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

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 25 april 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, Frösjön, Elektron.

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

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

Förslag till justerare
Ordinarie: Anja Probst (Fi) och Ingrid Jerneborg Glimne (M)

Ersättare: Sami Smedberg (S) och Elin Ekstrand (C)

Tid och plats för justering

Torsdagen den 28 april 2022, kl. 13.00. Kommunledningskontoret Västra Storgatan 15,

Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

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

digitalt på servicecenter.

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

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Av allmänheten i förväg inskickade frågor

www.gnesta.se
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Nr Diarienummer Ärende

1 KS.2022.129 Interpellation angående lekplatser i Gnesta kommun

2 KS.2022.161
Interpellation - Hur garanteras rättsäker uppföljning av

ensamkommande flyktingbarn idag?

3 KS.2020.150
Möjlighet till distansdeltagande vid politiska

sammanträden under en provperiod

4 SN.2021.93
Avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet

5 KS.2021.168 Motion- Medborgarförslag- demokratisk rättighet

6 KS.2021.278 Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta

7 SN.2021.34
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut

enligt SoL och LSS - kvartal 4

8 SN.2021.34
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut

enligt SoL och LSS-kvartal 3

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

2022

Sven Anderson Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare



Vänsterpartiet Gnesta

Interpellation till Sibylle Ekengren ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Angående lekplatser i Gnesta kommun

2016 gjordes en inventering om lekplatser för Gnesta kommun. Man kom då fram till att 6 stycken

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

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

Temalekparker.

Johan Rocklind skrev den 28 Maj 2021 i en kommentar angående frågan om hur Björnstigen ska

upprustas till Temalekpark. ” Exakt när och hur kan jag inte svara på just nu dock. Men den behålls

och rustas upp/utvecklas.”

Sedan dess har klätterställningen på Björnstigen ersatts med en grillplats. Allmänna grillplatser är i sig

ett trevligt inslag men det känns tveksamt att de ska uppföras på bekostnad av barns lekmöjligheter.

Lekplatsen på Solåkravägen är torftig. Där finns endast en rutschbana, en gunga och ett litet hus.

Frågor:

- Varför har det tagit sådan tid för kommunen att verkställa utredningen från 2016?

- När ska Temalekplatsen på Björnstigen vara färdigställd?

- När ska lekplatsen på Solåkravägen vara färdigställd?

- Är det rimligt att avveckla befintliga lekplatser innan de så kallade temalekplatserna är på

plats?

För Vänsterpartiet Gnesta

22 03 14

Lena Staaf



Gnesta kommun 

Ink: 2022 -04- 09 
Dnr  
För handläggning'  

  

Interpellation till Socialförvaltningens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne. 

Hur garanteras rättssäker uppföljning av ensamkommande flyktingbarn i dag? 

Revisionsrapporten för ensamkommande flyktingbarn 2019 visade att det inte fanns 
tillräcklig uppföljning av deras placeringar i Gnesta. 

Uppföljningen skedde för sent, och det saknades vissa sammanställningar av hur det 
gått för dem. Det framkom också att det fanns oklarheter i ansvarsfördelning och 
beslutsfattande. 

Orsaken som lyftes i kommunfullmäktige när rapporten presenterades, var att det 
kommit många flyktingbarn under 2015, och att man inte hunnit med arbetet i tid. 

2022 väntas en ny flyktingvåg. Det är framförallt kvinnor och barn som tvingats att 
lämna sina hem på grund av kriget i Ukraina. 

Gnesta kommun har lagt upp riktlinjer för hur allmänheten bör agera när de kommer i 
kontakt med flyktingar, och vilka kontaktvägar man bör ta för att hjälpa till. Det är bra 
att information och beredskap finns på plats snabbt. 

Men hur garanterar socialnämnden att ensamkommande flyktingbarn får ett 
rättssäkerts mottagande och bra omsorg i Gnesta denna gång? 

Mvh Anja Probst 
Feministiskt initiativ 
27 mars 2022 



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-13
Diarienummer: KS.2020.150

§ 54

Möjlighet till distansdeltagande vid politiska
sammanträden under en provperiod

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter,

ske på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på

distans är ett komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period

fram till 2022-12-31. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av

testperioden. Det är alltid sammanträdets ordförande som avgör om närvaro får

ske på distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och

på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på

lika villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Förslaget till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen för kommunfullmäktige

kvarstår under hela provperioden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Då det råder en osäkerhet kring smittspridningsläget och att restriktioner kan komma

att behöva införas på nytt, föreslås att provperioden för distansdeltagande vid politiska

sammanträden förlängs fram till 2022-12-31.

Även om Riksdagen, 2022-03-23, beslutat att Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla från och med 2022-04-01,

så är det fortsatt ett osäkert läge avseende eventuell utbredd smittspridning i samhället.

Därmed föreslås en förlängning av tidigare beslut i ärendet.

Efter 2022-12-31 behöver ett nytt beslut fattas om antingen en förlängning av

föreliggande beslut eller att permanenta alternativt avskaffa rätten till

distansdeltagande. Förslagsvis hanteras denna fråga inom ram för översyn av

kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-31

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15, § 15,



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-21, § 47,

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21, § 49,

5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-20, § 100.

Tjänsteförslag
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter,

ske på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på

distans är ett komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period

fram till 2022-12-31. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av

testperioden. Det är alltid sammanträdets ordförande som avgör om närvaro får

ske på distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och

på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på

lika villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Förslaget till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen för kommunfullmäktige

kvarstår under hela provperioden godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-03-31

Diarienummer: KS.2020.150

Kommunstyrelsen

Förlängd provperiod av möjlighet till

distansdeltagande vid politiska sammanträden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter, ske

på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på distans är ett

komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period fram till 2022-12-31.

Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av testperioden. Det är alltid

sammanträdets ordförande som avgör om närvaro får ske på distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och på

ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika

villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Förslaget till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen för kommunfullmäktige

kvarstår under hela provperioden godkänns.

Sammanfattning

Då det råder en osäkerhet kring smittspridningsläget och att restriktioner kan komma

att behöva införas på nytt, föreslås att provperioden för distansdeltagande vid politiska

sammanträden förlängs fram till 2022-12-31.

Även om Riksdagen, 2022-03-23, beslutat att Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla från och med 2022-04-01,

så är det fortsatt ett osäkert läge avseende eventuell utbredd smittspridning i samhället.

Därmed föreslås en förlängning av tidigare beslut i ärendet.

Efter 2022-12-31 behöver ett nytt beslut fattas om antingen en förlängning av

föreliggande beslut eller att permanenta alternativt avskaffa rätten till

distansdeltagande. Förslagsvis hanteras denna fråga inom ram för översyn av

kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen.

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

Förvaltningens synpunkter

Organisatoriska konsekvenser

Beslutet innebär organisatoriska konsekvenser i form av att sekretariatet behöver

kompletteras med teknisk kompetens under de sammanträden där så kräver.

Undertecknad ser en naturlig samverkan mellan Gnesta kommuns kansli- och IT enhet.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kan innebära ekonomiska konsekvenser för nämnderna och

kommunfullmäktige i form av kostnader för den organisation som är nödvändig kring

mötesgenomförandet.

Juridiska konsekvenser

Av kommunallagen (2017:725) 5 kap. § 16 framgår att ledamöter får delta i fullmäktiges

sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall

ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga

deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges

sammanträde.

Denna paragraf anger form och villkor för att kunna genomföra ett politiskt

sammanträde med ledamöter på distans. Utifrån denna paragraf har Sveriges

kommuner och regioner (SKR) tagit fram en juridisk promemoria som kommuner och

regioner kan använda sig av vid sammanträden där ledamöter och ersättare ges

möjlighet till distansdeltagande. Av den framgår bland annat att:

· Det måste finnas ett fullmäktigebeslut som tillåter distansmöten i den egna

kommunen eller regionen (se bilagor till föreliggande tjänsteskrivelse

(KS.2020.150).

· Deltagande ska ske på lika villkor. Det innebär att alla deltagare ska kunna se

och höra varandra på lika villkor.

· Ljud och bildöverföring ska ske i realtid.

· Kravet på beslutsförhet gäller (minst hälften av antalet ledamöter ska tjänstgöra

på distans eller fysiskt).

· Tid och plats för sammanträdet ska anges.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Kan förslag till beslut i ärendet få konsekvenser som leder till fördelar eller nackdelar

för kvinnor/män och flickor/pojkar?

www.gnesta.se


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

Beslutsförslaget innebär inte att någon ovan nämnda grupper nämnvärt förfördelas

eller missgynnas. Oavsett vilken könstillhörighet personen identifierar sig med så

erbjuds båda grupper lika möjlighet till distansdeltagande samt stöd i själva

deltagandet från kanslienheten på kommunstyrelseförvaltningen.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Vid ett beslut i ärendet, Förlängd provperiod av möjlighet till distansdeltagande vid

politiska sammanträden, krävs att det tillfälliga tillägg i kommunfullmäktiges

arbetsordning förlängs att gälla tom 2022-12-31.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-03-31

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-15, § 15,

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-21, § 47,

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-21, § 49,

5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-20, § 100.

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Samtliga nämnder

Anders Axelsson Jesper Berndt Dahl

Kommunchef Kanslichef

www.gnesta.se


Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-20
Diarienummer: KS.2020.150

§ 100

Möjlighet till distansdeltagande vid politiska
sammanträden under en provperiod

Beslut
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter,

ske på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på

distans är ett komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period

fram till 30 april 2022. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av

testperioden. Det är alltid sammanträdets ordförande som avgör om närvaro får

ske på distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta

på lika villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Förslaget till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen för

kommunfullmäktige kvarstår under hela provperioden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Under rådande omständigheter och ovisshet när det gäller ev. fler skarpare

restriktioner med anledning av pandemin föreslås här en förlängning av tidigare beslut

i ärendet, Provperiod av möjlighet till distansdeltagande vid politiska sammanträden.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-12-20, § 134

2. Tjänsteskrivelse 2021-12-08

Tjänsteförslag
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter,

ske på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på

distans är ett komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period

fram till 30 april 2022. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av

testperioden. Det är alltid sammanträdets ordförande som avgör om närvaro får

ske på distans.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta

på lika villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Förslaget till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen för

kommunfullmäktige kvarstår under hela provperioden godkänns.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kansliet



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2020-12-21
Diarienummer: KS.2020.150

§ 47

Möjlighet till distansdeltagande vid politiska
sammanträden under en provperiod

Beslut
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter, ske

på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på distans är ett

komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period fram till 30 juni

2021. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av testperioden. Det är alltid

sammanträdets ordförande som avgör om närvaro får ske på distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och på

ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika

villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Kommunstyrelseförvaltningen få i uppdrag att fortsätta att säkra tillgången till den

tekniska utrustningen och den organisation som krävs för att möjliggöra medverkan

på distans vid sammanträden enligt ovan.

4. Förslag till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen kvarstår under hela

provperioden för kommunfullmäktige godkänns.

