
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 14 februari 2022, kl. 19.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

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

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

Oppositionen (V, MP, Fi); kl. 18:00. Lokal, Björken, Elektron.

Oppositionen (SD); kl. 18:00. Lokal, Frösjön, Elektron

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

Ersättare: Anna Ekström (M) och Ingrid Jerneborg Glimne (M)

Tid och plats för justering

Torsdagen den 17 februari 2021, kl. 12.00. 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

~ svar på frågor inkomna 211220 angående tidtabeller för pendeltåg och bussar.

www.gnesta.se


Kommunfullmäktige Kallelse - Kungörelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Nr Diarienummer Ärende

1 KS.2022.34
Interpellation - Tilllfälligt anställdas möjlighet att få fast

anställning efter avslutad LAS-period

2 KS.2022.42 Interpellation om pendeltågstrafik

3 SN.2021.103 Äskande av medel för oförutsedda investeringar

4 KS.2021.277 Motion - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Soc

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

2022

Sven Anderson Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare



Gnesta kommun 

Ink: 01- 2 h 
Dnr. 
För handläggning.  

Vänsterpartiet Gnesta 

Interpellation till Socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne 

Tillfälligt anställdas möjlighet att få fast anställning efter avslutad LAS-period 

Efter en viss tid av tillfällig anställning (t ex vikariat, timanställning) har personal rätt till fast 
anställning enligt LAS. Redan när Vänsterpartiet hade kontakt med personalen på hemtjänsten 2019 
berättades att timanställda som närmade sig tid för att bli "LAS-ade", d v s fast anställda inte fick 

fortsatt timanställning eller vikariat utan man tog in annan personal istället. Detta innebär både en 

otrygghet för den som arbetar och för de gamla som är i behov av hemtjänsten eftersom det blir ny 
personal att lära känna. Enligt en nyligen gjord undersökning träffar en hemtjänsttagare i Gnesta 18 
olika personer under en tväveckorsperiod. En strävan borde vara att minska detta antal för att öka 

kontinuiteten för de gamla. 

Vi läser nu en insändare i tidningen Södermanlands nyheter som är kritisk till att timanställda som är 

nära att bli "LAS-ade" inte får nya timanställningar utan man tar in annan personal. 

Frågor: 

1. Förekommer det att timanställda eller andra tillfälligt anställda inom äldreomsorgen inte 

erbjuds fortsatt arbete när de närmar sig tid att bli "LAS-ade"? Varför i så fall? 

2. Hur arbetar förvaltningen med att öka kontinuiteten med personal till den som behöver 

hemtjänst och annan äldreomsorg? 

För Vänsterpartiet Gnesta 220126 

Lena Staaf 



Interpellation om pendeltågstrafiken, ställd till Ks ordförande Johan Rocklind 

Under mandatperioden försämrades pendeltågstrafiken, med en återgång till 
tvåtimmarstrafik på helgerna samt ett tre timmar långt uppehåll på helgkvällar. 
Det har under en lång period framförts att pendeltåget borde ha entimmestrafik för att 
serva resenärerna som arbetspendlar och alla andra boende i Gnesta. Det behövs också en 
framåtsyftande trafik som främjar kollektivt resande för fler. Detta är särskilt viktigt nu när 
vi behöver vinna tillbaka många som gått över till att resa med bil under pandemin. 
Entimmestrafiken infördes för en tvåårsperiod, tyvärr precis när coronapandemin startade. 
En mycket kraftig opinion fanns för att entimmestrafiken skulle fortsätta även i kommande 
trafikplaner. I Södertälje har ett enigt kommunfullmäktige klassificerat tvåtimmarstrafiken 
som oacceptabel. 
I Gnesta var i stort sätt alla för entimmestrafik. De politiska partierna, resenärerna, 
företagarna. Gnesta kommun gick till och med in för att delfinansiera entimmestrafiken trots 
att den kostnaden ska ligga på regionen som inte ville ta den. 
Våra frågor till majoriteten är då: 

* På vilket (vilka) sätt har majoriteten agerat för ett bibehållande av entimmestrafiken samt 
mot den oacceptabla försämringen när det blev ett tretimmarsuppehåll på helgdagskvällar? 
* På vilket sätt kommer majoriteten agera i dessa frågor i framtiden? 

2022-02-02 
Vänsterpartiet Gnesta 
Benny Åberg 
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Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-01-24
Diarienummer: SN.2021.103

§ 4

Äskande av medel för oförutsedda
investeringar

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Socialnämnden beviljas 1 mkr från kommunfullmäktiges investeringsbudget för

investeringar kopplade till öppnandet av en ny enhet för särskilt boende.

