
Kommunfullmäktige Protokoll

Utdragsbestyrkande

Protokoll från kommunfullmäktige

Tid och plats Måndag 21 juni 2021, kl. 19.00 -19.40, B-salen och via Teams

Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering -

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Anders Axelsson, kommunchef, Julia Zetterstrand, kanslichef,

Hans Haglund, IT-chef, Niclas Skeppstedt, IT-tekniker

Justerare Linda Lundin (S) och Leif Figaro (S) (ordinarie)

Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Håkan Ekstrand (C) (ersättare)

Justering Tisdagen den 22 juni 2021, kl. 14:30, Kommunhuset, Västra

Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Jenny Johansson Paragrafer: 45 - 58

Ordförande Sven Anderson

Justerare Linda Lundin Leif Figaro

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.

Organ: Kommunfullmäktige

Datum för anslagets uppsättande: 2021-06-22

Datum för anslagets nedtagande: 2021-07-13

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Jenny Johansson, sekreterare Paragrafer: 45 - 58



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

KF § 45 Interpellation - Rätten till heltid - Ett måste för en

modern arbetsgivare

4 - 5

KF § 46 Interpellation - Miljö- och hållbarhetsplan 6 - 7

KF § 47 Ombudsinstruktion för Gnesta kommunkoncerns

bolagsstämma

8 - 9

KF § 48 Inriktningsbeslut Vackerby Trädgårdsstad 10 - 11

KF § 49 Förlängd provperiod av möjlighet till distansdeltagande

vid politiska sammanträden samt vidareutveckling av

digitala stödsystem

12 - 13

KF § 50 Revidering av reglementen för gemensamma

patientnämnden samt nämnden för samverkan kring

socialtjänst och vård

14 - 15

KF § 51 Avveckling av introduktionsprogrammet individuellt

alternativ

16 - 17

KF § 52 Motion - Fri tid inom hemtjänsten 18 - 19

KF § 53 Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten 20 - 21

KF § 54 Motion - Webbsändning av kommunfullmäktige 22 - 23

KF § 55 Motion - Insatser för att möta relationsvåld 24

KF § 56 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut

enligt SoL och LSS

25 - 26

KF § 57 Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2019-

2022

27 - 28

KF § 58 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 29



Kommunfullmäktige Protokoll
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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Linda Lundin (S) och Leif Figaro (S) som ordinarie och Ann-Sofie

Lifvenhage (M) och Håkan Ekstrand (C) som ersättare att justera protokollet tisdagen

den 22 juni 2021, kl 14.30, i kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ärende 13 på dagordningen "Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2019-

2022" kompletteras med en avsägelse från Heidi Nousiainen.

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Information

Ingen information
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Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Diarienummer: KS.2021.159

§ 45

Interpellation - Rätten till heltid - Ett måste
för en modern arbetsgivare

Beslut
1. Interpellationen får ställas

Sammanfattning av ärendet
Interpellation ställd av Anja Probst (Fi) till kommunstyrelsens ordförande Johan

Rocklind (S)

Svar på Anja Probst interpellation om rätt till heltid.

Kommunstyrelsen har i flera framtidsplaner de senaste åren pekat ut heltidsfrågan som

en prioriterad fråga. Tyvärr har vi inte kommit så långt som vi borde. En av

anledningarna till detta står troligen att finna i kommunens organisation, där vi har

flera olika nämnder och anställningsmyndigheter vilka agerat relativt självständigt

inom sina ramar och där övergripande styrning och samverkan har varit bristfällig.

Vi har lokalt även skrivit under en överenskommelse om att verka för att heltid ska bli

norm, tyvärr har det i praktiken inte tagits om hand och än idag fylls det på med

deltidstjänster som jag tycker det finns anledning att ifrågasätta.

Jag har inget klart svar på hur vi i praktiken kommer gå vidare. Antingen så ser vi en

utveckling som går i önskad riktning, eller så får kommunstyrelsen fundera över om det

finns anledning att föreslå ytterligare beslut i frågan. Det finns vad jag känner till en

fullständig politisk enighet i detta, och det är upp till de olika politiska församlingarna

att följa upp vad som görs, och varför vissa saker inte görs.