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 30 juni 2021 och i

anslutning till utgången av provperioden görs utvärdering.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2020-12-14, § 93

2. Tjänsteskrivelse 2020-11-30

Tjänsteförslag
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter,

ske på distans om ordförande beslutat så. Deltagande i sammanträden på
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distans är ett komplement till fysiskt deltagande och prövas under en period

fram till 30 juni 2021. Uppdraget utvärderas i anslutning till utgången av

testperioden. Det är alltid sammanträdets ordförande som avgör om närvaro får

ske på distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och

på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på

lika villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Kommunstyrelseförvaltningen få i uppdrag att fortsätta att säkra tillgången till

den tekniska utrustningen och den organisation som krävs för att möjliggöra

medverkan på distans vid sammanträden enligt ovan.

4. Förslag till att det tillfälliga tillägget i arbetsordningen kvarstår under hela

provperioden för kommunfullmäktige godkänns.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samtliga nämnder

~ Kanslichef



Kommunfullmäktige Protokoll
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Sammanträdesdatum: 2020-06-15
Diarienummer: KS.2020.150

§ 15

Möjlighet till distansdeltagande vid politiska
sammanträden under en provperiod

Beslut
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för ledamöter, ske

på distans om särskilda skäl föreligger. Deltagande i sammanträden på distans

prövas under en period fram till 31 december 2020 och utvärderas i anslutning till

utgången av testperioden. Det är ordföranden som avgör om närvaro får ske på

distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och på

ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika

villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Kommunstyrelseförvaltningen få i uppdrag att säkra tillgången till den tekniska

utrustningen och den organisation som krävs för möjliggöra medverkan på distans

vid sammanträden enligt ovan.

4. Förslag till tillfälligt tillägg i arbetsordningen för kommunfullmäktige godkänns.

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 2020 och

i anslutning till utgången av testperioden görs utvärdering.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-01, § 44

2. Tjänsteskrivelse 2020-05-18

Tjänsteförslag
1. Sammanträden i kommunfullmäktige och samtliga nämnder får, för

ledamöter, ske på distans om särskilda skäl föreligger. Deltagande i

sammanträden på distans prövas under en period fram till 31 december 2020
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och utvärderas i anslutning till utgången av testperioden. Det är ordföranden

som avgör om närvaro får ske på distans.

2. Deltagande på distans får endast ske genom ljud- och bildöverföring i realtid

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och

delta på lika villkor i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

3. Kommunstyrelseförvaltningen få i uppdrag att säkra tillgången till den

tekniska utrustningen och den organisation som krävs för möjliggöra

medverkan på distans vid sammanträden enligt ovan.

4. Förslag till tillfälligt tillägg i arbetsordningen för kommunfullmäktige

godkänns.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samtliga nämnder

~ Kanslichef



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: SN.2021.93

§ 46

Avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedels-

centralens verksamhet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet för vuxna. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut

om förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet före den 1 april 2022 då beslutet från Regionstyrelse och Regionfullmäktige

föreslås träda i kraft. Beslutet börjar inte gälla förrän regionen och alla kommuner

fattat beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-10

2. Utdrag ur socialnämndens protkoll 2022-03-09, § 8

3. Tjänsteskrivelse 2022-02-23

4. Skrivelse - Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom

Hjälpmedelscentralens verksamhet, Nämnden för samverkan kring socialtjänst

och vård.

Tjänsteförslag
1. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedels-

centralens verksamhet godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-03-10

Diarienummer: SN.2021.93

Kommunstyrelsen

Avgiftsnivå för cyklar inom

Hjälpmedelscentralens verksamhet

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet godkänns.

Sammanfattning

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet för vuxna. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut

om förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet före den 1 april 2022 då beslutet från Regionstyrelse och Regionfullmäktige

föreslås träda i kraft.

Beslutet börjar inte gälla förrän regionen och alla kommuner fattat beslut.

Ärendebeskrivning

Cyklar för vuxna via hjälpmedelscentralens verksamheter föreslås övergå till att tillhöra

debiteringsform: försäljningshjälpmedel i stället för hyreshjälpmedel. Det innebär att

patienten äger och övertar hela ansvaret för sin cykel, förslaget innefattar hela länet.

Beslutet ska leda till en likställighet mellan individer i behov av cykel som hjälpmedel.

Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av förskrivna cyklar blir densamma,

oavsett patientens funktionsvariation. Den subventionerade summan som betalas av

patienten blir densamma för alla vuxna som får en cykel förskriven.

Förvaltningens synpunkter

Socialförvaltningen föreslår att nämnden lämnar beslut i ärendet vidare till
kommunfullmäktige för godkännade av förslag.

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

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader för kommunen blir mellanskillnaden per förskriven cykel. En tre-hjulig cykel

(vanligast förskriven) kostar ca 8-10.000kr i inköp.

Vid en ny förskriven cykel betalar patient 5000kr och kommun debiteras kostanden

upp till inköpspris, en engångs kostnad.

Vid begagnad cykel betalar patient 2500kr och kommunen debiteras mellanskillad upp

till restvärdet.

Idag är cykel ett hyreshjälpmedel, där kommunen betalar en månadshyra (160-300

kr/mån per cykel) + att personen själv betalar en årsavgift på 600kr.

Gnesta kommun har en låg omsättning av förskrivna cyklar, ögonblicksbild för mars

2022 är att det finns 3 förskrivna cyklar inom kommuen, dessa är avbetalda, väljer

patient att köpa loss sin cykel blir det ingen restkostnad som kommunen debiteras.

Uppgifter erhållna från sektionschef, konsulentsektionen, hjälpmedelscentralen 2022-

03-04.

Juridiska konsekvenser

Framskrivet förslag leder inte till några juridiska konsekvenser vid godkännande.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Framskrivet förslag leder inte till någon påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv vid
godkännande.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Framskrivet förslag går inte mot kommunens befintliga dokument inom området.
Rutin för legitimerad personal gällande förskrivning kan behöva revideras vid
godkännade.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-03-10

2. Utdrag ur socialnämndens protkoll 2022-03-09, § 8

3. Tjänsteskrivelse 2022-02-23

4. Skrivelse - Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom

Hjälpmedelscentralens verksamhet, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och

vård.