2. Investeringen tas från kommunfullmäktiges budget för oförutsedda medel.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen äskar om 1 mkr från kommunfullmäktiges investeringspost

"oförutsedda investeringar" för investeringar kopplade till en ny enhet för särskilt

boende på den tidigare vårdavdelningen Violen på Frustuna.

I kommunfullmäktiges "Framtidsplan 2022-2024" framgår det under punkten

"Investeringsbudget" att kommunfullmäktige har en budget om 5000 tkr för

oförutsedda investeringar. Socialförvaltningen äskar härmed om investeringsmedel

från denna budget. Investeringarna är nödvändiga för att iordningställa en ny

boendeenhet i de befintliga lokalerna i den tidigare vårdavdelningen Violen på

Frustuna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse KS 2021-12-16

2. Protokoll 2021-12-14, § 81

3. Tjänsteskrivelse SN 2021-12-13

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden beviljas 1 mkr från kommunfullmäktiges investeringsbudget för

investeringar kopplade till öppnandet av en ny enhet för särskilt boende.

2. Investeringen tas från kommunfullmäktiges budget för oförutsedda medel.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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: 2021-12-16

Diarienummer: SN.2021.103

Kommunstyrelsen

Äskande av medel för oförutsedda

investeringar

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Socialnämnden beviljas 1 mkr från kommunfullmäktiges investeringsbudget för

investeringar kopplade till öppnandet av en ny enhet för särskilt boende.

2. Investeringen tas från kommunfullmäktiges budget för oförutsedda medel.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen äskar om 1 mkr från kommunfullmäktiges investeringspost

"oförutsedda investeringar" för investeringar kopplade till en ny enhet för särskilt

boende på den tidigare vårdavdelningen Violen på Frustuna.

Förvaltningens synpunkter

I kommunfullmäktiges "Framtidsplan 2022-2024" framgår det under punkten

"Investeringsbudget" att kommunfullmäktige har en budget om 5000 tkr för

oförutsedda investeringar. Socialförvaltningen äskar härmed om investeringsmedel

från denna budget. Investeringarna är nödvändiga för att iordningställa en ny

boendeenhet i de befintliga lokalerna i den tidigare vårdavdelningen Violen på

Frustuna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse KS 2021-12-16

2. Tjänsteskrivelse SN 2021-12-13

3. Protokoll 2021-12-14 - SN § 81

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

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

Anders Axelsson Lena Karlsson Leksell

Kommunchef Förvaltningschef

www.gnesta.se


Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-14
Diarienummer: SN.2021.103

§ 81

Äskande av medel för oförutsedda
investeringar

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Socialnämnden beviljas 1 mkr från kommunfullmäktiges investeringsbudget för

investeringar kopplade till öppnandet av en ny enhet för särskilt boende.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen äskar om 1 mkr från kommunfullmäktiges investeringspost

"oförutsedda investeringar" för investeringar kopplade till en ny enhet för särskilt

boende på den tidigare vårdavdelningen Violen på Frustuna.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-13

Tjänsteförslag
1. Socialnämnden beviljas 1 mkr från kommunfullmäktiges investeringsbudget för

investeringar kopplade till öppnandet av en ny enhet för särskilt boende.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef

~ Förvaltningsekonom



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-12-13
Diarienummer: SN.2021.103

Socialnämnden

Äskande av medel för oförutsedda
investeringar

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
1. Socialnämnden beviljas 1 mkr från kommunfullmäktiges investeringsbudget för

investeringar kopplade till öppnandet av en ny enhet för särskilt boende.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen äskar om 1 mkr från kommunfullmäktiges investeringspost

"oförutsedda investeringar" för investeringar kopplade till en ny enhet för särskilt

boende på den tidigare vårdavdelningen Violen på Frustuna.

Förvaltningens synpunkter
I kommunfullmäktiges "Framtidsplan 2022-2024" framgår det under punkten

"Investeringsbudget" att kommunstyrelseförvaltningen har en budget om 5000 tkr för

oförutsedda investeringar. Socialförvaltningen äskar härmed om investeringsmedel

från denna budget. Investeringarna är nödvändiga för att iordningställa en ny

boendeenhet i de befintliga lokalerna i den tidigare vårdavdelningen Violen på

Frustuna.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämpbar i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-12-13

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef



Socialförvaltningen 2(2)

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

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

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef

~ Förvaltningsekonom



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-01-24
Diarienummer: KS.2021.277

§ 5

Motion - Avveckla tjänsten Verksamhetschef
inom Soc

Förlag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Socialförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Motionen Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Soc inkom från

Sverigedemokraterna 2021-09-09 där förslaget är att avveckla tjänsten

Verksamhetschef inom Socialförvaltningen. Socialnämnden har utrett ärendet och

överlämnar förslaget att avslå motionen till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-16

2. Protokoll 2021-12-14- SN § 82

3. Tjänsteskrivelse 2021-12-06

4. Motion - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Soc

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Socialförvaltningen.

