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Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Krister Ekberg (SD) och Annette Furå (S) som ordinarie och

Anders Oscarsson (S) och Anna Ekström (M) som ersättare att justera protokollet

torsdagen den 30 september 2021, kl 8.00, i kommunhuset, Västra Storgatan 15,

Gnesta.

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

En avsägelse från Andreas Gauffin (SD) kompletteras till ärende 16 på dagordningen,

Val av kommunala uppdrag - Mandatperioden 2019-2022.

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2021.217

§ 59

Interpellation angående personalomsättning
inom socialförvaltningen

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Interpellation ställd av Krister Ekberg (SD) till socialnämndens ordförande Ingrid

Jerneborg Glimne (M).

Ingrid Jerneborg Glimnes (M) svar på Krister Ekbergs (SD) interpellation

angående personalomsättningen inom socialförvaltningen.

Att chefer slutar är ju inte ovanligt i sig; man kan upptäcka att man hamnat på fel plats

och söka sig vidare; man kan tröttna på pendeltågsförseningar eller också vill man gå

vidare i karriären eller av familjeskäl behöva flytta till annan ort långt från Gnesta. En

mindre ort som Gnesta är generellt sätt ett ställe dit man söker sig för att pröva sina

vingar som chef och när man känner sig redo söker man sig vidare i karriären någon

annanstans.

För det andra vill jag poängtera att anställning och avslut sköts av chefer inom

kommunens förvaltningen enligt den delegationsordning som reglerar förhållandet

mellan förtroendevalda (nämnden) och tjänstepersoner (förvaltningen).

Endast vid anställning av Förvaltningschef kan jag som ordförande i nämnden uttrycka

åsikt och delta i intervjuer.

De flesta personalfrågor regleras även inom förvaltningarna tillsammans med och med

stöd av kommunens personalavdelning (HR).

Under de senaste åren har situationen i såväl socialförvaltningen som i kommunen

varit extra ansträngd då vi under lång tid endast haft konsulter och tf. chefer på de allra

viktigaste chefsposterna.

Med denna lilla inledning ska jag dock kommentera de fyra frågor som interpellanten

tar upp.
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SVAR på Fråga 1: Avslutningssamtal är sedan åratal tillbaka ett föreskrivet

standardförfarande i sammanhanget. Avslutssamtal ska hållas av närmaste chef och ev.

med stöd från HR, under förutsättning att den som sagt upp sig så önskar. HR kan även

skicka ut en enkät till de som slutat och på så vis få in önskat underlag.

SVAR på Fråga 2: Vad beträffar de efterlysta ”konkreta” åtgärderna för att förhindra

flykt av chefer, visar det sig att verkligheten ofta är för komplex för att kunna åtgärdas.

Chefer liksom andra anställda slutar av många olika skäl: deras familjeförhållanden

kan ändras, de kan tröttna på att ta pendeltåget varje dag från t.ex.Täby, de kan helt

enkelt vilja gå vidare i sin karriär. Vilka så kallade konkreta åtgärder ska vi då ta till?

Höja lönen?, ändra arbetstider?, erbjuda tjänstebil eller fria luncher? – men visst ska vi

alltid sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare och att driva en effektiv

organisation, det har interpellanten i grunden rätt i.

SVAR på Fråga 3: Nej, ingen kan någonsin säga att för många byten på chefsposterna

är ett bra sätt att förvalta skattebetalarnas pengar. Men i de flesta fall kan vi varken rå

på verkligheten och folks personliga önskemål, eller återinföra livegenskapen. Vi

strävar som sagt alltid efter att bättra oss – och SD har varit representerat i

socialnämnden under den senaste mandatperioden, så det går bra att framföra

konstruktiva förslag direkt under mötena där. Vi lyssnar, jag lovar.

SVAR på Fråga 4: Ja, det finns en tydligt fastlagd delegationsordning, och den

revideras med jämna mellanrum av nämnden vid behov.

Beslutsunderlag
1. Interpellation angående personalomsättning inom socialförvaltningen

Tjänsteförslag
1. Interpellationen får ställas.

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

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2021.275

§ 60

Interpellation gällande Personlig Assistans

Beslut
1. Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Interpellation ställd av Krister Ekberg (SD) till socialnämndens ordförande Ingrid

Jerneborg Glimne (M).

Ingrid Jerneborg Glimnes (M) svar på Krister Ekbergs (SD) interpellation

angående personlig assistans.

Interpellanten undrar om förutsättningarna är lika för alla utförare, alltså är alla avtal

lika skrivna eller skiljer det mellan olika avtal beroende på vem det utförs hos?

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

Fråga 2 : Finns det ersättningar till brukare för lokalkostnader eller liknande?

Till att börja med vill jag tacka för interpellationen och börjar också med att svara på

din inledande fråga även om du inte preciserat den som fråga i interpellationen men

svaret är:

Anordnandet av personlig assistans är alltid individuellt utformat. Insatsen och

fördelning av assistansersättning utgår ifrån den utredning som ligger till grund för

beslut om personlig assistans endera enligt endera LSS (Lagen om särskilt stöd) eller

SFB ( Socialförsäkringsbalken).