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

~ Region Sörmland

Anders Axelsson Lena Leksell Karlsson

Kommunchef Förvaltningschef, Socialförvaltningen

Annalisa Andesson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

www.gnesta.se


Socialnämnden Protokoll
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Sammanträdesdatum: 2022-03-09
Diarienummer: SN.2021.93

§ 8

Avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet för vuxna. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut

om förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet före den 1 april 2022 då beslutet från Regionstyrelse och Regionfullmäktige

föreslås träda i kraft.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-02-23

2. Skrivelse - Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom

Hjälpmedelscentralens verksamhet, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och

vård.

Tjänsteförslag
1. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet godkänns.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.



Socialnämnden Protokoll
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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: 2022-02-23
Diarienummer: SN.2021.93

Socialnämnden

Avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet godkänns.

Sammanfattning
Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet för vuxna. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut

om förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens

verksamhet före den 1 april 2022 då beslutet från Regionstyrelse och Regionfullmäktige

föreslås träda i kraft.

Ärendebeskrivning
Hjälpmedelscentralen ska tillgodose behov av hjälpmedel för personer i länet med

funktionsvariationer. Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda

hjälpmedel som kan tillhandahållas på olika sätt; som hyreshjälpmedel eller

försäljningshjälpmedel. Cyklar föreslås nu istället övergå till att tillhöra

debiteringsformen försäljningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela ansvaret

för sin cykel. Beslutet ska leda till en likställighet mellan individer i behov av cykel som

hjälpmedel.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till regionstyrelsens

förslag till regionfullmäktiges beslut

1. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen

försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.

2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt följande:

a) Ny cykel – 5000 kr b) Begagnad cykel – 2500 kr c) Redan förskriven cykel – 2500 kr



Socialförvaltningen 2(3)

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

3. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrad

debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens verksamhet före den

1 april 2022 då beslutet föreslås träda i kraft.

4. Beslutet gäller från och med 1 april 2022. Nämnden för samverkan kring socialtjänst

och vårds beslut.

Förvaltningens synpunkter
Socialförvaltningen föreslår att nämnden lämnar beslut i ärendet vidare till
kommunfullmäktige

Ekonomiska konsekvenser

Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av förskrivna cyklar blir densamma,
oavsett patientens funktionsvariation. Den subventionerade summan som betalas av
patienten blir densamma för alla vuxna som får en cykel förskriven. Förslaget att ändra
debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning föreslås gälla för vuxna.
Den förändrade debiteringsformen förväntas inte innebära en ökad kostnad för cyklar i

denna kategori.

Kostnader för kommunen blir mellanskillnaden för förskriven cykel.

Exempel: En tre-hjulig cykel kostar ca 8-10.000 kr i inköp. Vid en förskrivning så kan

patienten tilldelas en ny cykel, patienten får betala 5000 kr själv och resterande

debiteras kommunen som en engångssumma. Sedan äger patienten sin cykel och

ansvarar för service och reparationer själv. Patienten kan även tilldelas en begagnad

cykel (så länge HMC har tillgång till begagnade cyklar), då betalar patienten 2500 kr

och mellanskillnad upp till inköpspris faktureras kommunen.

Idag betalar kommunen en månadshyra (160-300 kr/mån per cykel) + att personen

själv betalar en årsavgift på 600kr. Det vanligast förekommande är att ha cykeln under

flertalet år.

Ekonomiska konsekvenser på kort sikt kan bli en viss tillfällig ökning, medans det

under ett längre ekonomiskt perspektiv kommer bli en lägre kostnad för kommunen,

relaterat till att de löpande hyreskostnaderna utgår.

Juridiska konsekvenser

Framskrivet förslag leder inte till några juridiska konsekvenser vid godkännande.



Socialförvaltningen 3(3)

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

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Socialnämnden arbetar med jämställdhetsperspektiv inom Hälso- och sjukvård i linje

med nuvarande riktlinje. Det handlar bland annat om att uppmärksamma hur kvinnors

och mäns förutsättningar ser ut. Kvinnor och män som är kommunens vårdtagare inom

hälso- och sjukvård ska bli bemötta och bedömda på lika villkor utifrån behov av

verkställda insatser. Inga risker har framkommit gällande skillnader mellan kvinnor

och mäns förutsättningar i gällande ärende. Barnperspektivet har inte beaktas, utifrån

att ärendet innefattar enbart individer som är myndiga.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Socialförvaltningen har sedan Oktober 2021 länsgemensam Hälso- och sjukvårds

riktlinje gällande Arbetstekniska hjälpmedel, den är förenlig och strider inte mot

förslag till beslut i gällande tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-02-23

2. Skrivelse - Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom

Hjälpmedelscentralens verksamhet, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och

vård.

Lena Karlsson Leksell Annalisa Andesson

Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen
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Ä re n d e g å n g Mö t e s d a t u m  
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-10-29 

 

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar 
inom Hjälpmedelscentralens verksamhet 

Förslag till beslut  

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till regionstyrelsens 
förslag till regionfullmäktiges beslut 

 
1. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen 

försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022. 

 
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt 

följande: 
 

a) Ny cykel – 5000 kr 

b) Begagnad cykel – 2500 kr 
c) Redan förskriven cykel – 2500 kr 

 
3. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrad 

debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens 

verksamhet före den 1 april 2022 då beslutet föreslås träda ikraft. 
 