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: 2021-12-16

Diarienummer: KS.2021.277

Kommunstyrelsen

Motion - Avveckla tjänsten Verksamhetschef

inom Soc

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå motionen - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Socialförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Motionen Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Soc inkom från

Sverigedemokraterna 2021-09-09 där förslaget är att avveckla tjänsten

Verksamhetschef inom Socialförvaltningen. Socialnämnden har utrett ärendet och

överlämnar förslaget att avslå motionen till kommunfullmäktige.

Förvaltningens synpunkter

När en chef avslutar sin anställning så har förvaltningen ett ansvar att genomlysa

organisationen samt ta befattningens värde i beaktande. Både arbetsmiljö och ekonomi

behöver tas ställning kring. Nyttan med de nuvarande chefsleden behöver tas i

beaktning och ställas mot den ekonomiska vinsten med att dra in en chefstjänst inom

förvaltningen.

Utifrån perspektiven som tas upp ovan så behöver beslut tas om den mest effektiva

organisationen utifrån förutsättningarna som dessutom ska generera en god kvalitet till

medborgarna.

I nuläget föreslår förvaltningen att motionen avslås men att en utvärdering av

organisationen sker enligt beskrivning i tjänsteunderlaget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-12-16

2. Motion - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Soc

3. Protokoll 2021-09-27 - KF § 69

4. Protokoll 2021-12-14 - SN § 82

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

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson Lena Karlsson Leksell

Kommunchef Förvaltningschef

www.gnesta.se


Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-14
Diarienummer: KS.2021.277

§ 82

Motion - Avveckla tjänsten Verksamhetschef
inom Soc

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Socialförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna (SD) inkom 2021-09-09 med en motion där förslaget är att

avveckla tjänsten som Verksamhetschef inom socialförvaltningen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-12-06

2. Motion - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Soc

3. Protokoll 2021-09-27 - KF § 69

Tjänsteförslag
1. Avslå motionen - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Socialförvaltningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anne-Lise Ljung (SD) bifaller framskrivet förslag.

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2021-12-06
Diarienummer: KS.2021.277

Socialnämnden

Motion - Avveckla tjänsten Verksamhetschef
inom Soc

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Socialförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna (SD) inkom 2021-09-09 med en motion där förslaget är att

avveckla tjänsten som Verksamhetschef inom socialförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter
När en chef avslutar sin anställning så har förvaltningen ett ansvar att genomlysa

organisationen samt ta befattningens värde i beaktande. Både arbetsmiljö och ekonomi

behöver tas ställning kring. Nyttan med de nuvarande chefsleden behöver tas i

beaktning och ställas mot den ekonomiska vinsten med att dra in en chefstjänst inom

förvaltningen.

Utifrån perspektiven som tas upp ovan så behöver beslut tas om den mest effektiva

organisationen utifrån förutsättningarna som dessutom ska generera en god kvalitet till

medborgarna.

I nuläget föreslår förvaltningen att motionen avslås men att en utvärdering av

organisationen sker enligt beskrivning i tjänsteunderlaget.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

En jämställdhetsanalys är inte tillämplig i ärendet då frågan inte har någon påverkan

utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-12-06

2. Motion - Avveckla tjänsten Verksamhetschef inom Soc

3. Protokoll 2021-09-27 - KF § 69



Socialförvaltningen 2(2)

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

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

Lena Karlsson Leksell

Förvaltningschef

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen



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: 2022-01-31
Diarienummer: KS.2018.301

Kommunfullmäktige

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Välja att vice ordföranden i kommunfullmäktige kan företräda kommunens

aktier.

2. Godkänna Elin Agnsjös (L) avsägelse som ledamot i socialnämnden.

3. Välja xx (L) till ledamot i socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar fyllnadsval till nämner mm. Elin Agnsjö (L) har begärt sig

entledigad som ledamot i socialnämnden.

Beslutsunderlag

1. Elin Agnsjös (L) avsägelse daterad 22-01-28
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