SVAR fråga 1 :

Det skiljer ingenting. Gnesta kommun har valt att ha samma timersättning för assistans

enligt LSS som Försäkringskassan har enligt SFB, men har i övrigt en kommunal

utredning och beräkning av ersättning och modell för redovisning.

Den som erhåller assistansersättning från kommunen eller Försäkringskassan har rätt

att välja anordnare som ska ha tillstånd från IVO för att bedriva sådan verksamhet. Det

utgår ingen annan ersättning från kommunen än den timersättning som ska täcka

kostnaderna för personlig assistans.
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Kommunen och staten har ansvar för tillsynen.

SVAR fråga 2 :

Den personliga assistansen är starkt lagreglerad . Det går därför inte att enhetligt svara

på vad som kan skilja i avtal eller hur anordnaren valt att fördela sina omkostnader,

t.ex. lokalkostnader för jourrum, inom ramen för den assistansersättning som

beslutats.

Det är alltså helt i sin ordning att avtalen får olika innehåll och utformning så länge

insatsen utförs och redovisas enligt lag.

Beslutsunderlag
1. Interpellation gällande personlig assistans

Tjänsteförslag
1. Interpellationen får ställas

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2021.148

§ 61

Årsredovisning 2020 Stipendiestiftelsen

Beslut
1. Godkänna Årsredovisning 2020 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till

elever inom grundskolan i Gnesta kommun för;

-belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit

- belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell

verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott

- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola

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

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

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 210913, § 73

2. Tjänsteskrivelse 2020-08-03

3. Årsredovisning Gnesta kommuns Stipendiestiftelse 2020

Tjänsteförslag
1. Godkänna Årsredovisning 2020 för Gnesta kommuns Stipendiestiftelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Länsstyrelsen i Stockholms län
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Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2021.147

§ 62

Årsredovisning 2020 Sociala stiftelsen

Beslut
1. Godkänner Årsredovisning 2020 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsens årliga avkastning ska sedan minst en tiondel lagts till kapitalet användas till

stöd åt behövande personer i Gnesta kommun. Under året har 5 750 kr delats ut från

stiftelsen.

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

uppnå bästa möjliga kapitalförvaltning.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 210913, § 74

2. Tjänsteskrivelse 2021-08-03

3. Årsredovisning 2020 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse

Tjänsteförslag
1. Godkänner Årsredovisning 2020 för Gnesta kommuns Sociala stiftelse.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Länsstyrelsen i Stockholms län.
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Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2021.190

§ 63

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland

Beslut
1. Bevilja Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2020.

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

samordningsförbundet RAR. Samordningsförbundets syfte är att främja samverkan

mellan organisationer och myndigheter i länet.

Gnesta kommun har delgivits samordningsförbundets Årsredovisning för 2020,

granskningsrapport samt revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i

förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 71

2. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

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

Tjänsteförslag
1. Bevilja Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2020.

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

(SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. Ordföranden föreslår att

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ RAR Sörmland

https://rarsormland.se/dokument/arsredovisningar/
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Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2021.190

§ 64

Fastställande av 2022 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Beslut
1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR hemställer att respektive medlems kommunfullmäktige

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

Medlemsinsatsen för Gnesta kommun är 148 859 kr.

Beslutsunderlag
1. Utdrag från kommunstyrelsens protokoll 20210913, § 72

2. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

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

Tjänsteförslag
1. Fastställa budgeten för Samordningsförbundet RAR för 2022.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Reservationer/Yttrande
Krister Ekberg (SD) lämnar in särskilt yttrande.
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Sändlista
~ RAR
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Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: MOB.2021.87

§ 65

Plan- och bygglovtaxa revidering

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

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

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

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

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

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

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

möjlighet till utstakning via kommunen.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 210913, § 75

2. Tjänsteskrivelse 2021-08-16

3. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 210623, § 39

4. Tjänsteskrivelse 2021-06-16

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

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista
~ Planeringschef
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Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2021.236

§ 66

Motion- Bemanna alla skolbibliotek med
skolbibliotekarie i Gnestas grundskolor

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

beredning.

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

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

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

självkritiska perspektivet i undervisningen.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad 2021-09-09

2. Motion - Bemanna alla skolbibliotek med skolbibliotekarie i Gnestas

grundskolor- daterade 2021-08-18

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

beredning.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2021.237

§ 67

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

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

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt Initiativ (Fi), Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V) har tillsammans

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

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

ungdomar som en prioriterad målgrupp i enlighet med kulturpolitiska programmet.

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

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

Kulturskola, bibliotek mm kan samordnas.