4. Beslutet gäller från och med 1 april 2022. 
 
 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 
 

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Ärendet 

Bakgrund 

Hjälpmedelscentralen ska tillgodose behov av hjälpmedel för personer i länet 
med funktionsvariationer. Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade 

samhällsbetalda hjälpmedel som kan tillhandahållas på olika sätt; som 
hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. 
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Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med 
synnedsättning, tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel 

innebär att patienten hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för 
reparationer, leveranser och förvaring. I samband med uthyrningen informeras 

patienten om regler, ansvar och förutsättningar för lånet. 
 

Aktuellt förslag 

Cyklar föreslås nu istället övergå till att tillhöra debiteringsformen 
försäljningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela ansvaret för sin 
cykel. Det innebär att när kriterierna för att förskrivas en cykel är uppfyllda 

erbjuds patienten att betala en subventionerad summa på 5 000 kr för en ny 
cykel eller 2 500 kr för en begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats 

övergår ägandet till patienten.  
 
För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett 

försäljningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av 
förskrivna cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation. Den 

subventionerade summan som betalas av patienten blir densamma för alla vuxna 
som får en cykel förskriven.  
 

Förslaget att ändra debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning 
föreslås gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel får under året de fyller 19 år 

ett erbjudande om att köpa sin cykel för 2500 kr, inklusive moms, alternativt 
återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen senast 1 januari det år hen fyller 
20 år.  

 
Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar 

Ny cykel – 5000 kr 
Begagnad cykel – 2500 kr 
Redan förskrivna cyklar – 2500 kr 

 
Ärendets beredning och beslut 

Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig 

bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att 
inkomma med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har 

inkommit. 
 
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut 

en avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige 
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för 

kommuner och regioner enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. Det är fullmäktige 
som ska fatta beslut om viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter. 
Eftersom både regionen och länets kommuner ansvarar för förskrivning och 

tillhandahållande av hjälpmedel för brukare och patienter i länet ska beslut 
fattas i både regionfullmäktige och kommunfullmäktige. 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Handläggare Datum Dokumentnummer 

Annelie Söderbäck 2021-10-05 NSV21-0024-1 

Hjälpmedelscentralen   

 

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032 

  
 SID 3(3) 
 

 
 
Omvärldsbevakning 

Flera regioner tillhandahåller cyklar i sortimentet endast för barn. Fem regioner 
tillhandahåller cyklar för både barn och vuxna. Flera regioner har en struktur 

där patienten övertar ägandet av cykeln, antingen i samband med utprovning av 
cykeln, eller när barnet blir vuxet. Processen och patientens kostnad ser olika ut 

i de olika regionerna. 

Konsekvenser 

Den förändrade debiteringsformen förväntas inte innebära en ökad kostnad för 

cyklar i denna kategori. Samtidigt uppnås en likställighet mellan individer i 
behov av cykel som hjälpmedel. Behovet av lageryta och intern hantering 
bedöms minska.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2021-10-05 

Beslutet expedieras till 

Länets kommuner 

Hjälpmedelscentralen 
Akten 
 



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: KS.2021.168

§ 41

Motion- Medborgarförslag- demokratisk
rättighet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av hanteringen av e-

förslag samt ta fram ett förslag på reviderad policy för e-förslag.

2. Motionen anses besvarad med hänvisning till uppdraget.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet inkom 12 maj 2021 med motionenMedborgarförslag - demokratisk

rättighet!. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 24 maj 2021 och skickades till

kommunstyrelsen för beredning.

Motionen handlar om systemet med e-förslag som innebär att personer folkbokförda i

Gnesta kommun kan lämna förslag via en e-tjänst. Efter granskning, publiceras

förslagen på kommunens hemsida, varpå personer som är folkbokförda i kommunen

kan gå in i e-tjänsten och ge förslaget stöd.

I motionen lämnas tre förslag:

· Förslag ska kunna skickas med brev till Servicecenter.

· Inskickade förslag ska synliggöras på annat sätt än bara på kommunens

hemsida.

· Man ska på ett enklare sätt ska kunna rösta på inlämnade förslag.

Möjligheten att lämna in och rösta på e-förslag har funnits sedan 2019. Hanteringen av

e-förslagen sker utifrån den av kommunfullmäktige beslutade policyn för e-förslag.

Enligt gällande policy krävs e-legitimation för att lämna in förslag i e-tjänsten, och för

att gå in i tjänsten och ge ett förslag stöd. Det är även möjligt att lämna in förslag vid

besök på Servicecenter, mot uppvisande av legitimation.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det inte är möjligt att genomföra

förslagen i motionen utan en revidering av policyn för e-förslag. Förvaltningen har

under den period som e-förslag funnits, kunnat se att det finns utvecklingsmöjligheter

inom olika delar av processen kring e-förslag. Mot bakgrund av detta, föreslår



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

förvaltningen att det genomförs en översyn av policyn och hanteringen av e-förslag

generellt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-10

2. Motionen

Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av

hanteringen av e-förslag samt ta fram ett förslag på reviderad policy för e-

förslag.

2. Motionen anses besvarad med hänvisning till uppdraget.

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

Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna föslaget

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-03-10

Diarienummer: KS.2021.168

Kommunstyrelsen

Motion: Medborgarförslag - demokratisk

rättighet

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av

hanteringen av e-förslag samt ta fram ett förslag på reviderad policy för e-förslag.

2. Motionen anses besvarad med hänvisning till uppdraget.

Ärendebeskrivning

Centerpartiet inkom 12 maj 2021 med motionenMedborgarförslag - demokratisk

rättighet!. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 24 maj 2021 och skickades till

kommunstyrelsen för beredning.

Förvaltningens synpunkter

Motionen handlar om systemet med e-förslag som innebär att personer folkbokförda i

Gnesta kommun kan lämna förslag via en e-tjänst. Efter granskning, publiceras

förslagen på kommunens hemsida, varpå personer som är folkbokförda i kommunen

kan gå in i e-tjänsten och ge förslaget stöd.