För egen del har jag tillsammans med mina kollegor i kommunstyrelsens presidium lyft

frågan i personalutskottet vid flera tillfällen, och vi kommer fortsätta bevaka frågan där.

Det kommer även i framtiden, så länge lagar och avtal tillåter, att finnas

deltidsanställda inom kommunen. Men heltid ska vara norm. Vi är ännu inte där,

tyvärr, men målsättningen kvarstår, i Gneta kommun ska heltid vara norm. Punkt.

Beslutsunderlag
1. Interpellation- Rätten till heltid - Ett måste för en modern arbetsgivare.
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Tjänsteförslag
1. Interpellationen får ställas

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges

ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Diarienummer: KS.2021.169

§ 46

Interpellation - Miljö- och hållbarhetsplan

Beslut
1. Interpellationen får ställas

Sammanfattning av ärendet
Interpellation ställd av Gustav Edman (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan

Rocklind (S).

Svar på Gustav Edmans interpellation omMiljö- och hållbarhetsplan.

Vår avsikt från Socialdemokraterna och Moderaterna är definitivt att en ny miljö- och

hållbarhetsplan ska antas under denna mandatperiod. Istället för att köra ett eget race

så har vi valt att lyfta frågan till en diskussion mellan samtliga partier för att få en

bredd i inspel och diskussioner. Tyvärr kom arbetet av sig under pandemin, vilket till

en början känns lätt att förstå, men som nu borde ha kunnat återupptagits. Vår

ambition är dock att återstarta diskussionerna direkt efter sommaren och

förhoppningsvis kan vi därifrån arbeta i en ganska snabb takt för att komma framåt.

Vilka åtgärder som föreslås i Gnesta kommun får ovan nämnda arbete mynna ut i. Men

ambitionen är såklart att vi ska bidra utifrån de frågor som kommunen ansvarar för, för

att gemensamt kunna nå upp till Parisavtalets mål. Detta är inte helt enkla diskussioner

då vissa saker är svåra att mäta, då vissa gränser mellan kommunal verksamhet och

kommunen som fysisk plats kan vara en svår gränsdragning, och där ibland gränserna

mellan kommunerna som enheter och staten som helhet måste reflekteras över. Exakt

hur det blir med olika målsättningar på olika områden i just Gnestas fall får de närmsta

månaderna utvisa. Men vår ansats är att Gnesta kommun ska bidra till att nå de mål

som staten har antagit att gälla på nationell nivå.

Beslutsunderlag
1. Interpellation - Miljö- och hållbarhetsplan

Tjänsteförslag
1. Interpellationen får ställas



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges

ordförandes förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Diarienummer: KS.2021.157

§ 47

Ombudsinstruktion för Gnesta
kommunkoncerns bolagsstämma

Beslut
1. Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för Gnesta

kommunkoncern AB beviljar styrelsens ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens

förslag till disponering av vinstmedel, fastställer resultat- och balansmedel och

meddelar att arvodena ska vara i enlighet med de beslut kommunfullmäktige fattar

den 21 juni 2021.

2. Ägarrepresentanten uppmanar Gnesta kommunkoncern AB att bevilja styrelse och

VD i dess dotterbolag ansvarsfrihet och förslag till disponering av vinstmedel,

fastställa resultat- och balansräkning och meddela att arvodena ska vara i enlighet

med de beslut kommunfullmäktige fattar den 21 juni 2021.

