnämnden



Motion 

Gnesta kommun 

Ink: 2: 1,1 19- 1 0 
Dnr  11/ 5  2:49241   
För handläggning  

Mobilfri högstadieskola i Gnesta 

Idag används mobiltelefoner av både barn och vuxna i alla miljöer, på raster, ute på gatan, i 

trafiken mm, på gott och ont. Det läggs mycket tid på att synas i den sociala miljön på nätet, 

det är Facebook, Twitter, Snapchat mm. Vi skickar text och bilder på allt, som kan bli föremål 

för mobbing eller liknande. 

Våra ungdomar blir sittande vid mobilerna på rasterna i stället för att exempelvis spela 

fotboll eller bara vistas utomhus på rasten. Vilket borde vara naturligt för våra unga. 

Idag är mobilfri skola genomfört i låg och mellanstadiet, där telefonerna inte får användas på 

rasterna, det borde då även gälla även högstadiet. Det borde vara lika för alla elever i Gnesta 

kommun. Mobbing och trakasserier via sociala medier upphör inte för att man börjar på 

högstadiet! 

Om mobiler ska lämnas in inför varje lektion och även hämtas ut efter varje lektion så går 

med all säkerhet en del av lektionen åt till detta, för alla vet ju att eleverna går ju inte 

tidigare till lektionen för att lämna in telefonerna. Alltså tas tid från ordinarie lektionstid. 

Där mobilfri skoldag införts så har en förbättring av studieresultaten skett och fler elever är 

ute på rasterna, frisk luft är bra för alla. 

Vi i Sverigedemokraterna i Gnesta föreslår därför 

Att helt mobilfri högstadieskola införs i Gnesta Kommun. 

r 
_5 

Gnesta 2021-09-09 

 



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: 2021-09-15
Diarienummer: KS.2021.279

Kommunfullmäktige

Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas
skolor

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till barn- och utbildningsnämnden för

beredning.

Ärendebeskrivning
Krister Ekberg (SD) Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där det föreslås att

antalet elever i skolklasserna i Gnesta kommuns skolor minskas till max 20

elever/klass.

Beslutsunderlag

1. Ärendeblad - Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas skolor

2. Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas skolor

Sändlista:
Barn- och utbildningsnämnden



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 
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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: 2021-09-15
Diarienummer: KS.2021.281

Kommunfullmäktige

Motion- Gör Lötbodal till kommunalt
naturreservat

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

Ärendebeskrivning
Gustav Edman (MP) miljöpartiet har lämnat in en motion där det föreslås att ge

förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter för att inrätta ett kommunalt

naturreservat i Lötbodalsområdet.

Beslutsunderlag

1. Ärendeblad - Motion - Gör Lötbodal till kommunalt naturreservat

2. Motion - Gör Lötbodal till kommunalt naturreservat.



 
 

Motion:  

Gör Lötbodal till 
kommunalt naturreservat 
 
 
Lötbodal är ett av kommunens viktigaste områden för friluftsliv, rekreation och 
naturvärden. Vi är många som idag vänder oss mot Lötbodal när vi vill gå 
långpromenader med hunden, för att orientera eller på andra sätt träna eller umgås 
i naturen. Tyvärr saknas idag tydliga riktlinjer och ett tillräckligt skydd för att kunna 
bruka området hållbart och långsiktigt bevara de värden som finns för djur, natur 
och människor. Vi har under de senaste åren sett stora mängder skog avverkas på 
grund av angrepp av granbarkborre samtidigt som få åtgärder gjorts för att bruka 
skogen långsiktigt hållbart.  
 
När vi nu behöver återplantera stora mängder skog och samtidigt ser fortsatta 
utmaningar kring granbarkborren så tycker vi det är dags att säkra Lötbodalsskogen 
för framtida generationer. Därför föreslår vi i Miljöpartiet att vi påbörjar processen 
att göra Lötbodalsskogen till Gnestas första kommunala naturreservat.  
 
Vi yrkar på:  
 

- att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter för att inrätta ett 
kommunalt naturreservat i Lötbodalsområdet. 

 
 
 
Gustav Edman 
Ledamot i Kommunfullmäktige 
Miljöpartiet de Gröna i Gnesta 
 



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: 2021-09-09
Diarienummer: KS.2018.301

Kommunfullmäktige

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Godkänna Eva Skyllbergs (MP) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.

2. Begära att Länsstyrelsen gör en uppräkning för Miljöpartiet.

3. Godkänna Tomas Ingbergs (SD) avsägelser som ledamot i kommunfullmäktige,

ledamot i kommunstyrelsen, gruppledare för Sverigedemokraterna, ledamot i

samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i jävsnämnd och ersättare i valnämnd.

4. Begära att Länsstyrelsen gör en uppräkning för Sverigedemokraterna.

5. Välja xx från Sverigedemokraterna till ledamot i kommunstyrelsen.

6. Välja xx från Sverigedemokraterna till gruppledare

7. Välja xx från Sverigedemokraterna till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

8. Välja xx från Sverigedemokraterna till ersättare i jävsnämnden.

9. Välja xx från Sverigedemokraterna till ersättare i valnämnden.

Ärendebeskrivning
Eva Skyllberg (MP) har begärt sig entledigad som ledamot i kommunfullmäktige för

Miljöpartiet.

Tomas Ingberg (SD) har begärt sig entledigad från sitt uppdrag som ledamot i

kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, Gruppledare för

Sverigedemokraterna, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i jävsnämnden

och ersättare i valnämnden.

Beslutsunderlag

1. Eva Skyllbergs (MP) avsägelse

2. Tomas Ingbergs (SD) avsägelse

Sändlista:
~ Länsstyrelsen

~ Förtroendemannaregistret/Troman

~ De valda
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