I motionen lämnas tre förslag:

· Förslag ska kunna skickas med brev till Servicecenter.

· Inskickade förslag ska synliggöras på annat sätt än bara på kommunens

hemsida.

· Man ska på ett enklare sätt ska kunna rösta på inlämnade förslag.

Möjligheten att lämna in och rösta på e-förslag har funnits sedan 2019. Hanteringen av

e-förslagen sker utifrån den av kommunfullmäktige beslutade policyn för e-förslag.

Enligt gällande policy krävs e-legitimation för att lämna in förslag i e-tjänsten, och för

att gå in i tjänsten och ge ett förslag stöd. Det är även möjligt att lämna in förslag vid

besök på Servicecenter, mot uppvisande av legitimation.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det inte är möjligt att genomföra

förslagen i motionen utan en revidering av policyn för e-förslag. Förvaltningen har

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

under den period som e-förslag funnits, kunnat se att det finns utvecklingsmöjligheter

inom olika delar av processen kring e-förslag. Mot bakgrund av detta, föreslår

förvaltningen att det genomförs en översyn av policyn och hanteringen av e-förslag

generellt.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

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

jämställdhetsanalys bedöms därför inte vara nödvändig.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-03-10

2. Motionen

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson Erika Isaksson

Kommunchef Utredare

www.gnesta.se


Gnesta kommun 

Medborgarförslag - demokratisk rättighet! Ink: 2021 -05- 12 
Dnr  
För handläggning.  

Medborgare som är folkbokförda i Gnesta kommun har 

möjlighet att lämna in medborgarförslag för att utveckla kommunen. 

Det tycker vi är positivt för alla. 

Bra med E-förslag men det ett hinder för många eftersom mobilt Bank-ID 

behövs för att kunna göra det direkt på Gnestas kommuns hemsida. 

Nu har inte alla invånare i Gnesta kommun tillgång till dator och E-

legitimation, vissa har även svårt med uppkoppling då det inte finns fiber 

i hela kommunen. 

Man kan även gå till servicecenter och lämna in förslag. Legitimation 

måste visas upp för handläggaren, för att förslagsställaren måste påvisa 

att hen är mantalsskriven i kommunen. 

Detta gör att en del personer, som inte har E-legitimation eller möjlighet 

att ta sig till servicecenter kan lägga E-förslag eller rösta på de inkomna 

förslagen. 

Det behöver även göras mer synligt vilka förslag som finns inlämnade. 

Centerpartiet föreslår: 

-att man ska kunna skicka brev till servicecenter med förslag. 

Hemadress ska vara obligatoriskt i brevet. 

-att inskickade förslag synliggörs på annat sätt än bara på hemsidan. 

-att man på ett enklare sätt ska kunna rösta på de förslag som finns 

inlämnade. 

Centerparitets fullmäktigegrupp i Gnesta. 

2021-05-12 

Mari Klasson (C) 

Håkan Ekstrand (C) 

Elin Ekstrand (C) 

Andreas Andersson (C) 

Erik Granqvist (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerparti et 
GNESTA 



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: KS.2021.278

§ 42

Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta avslås.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Gnesta yrkar i motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta, att

högstadiet i Gnesta kommun ska vara mobilfri, likt kommunens låg- och mellanstadier.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att motionens innehåll är en rektorsfråga och

rekommenderar därför att motionen avslås.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-10

2. Protokoll 2022-03-08 - BoU §5

3. Tjänsteskrivelse 2022-02-28

4. Motion - mobilfri högstadieskola i Gnesta

Tjänsteförslag
1. Motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta avslås.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-03-10

Diarienummer: KS.2021.278

Kommunstyrelsen

Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta avslås.

Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna i Gnesta yrkar i motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta, att

högstadiet i Gnesta kommun ska vara mobilfri, likt kommunens låg- och mellanstadier.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att motionens innehåll är en rektorsfråga och

rekommenderar därför att motionen avslås.

Förvaltningens synpunkter

Enligt skollagen 5 kap. 5 § ska ordningsregler finnas för varje skolenhet, vilka ska

beslutas av rektor efter att eleverna medverkat i utarbetningen. Barn- och

utbildningsförvaltningens bedömning är att frågan om mobilanvändning under skoltid

är något som, vid behov, bör regleras i skolans ordningsregler. Motionens innehåll är

därför något som beslutas av rektor, som ansvarar för att upprätthålla ordning på

skolan. Utifrån detta rekommenderar barn- och utbildningsförvaltningen att motionen

avslås.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-03-10

2. Protokoll 2022-03-08 - BoU §5

3. Tjänsteskrivelse 2022-02-28

4. Motion - mobildri högstadieskola i Gnesta

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 Eva Lönnelid

Kommunchef Förvaltningschef

www.gnesta.se


Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-08
Diarienummer: KS.2021.278

§ 5

Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta avslås.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Gnesta yrkar i motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta, att

högstadiet i Gnesta kommun ska vara mobilfri, likt kommunens låg- och mellanstadier.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att motionens innehåll är en rektorsfråga och

rekommenderar därför att motionen avslås.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-28

2. Motion - mobilfri högstadieskola i Gnesta

Tjänsteförslag
1. Motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Ekberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag och finner att

nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

Upprättad: 2022-02-28
Diarienummer: KS.2021.278

Barn- och utbildningsnämnden

Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta avslås.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna i Gnesta yrkar i motionen Mobilfri högstadieskola i Gnesta, att

högstadiet i Gnesta kommun ska vara mobilfri, likt kommunens låg- och mellanstadier.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att motionens innehåll är en rektorsfråga och

rekommenderar därför att motionen avslås.