3. Ärendet justeras omedelbart

Sammanfattning av ärendet
Sven Anderson (M) är kommunens representant och uppdras agera efter

ombudsinstruktionen vid Gnesta kommunkoncern AB: s bolagsstämma den 23 juni

2021. Kommunfullmäktige föreslås uppmana bolagsstämman i Gnesta

kommunkoncern AB att utse Johan Rocklind (S) till röstombud i Gnestahem AB,

Gnesta Förvaltning AB och Gnesta Centrumfastigheter AB. Ärendet kommer att behöva

justeras omedelbart vid kommunfullmäktiges sammanträde 21 juni 2021.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, §

2. Tjänsteskrivelse 2021-05-07

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för Gnesta

kommunkoncern AB beviljar styrelsens ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens

förslag till disponering av vinstmedel, fastställer resultat- och balansmedel och

meddelar att arvodena ska vara i enlighet med de beslut kommunfullmäktige

fattar den 21 juni 2021.
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2. Ägarrepresentanten uppmanar Gnesta kommunkoncern AB att bevilja styrelse

och VD i dess dotterbolag ansvarsfrihet och förslag till disponering av

vinstmedel, fastställa resultat- och balansräkning och meddela att arvodena ska

vara i enlighet med de beslut kommunfullmäktige fattar den 21 juni 2021.

3. Ärendet justeras omedelbart

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Sven Anderson

~ Johan Rocklind

~ Gnesta kommunkoncern
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Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Diarienummer: PLAN.2018.2

§ 48

Inriktningsbeslut Vackerby Trädgårdsstad

Beslut
1. Inriktning avseende mål, vision och strukturplan för Vackerby trädgårdsstad

godkänns och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra samråd och

granskning enligt plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderad strukturplan för Vackerby trädgårdsstad som medger

utbyggnad av en ny stadsdel med drygt 600 bostäder, handel och förskola, nya

parkområden, gång- och cykelvägar samt vägar har tagits fram av

samhällsbyggnadsförvaltningen.

Visionen är att skapa ett naturnära område i Gnesta tätort med varierad, traditionell

bebyggelse i mänsklig skala med den klassiska trädgårdsstaden som förebild. Vackerby

trädgårdsstad är en trygg, trivsam, grön och tillgänglig stadsdel för alla människor, en

plats där hållbara lösningar och modern teknik samspelar med väl gestaltad arkitektur.

Området ska uppmuntra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nu kommunfullmäktige att godkänna förslaget

och ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta planprocessen med samråd

och granskning enligt plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
1. Utdrag från kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 51

2. Tjänsteskrivelse 2021-05-14

3. Strukturplan

Tjänsteförslag
1. Inriktning avseende mål, vision och strukturplan för Vackerby trädgårdsstad

godkänns och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra samråd

och granskning enligt plan- och bygglagen.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Ekström (MP) bifaller det framskrivna förslaget. Ordföranden föreslår att

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Planeringschef
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Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Diarienummer: KS.2020.150

§ 49

Förlängd provperiod av möjlighet till
distansdeltagande vid politiska sammanträden
samt vidareutveckling av digitala stödsystem

Beslut
1. Deltagande i sammanträden på distans är ett komplement till fysiskt deltagande och
prövas under en period fram till 31 december 2021.

2. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av testperioden.

3. Det tillfälliga tillägget i kommunfullmäktiges arbetsordning kvarstår under hela
provperioden.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten till
anskaffning av digitalt system för behandling av sekretessärenden vid

sammanträden där ledamöter deltar digitalt.

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda ett införande av ett
digitalt system för distribuering av möteshandlingar.

6. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten till digital
signering av sammanträdesprotokoll.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i fullmäktige och

nämnders sammanträden på distans. Beslutar fullmäktige att tillåta närvaro på distans

ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske.

Deltagande i sammanträden på distans föreslås prövas fram till 31 december 2021 och i

anslutning till utgången av provperioden görs utvärdering. Provtiden möjliggör för oss

att nogsamt följa SKR´s kommande inriktning av distansdeltagande vid politiska

sammanträden.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 50

2. Tjänsteskrivelse 2021-05-05
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Tjänsteförslag
1. Deltagande i sammanträden på distans är ett komplement till fysiskt deltagande

och prövas under en period fram till 31 december 2021.

2. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av testperioden.

3. Det tillfälliga tillägget i kommunfullmäktiges arbetsordning kvarstår under hela

provperioden.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten till

anskaffning av digitalt system för behandling av sekretessärenden vid

sammanträden där ledamöter deltar digitalt.

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda ett införande av

ett digitalt system för distribuering av möteshandlingar.

6. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda möjligheten till

digital signering av sammanträdesprotokoll.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kanslichef
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Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Diarienummer: KS.2021.127

§ 50

Revidering av reglementen för gemensamma
patientnämnden samt nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård

Beslut
1. Anta revidering av reglementena för gemensamma patientnämnden och

nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige i Region Sörmland har i beslut 2021-04-13 rekommenderat

samtliga kommuner i Sörmland att anta förslaget om revidering av reglementena för

den gemensamma patientnämnden samt nämnden för samverkan kring socialtjänst

och vård. Reglementena börjar gälla 1 januari 2022 och förändringen avser digitala

sammanträden.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 55

2. Tjänsteskrivelse 2021- 04-29

3. Utdrag ur regionstyrelsens protokoll 2021-04-13, § 71/21

Tjänsteförslag
1. Anta revidering av reglementena för gemensamma patientnämnden och

nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Region Sörmland
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Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Diarienummer: BOUN.2021.23

§ 51

Avveckling av introduktionsprogrammet
individuellt alternativ

Beslut
1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att avveckla

introduktionsprogrammet individuellt alternativ i Gnesta efter vårterminen 2021.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller förslaget att avveckla introduktionsprogrammet individuellt alternativ i

Gnesta efter vårterminen 2021. Detta då de aktuella eleverna framöver kommer studera

via socialförvaltningens utbildningscentrum, med fortsatta stödinsatser tillhandahållna

via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-05

2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämnden 2021-04-27, § 27

3. Tjänsteskrivelse 2021-04-19

4. Samverkansavtal KAA och utbildningscentrum

Tjänsteförslag
1. Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att avveckla

introduktionsprogrammet individuellt alternativ i Gnesta efter vårterminen

2021.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Diarienummer: KS.2020.90

§ 52

Motion - Fri tid inom hemtjänsten

Beslut
1. Avslå motionen Fri Tid inom hemtjänsten.

Sammanfattning av ärendet
Motionen Fri tid inom hemtjänsten inkommer från Vänsterpartiet, Lena Staaf (V) och

Benny Åberg (V) den 14 mars 2020. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges

sammanträde den 30 mars 2020 och gick vidare till Socialnämnden för beredning.

Socialnämnden har utrett ärendet och överlämnar förslaget att avslå motionen till

kommunfullmäktige.

”Fri Tid” är inte evidensbaserad och det finns inget som styrker att detta skulle ge

brukarna ett mervärde. Alla brukare har redan idag möjlighet att planera utförandet

tillsammans med hemtjänsten i sin genomförandeplan. Det som förespråkas och också

bedöms som en evidensbaserad arbetsmetod och bedömning av insatser är IBIC,

Individens behov i centrum. Socialnämnden tog ett beslut i Framtidsplanen 2021–2023

att införa IBIC, därmed föreslås att motionen avslås.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 54

2. Tjänsteskrivelse 2021-05-04

3. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-04-28, § 23

4. Tjänsteskrivelse SN -Fri Tid inom hemtjänsten

5. Motion - Fri tid inom hemtjänsten

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen Fri Tid inom hemtjänsten.

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

beslut.
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Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Vänsterpartiet
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Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Diarienummer: KS.2020.23

§ 53

Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

Beslut
1. Avslå motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten på grund av sin

kostsamma karaktär.

Sammanfattning av ärendet
Motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten inkommer från Feministiskt initiativ,

Kim Silow Kallenberg (Fi), Anja Probst (Fi) och Johan Wahlström (Fi) den 20 januari

2020. Motionen anmäldes till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020

och gick vidare till Socialnämnden för beredning. Socialnämnden har utrett ärendet

och överlämnar förslaget att avslå motionen till kommunfullmäktige.