Förvaltningens synpunkter
Enligt skollagen 5 kap. 5 § ska ordningsregler finnas för varje skolenhet, vilka ska

beslutas av rektor efter att eleverna medverkat i utarbetningen. Barn- och

utbildningsförvaltningens bedömning är att frågan om mobilanvändning under skoltid

är något som, vid behov, bör regleras i skolans ordningsregler. Motionens innehåll är

därför något som beslutas av rektor, som ansvarar för att upprätthålla ordning på

skolan. Utifrån detta rekommenderar barn- och utbildningsförvaltningen att motionen

avslås.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-28

2. Motion - mobilfri högstadieskola i Gnesta

Eva Lönnelid Alice Kyander

Förvaltningschef Strateg



Barn- och utbildningsförvaltningen 2(2)

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

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

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



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 

 



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: SN.2021.34

§ 45

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS -kvartal 4

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns

Sammanfattning av ärendet
För fjärde kvartalet 2021 finns 13 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 8
stycken inom LSS och 5 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-03

2. Utdrag ur Socialnämndens protokoll, § 75

3. Tjänsteskrivelse 2022-03-09

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-03-09

Diarienummer: SN.2021.34

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande

biståndsbeslut enligt SoL och LSS, kvartal 4

2021.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Rapport godkänns.

Sammanfattning

För fjärde kvartalet 2021 finns 13 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 8
stycken inom LSS och 5 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-03

2. Utdrag ur Socialnämndens protokoll, § 75

3.Tjänsteskrivelse 2022-03-09

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Utredare Socialförvaltningen.

~ Förvaltningschef

Anders Axelsson Lena Karlsson Leksell

Kommunchef Förvaltningschef

Olof Åberg

Utredare

www.gnesta.se


Socialförvaltningen

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: 2022-02-03
Diarienummer: SN.2021.34

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS, kvartal 4,
2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning
För fjärde kvartalet 2021 finns 13 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 8
stycken inom LSS och 5 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

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

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



Socialförvaltningen 2(4)

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

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

Ej verkställda beslut inom tre månader

Enhet Beslut om insats

fattat

Typ av insats Kommentar

1.Biståndsenheten 2020-03-04 Kontaktperson LSS Avslutat 2021-12-

03.

2.Biståndsenheten 2020-10-21 Kontaktperson LSS Avslutat 2021-12-28.

3.Biståndsenheten 2020-10-28 Avlösarservice i

hemmet, LSS

Avslutat 2021-09-

30.

4.Biståndsenheten 2021-03-05 Särskilt boende Flyttat till annan

kommun 2021-10-

01, ärendet avslutat.

5.Biståndsenheten 2021-03-25 LSS-boende Verkställt 2021-12-

01.

6.Biståndsenheten 2021-05-11 SoL Boende Resursbrist saknar

ledig bostad. Bor på

SÄBO i annan

kommun.

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

erbjudande 2021-12-

22, inflytt januari

2022.

8.Biståndsenheten 2021-04-08 SoL Boende Ej verkställt under

perioden. Erbjuden

lägenhet i december

men den behövde

renoveras så

inflytt/verkställighet

dröjer till januari.

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

pga. att det saknas

ledig bostad. Bor på

korttidsboende

10.Biståndsenheten 2021-06-23 LSS-kontaktperson. Tackar 2021-10-22

nej till insatsen helt.
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Avslutas

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

kontakt med

företrädare och

enskild.

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

ledig bostad. Bor på

9§9 i

hemkommunen.

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

2021-10-18. Tackat

nej.

Bedömning

 Antalet ej verkställda beslut har ökat sedan förra gången. Antal rapporterade
beslut är 13 totalt under kvartal 4, under kvartal 3 var det 10 stycken ärenden
som rapporterades.

 Av de 13 rapporterade ärendena har 5 ärenden avslutats, 1 har verkställts under
kvartalet och 2 har tackat ja till erbjudanden under som kommer verkställas i
januari 2022.

 2 stycken bor på boende i annan kommun under tiden de väntar på att få flytta
till Gnesta.

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

 En har tackat nej till erbjuden plats och inväntat nytt erbjudande om plats

 Ett ärende förs kontinuerlig kontakt med företrädare och enskild angående hur
ärendet skall verkställas.
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Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kan medföra konsekvenser för ekonomin om Inspektionen för vård och

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

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

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

ansökan. Avgiften varierar i varje enskilt ärende.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej aktuellt i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-03

Lena Karlsson Leksell Patrik Rosin

Förvaltningschef Verksamhetschef Administration och

bistånd

Olof Åberg

Utredare

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-03-09
Diarienummer: SN.2021.34

§ 7

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut u kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För fjärde kvartalet 2021 finns 13 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 8
stycken inom LSS och 5 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-02-03

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-04
Diarienummer: SN.2021.34

§ 44

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS -kvartal 3

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För tredje kvartalet 2021 finns 10 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 6

stycken inom LSS och 4 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och

återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej

verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-11-01

2. Utdrag ur Socialnämndens protokoll, § 75

3. Tjänsteskrivelse 2022-03-03

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns.

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

Beslutsgång
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-03-03

Diarienummer: SN.2021.34

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande

biståndsbeslut enligt SoL och LSS, kvartal 3

2021.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Rapport godkänns.

Sammanfattning

För tredje kvartalet 2021 finns 10 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 6
stycken inom LSS och 4 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-11-01

2. Utdrag ur Socialnämndens protokoll, § 75

3. Tjänsteskrivelse 2022-03-03

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Utredare Socialförvaltningen.

~ Förvaltningschef

Anders Axelsson Lena Karlsson Leksell

Kommunchef Förvaltningschef

Olof Åberg

Utredare

www.gnesta.se


Socialnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-11-24
Diarienummer: SN.2021.34

§ 75

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns

Sammanfattning av ärendet
För tredje kvartalet 2021 finns 10 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 6
stycken inom LSS och 4 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021-11-01

Tjänsteförslag
1. Rapport godkänns

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ kommunfullmäktige



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

Upprättad: 2021-11-01
Diarienummer: SN.2021.34

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS, kvartal 3

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapport godkänns.

Sammanfattning
För tredje kvartalet 2021 finns 10 ej verkställda gynnande biståndsbeslut, varav 6
stycken inom LSS och 4 ärende inom SoL. Alla beslut är rapporterade och
återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapporten omfattar ej
verkställda beslut inom tre månader från det att beslut togs eller avbröts.

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

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



Socialförvaltningen 2(5)
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Ej verkställda beslut inom tre månader

Enhet Beslut om insats

fattat

Typ av insats Kommentar

Biståndsenheten 2020-03-04 Kontaktperson LSS Erbjudande om

verkställighet

pausad på kunds

begäran.

Kontinuerlig

kontakt i ärendet.

Biståndsenheten 2020-10-21 Kontaktperson LSS Personen har

erbjudits insatsen

2021-09-10, kp

tackat nej till

uppdraget, utförare

letar fortsatt efter

ny kp.

Biståndsenheten 2020-10-28 Avlösarservice i

hemmet, LSS

Har erbjudits

insats. Träffade

avlösare 1/6. 11/6

meddelar

företrädare att

avlösaren hoppat av

innan verkställande

pga kände att det

var för stort

uppdrag. Utföraren

fortsätter att söka

lämplig avlösare.

Biståndsenheten 2021-03-05 SoL Boende Är på korttids i

väntan på plats på

särskilt boende.

Har flyttat till

annan kommun 21-

10-01

Biståndsenheten 2021-03-25 LSS-boende Önskar specifik

verkställighet och

vill ej ha annat
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erbjudande.

verkställt 2021-10-

14, har blivit

erbjuden annat

innan men tackat

nej.

Biståndsenheten 2021-04-08 SoL Boende 2021-08-18 Tackar

nej till erbjudande

om att få flytta till

SÄBO i Gnesta. Vill

stå kvar i kö.

Biståndsenheten 2021-05-11 SoL Boende Personen har fått

boende i sin

hemkommun. Vill

dock stå kvar i

väntelistan för att få

komma till Gnesta i

framtiden.

Biståndsenheten 2021-06-15 LSS-Boende Inget erbjudande

pga att det saknas

ledig bostad.

Erbjudits

korttidsboende som

tillfällig placering,

tackat ja och bor

där i väntan på

ledig plats.

Biståndsenheten 2021-06-18 SoL-boende Inget erbjudande

har skett.

Anledning:

Resursbrist, saknar

ledig bostad. Bor på

särskilt boende i

hemkommunen.

Biståndsenheten 2021-06-23 LSS-kontaktperson. 2021-09-22

Erbjuden insats.

Har ej återkommit

med svar ännu om

de tackar ja eller

nej.
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Bedömning

 Antalet ej verkställda beslut har ökat sedan förra gången. Antal rapporterade
beslut är 10 i kvartal 3, under kvartal 2 var det 9 stycken ärenden. Flera av
ärenden har åtgärdats och kommer verkställas i kvartal 4.

 Gällande ett av besluten har god man/vårdnadshavare kontaktat kommunen
med önskan om att avvakta verkställande på grund av personliga skäl.
Kommunen kommer fortsatt att ha kontakt med företrädare för att säkerställa
att ärendet verkställs.

 I ett ärende som gäller kontaktperson LSS samt ett ärende som gäller
avlösarservice i hemmet LSS, så har personer erbjudits uppdragen och möten
med omsorgstagarna har genomförts. Efter mötet har de tilltänkta personerna
inte varit villiga att ta sig an uppdraget. Det söks vidare efter lämpliga personer
till uppdragen i båda ärendena.

 En person önskade specifik verkställighet och ville ej ha något annat
erbjudande. Har verkställts i kvartal 4.

 En person har beviljats i boende i sin hemkommun men vill stå kvar i kö i
Gnesta.

 En person som har varit på korttidsboende i väntan på en plats har beviljats
plats på boende i sin hemkommun och flyttade dit 2021-10-01. Avslut kommer
med i kvartal 4.

 Två personer har ej kunnat erbjudas placeringar då det finns en platsbrist för
både LSS och SoL boendeplatser.

 En person som bor utanför kommunen har tackat nej till erbjuden plats i Gnesta
men vill stå kvar i kö.

 En person erbjöds LSS-kontaktperson 2021-09-22 och har ej återkommit med
svar.
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Ekonomiska konsekvenser

Beslutet kan medföra konsekvenser för ekonomin om Inspektionen för vård och

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

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

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

ansökan. Avgiften varierar i varje enskilt ärende.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej aktuellt i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-11-01

Lena Karlsson Leksell Patrik Rosin

Förvaltningschef Verksamhetschef Administration och bistånd

Olof Åberg

Utredare

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



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: 2022-04-08
Diarienummer: KS.2018.301

Kommunfullmäktige

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
1. Välja xx från Moderaterna till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

2. Godkänna Lilian Wallins (V) avsägelse som ledamot i Barn- och

utbildningsnämnden.

3. Välja xx till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

4. Godkänna Lena Staafs (V) avsägelse som gruppledare/partiföreträdare för

Vänsterpartiet per 2022-04-30.

5. Välja xx (V) till gruppledare/partiföreträdare för Vänsterpartiet från och med

2022-05-01

Sammanfattning av ärendet
Ärendet behandlar fyllnadsval till nämner mm.

Beslutsunderlag

1. Ärendeblad - Val till kommunala uppdrag- Mandatperioden 2019-2022
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