Att införa en 6 timmars arbetsdag inom hemtjänsten är en kostsam och svår utmaning

som det inte finns utrymme för idag. Dels ligger svårigheterna i att mäta effekterna av

en 6 timmars arbetsdag och dels finns det inte utrymme i budget för att utreda eller

införa arbetstidsomläggningar.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 53

2. Tjänsteskrivelse 2021-05-04

3. Motion - Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

4. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-04-28, § 22

5. Tjänsteskrivelse SN- Arbetstidsförkortning i hemtjänsten

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen Arbetstidsförkortning i hemtjänsten på grund av sin

kostsamma karaktär.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anja Probst (Fi) föreslår att motionen bifalles.

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget eller

enligt Anja Probst (Fi) bifallsförslag till motionen. Ordföranden finner att

kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Reservation

Anja Probst (Fi ) anmäler skriftlig reservation.

Sändlista
~ Feministiskt Initiativ



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Diarienummer: KS.2021.57

§ 54

Motion - Webbsändning av
kommunfullmäktige

Beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till beslut i ärende KS.2021.149,

Utreda möjligheten för medborgare att kunna följa kommunfullmäktiges

sammanträden digitalt.

Sammanfattning av ärendet
MotionenWebbsändning av kommunfullmäktige inkom från Centern genom Håkan

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

Fredriksson, Mats Klasson och Axel Brodin den 24 februari 2021. Motionen anmäldes

till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021, och gick vidare till

kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelseförvaltningen har genom ärendet KS.2021.149 Utreda möjligheten för

medborgare att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträden digitalt föreslagit

att motionen skall anses besvarad.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsen protokoll 2021-06-07, § 62

2. Tjänsteskrivelse 2021-05-26

3. Motion- Webbsändning av kommunfullmäktige

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till beslut i ärende KS.2021.149,

Utreda möjligheten för medborgare att kunna följa kommunfullmäktiges

sammanträden digitalt.

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

beslut.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Centerpartiet



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Diarienummer: KS.2021.185

§ 55

Motion - Insatser för att möta relationsvåld

Beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till barn- och utbildningsnämnden för

beredning.

Sammanfattning av ärendet
Elin Ekstrand (C) och Ingalill Fredriksson (C) har lämnat in en motion där de föreslår

att all personal inom förskola och skola ska erbjudas utbildning hur de kan känna igen

och agera, när de möter våld i nära relationer, samt att handlingsplaner ska arbetas

fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska agera vid misstanke om våld i

nära relationer.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2021-06-11

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Motionen anmäls, medges och skickas till barn- och utbildningsnämnden för

beredning.

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

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag

Sändlista

~ Barn- och utbildningsnämnden



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Diarienummer: SN.2021.34

§ 56

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Beslut
1.  Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För första kvartalet 2021 finns 14 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav

11 stycken inom LSS och 3 stycken inom SoL. Alla beslut är rapporterade och

återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Utöver dessa rapporterade beslut för kvartal 1 har förvaltningen rapporterat ytterligare

7 Ej verkställda gynnande beslut till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Dessa

har framkommit i efterhand och skulle ha redovisats som Ej verkställda beslut under

kvartal 3 samt 4 år 2020. Samtliga beslut gäller pausad demensdagvård på egen

begäran med anledning av Covid -19. Samtliga beslut är nu åter verkställda eller

avslutade.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-05-06

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2021-04-28, § 24

3. Tjänsteskrivelse 2021-04-15

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Utredare, kvalitetsteamet

~ Verksamhetschef Stöd och vägledning

~ Verksamhetschef Administration och bistånd



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Diarienummer: KS.2018.301

§ 57

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022

Beslut
1. Välja Oskar Sulin som ledamot i kommunstyrelsen för Vänsterpartiet (V).

2. Välja Johan Wahlström som ersättare i valnämnden för Feministiskt Initiativ

(Fi).

3. Välja Madeleine Harju som ersättare i kommunstyrelsen för Feministiskt

initiativ (Fi).

4. Välja Katarina Linnarsson Utne som ledamot i socialnämnden för Feministiskt

Initiativ (Fi).

5. Godkänna Alberto Castros (V) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.

6. Begära att Länsstyrelsen gör en ny uppräkning för Vänsterpartiet (V).

7. Godkänna Heidi Nousiainens (Fi) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

8. Begära att Länsstyrelsen för en ny uppräkning för Feministisk Initiativ (Fi).

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar fyllnadsval till nämnder.

Beslutsunderlag
1. Alberto Castros (V) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

2. Heidi Nousiainens (Fi) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Välja xx som ledamot i kommunstyrelsen för Vänsterpartiet (V).

2. Välja xx som ersättare i valnämnden för Feministiskt Initiativ (Fi).

3. Välja xx som ersättare i kommunstyrelsen för Feministiskt initiativ.

4. Välja xx som ledamot i socialnämnden för Feministiskt Initiativ

5. Godkänna Alberto Castros (V) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.

6. Begära att Länsstyrelsen gör en ny uppräkning för Vänsterpartiet.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att Heidi Nousiainens (Fi) avsägelse behandlas på sammanträdet

och finner att kommunfullmäktige godkänner detta tillägg. Ordföranden föreslår att

kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ De valda

~ Förtroendemannaregistret Troman

~ Lönekontoret

~ Länsstyrelsen



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Diarienummer: KS.2021.4

§ 58

Anmälningsärenden kommunfullmäktige

Beslut
1. Lägga handlingarna till ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som

kommunledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för kommunfullmäktige,

utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos

kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Revisionsrapport: Uppföljning av granskning 2013 av VA, samt översiktlig

granskning av nuläge, 2021-06-09

~ Revisionsrapport: Granskning av insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga,

2021-06-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige att lägga handlingarna till ärendet.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINSLISTA Datum:  210621  Sida 1 


ÄRENDE 
NR 


ÄRENDE 
NR 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 


NÄRVARANDE 


 


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 
JA NEJ 


 


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


 


 


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


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


X  Digitalt deltagande       
Eva Skyllberg, Led MP
   


X  Digitalt deltagande       
Lena Staaf, Led V  X  --------       
Benny Åberg, Led V X  Digitalt deltagande       
Sarah Kinberg, Led L X  Digitalt deltagande       
Anja Probst, Led Fi X  Digitalt deltagande       







UPPROPS- OCH OMRÖSTNINSLISTA Datum:  210621  Sida 2 


ÄRENDE 
NR 


ÄRENDE 
NR 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 


NÄRVARANDE 


 


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 
JA NEJ 


 


Leif Figaro, Ers   S
    


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


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


 








Feministiskt initiativ reserverar sig mot beslutet att avslå motionen arbetstidsförkortning i 


hemtjänsten. 


Svaret innehåller flera argument emot varför 6 timmars arbetsdag skulle vara genomförbart. 


Dels handlar det om politisk prioritering, då en sådan arbetstidsreform inte är i linje med Gnesta 


kommuns styrande partiers politik, därför finns det inte heller med i Framtidsplanen. 


En arbetstidsförkortning ses av förvaltningen som för kostsam, och att vinsterna med människors 


hälsa och verksamheternas produktivitet verkar för osäker i förhållande till de ekonomiska 


konsekvenserna. 


Det ses också av förvaltningen som ett allt för tidskrävande projekt att ta sig an redan från början. 


Feministiskt initiativ har tagit fram en rapport som visar på vinsterna med en samhällsreform för 6 


timmars arbetsdag. 


För att nämna fyra områden: 


,Z0 En vinst för sysselsättningen, då fler kan erbjudas jobb. 


tJ En vinst för jämställdheten, genom jämnade fördelning av det obetalda hemarbetet. 


tj En miljövinst, genom mindre konsumtion/hållbarare livsstil. 


ik En välfärdsvinst, genom bättre folkhälsa. 


Vi har en arbetslöshet på 9,1 % i landet 2021, och vi har sjukskrivningstal som är skyhöga. Skandia 


rapporterade 2017 att sjukskrivningarna kostade samhället 62 miljarder kr. Det här är allvarliga 


siffror. 


Vi måste börja denna viktiga samhällsreform redan nu. Och att göra det som ett första steg i en 


verksamhet som är kvinnodominerad och där sjukskrivningarna varit många. 


Mvh Anja Probst 


FiGnesta 
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