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

Gnestas nya centrumplan

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

centrumplan

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

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2021.267

§ 68

Motion angående kontaktpolitikersystem

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

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet (V) har lämnat in en motion med förslaget att ett kontaktpolitikersystem

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

kontaktpolitiker för minst ett verksamhetsområde. Att studiebesök och

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

återrapporteras vid varje nämndmöte.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad- Motion angående kontaktpolitikersystem

2. Motion - Kontaktpolitikersystem

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

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2021.277

§ 69

Motion - Avveckla tjänsten Verksamhetschef
inom Soc

Beslut
1. Motionen anmäls medges och skickas till socialnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Krister Ekberg (SD) Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där förslaget är att

avveckla tjänsten som Verksamhetschef inom socialförvaltningen.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad -Motion- Avveckla tjänsten som verksamhetschef inom

socialförvaltningen

2. Motion - Avveckla tjänsten verksamhetschef inom Soc

Tjänsteförslag
1. Motionen anmäls medges och skickas till socialnämnden för beredning.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Socialnämnden
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Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2021.276

§ 70

Motion - Gång & cykelväg till Dammhagen

Beslut
1. Motionen anmäls, medges och skickas till samhällsbyggnadsnämnden för

beredning.

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

byggs en gång- och cykelväg till Dammhagen i Stjärnhov.

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

2. Motion - Gång -och cykelväg till Dammhagen

Tjänsteförslag
1. Motionen anmäls, medges och skickas till samhällsbyggnadsnämnden för

beredning.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Samhällsbyggnadsnämnden



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2021.278

§ 71

Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta

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

beredning.

Sammanfattning av ärendet
Krister Ekberg (SD) Sverigedemokraterna har skickat in en motion där de föreslår att

en helt mobilfri högstadieskola införs i Gnesta kommun.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad - Motion - Mobilfri högstadieskola i Gnesta

2. Motion- Mobilfri högstadieskola i Gnesta

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

beredning.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsnämnden



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2021.279

§ 72

Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas
skolor

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

beredning.

Sammanfattning av ärendet
Krister Ekberg (SD) Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där det föreslås att

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

elever/klass.

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

2. Motion - Mindre elever i klassen i Gnestas skolor

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

beredning.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums

förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Barn- och utbildningsnämnden



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2021.281

§ 73

Motion- Gör Lötbodal till kommunalt
naturreservat

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

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

förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter för att inrätta ett kommunalt

naturreservat i Lötbodalsområdet.

Beslutsunderlag
1. Ärendeblad - Motion - Gör Lötbodal till kommunalt naturreservat

2. Motion - Gör Lötbodal till kommunalt naturreservat.

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

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Diarienummer: KS.2018.301

§ 74

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2019-2022

Beslut
1. Godkänna Eva Skyllbergs (MP) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.

2. Begära att Länsstyrelsen gör en uppräkning för Miljöpartiet.

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

ledamot i kommunstyrelsen, gruppledare för Sverigedemokraterna, ledamot i

samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i jävsnämnd och ersättare i valnämnd.

4. Begära att Länsstyrelsen gör en uppräkning för Sverigedemokraterna.

5. Godkänna Andreas Gauffins (SD) avsägelse som ersättare i

samhällsbyggnadsnämnden.

6. Välja Krister Ekberg (SD) från Sverigedemokraterna till ledamot i

kommunstyrelsen.

7. Välja Krister Ekberg (SD) från Sverigedemokraterna till gruppledare

8. Välja Andreas Gauffin (SD) från Sverigedemokraterna till ledamot i

samhällsbyggnadsnämnden.

9. Välja Jörgen Dahlgren (SD) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

10. Välja Björn Skoglund (SD) från Sverigedemokraterna till ersättare i

jävsnämnden.

11. Välja Krister Ekberg (SD) Sverigedemokraterna till ersättare i valnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Eva Skyllberg (MP) har begärt sig entledigad som ledamot i kommunfullmäktige för

Miljöpartiet.

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

kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, Gruppledare för

Sverigedemokraterna, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i jävsnämnden

och ersättare i valnämnden.

Andreas Gauffin (SD) har begärt sig entledigad från sitt uppdrag som ersättare i

samhällsbyggnadsnämnden.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Eva Skyllbergs (MP) avsägelse

2. Tomas Ingbergs (SD) avsägelse

3. Andreas Gauffins (SD) avsägelse

Tjänsteförslag
1. Godkänna Eva Skyllbergs (MP) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.

2. Begära att Länsstyrelsen gör en uppräkning för Miljöpartiet.

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

ledamot i kommunstyrelsen, gruppledare för Sverigedemokraterna, ledamot i

samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i jävsnämnd och ersättare i valnämnd.

4. Begära att Länsstyrelsen gör en uppräkning för Sverigedemokraterna.

5. Välja xx från Sverigedemokraterna till ledamot i kommunstyrelsen.

6. Välja xx från Sverigedemokraterna till gruppledare

7. Välja xx från Sverigedemokraterna till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

8. Välja xx från Sverigedemokraterna till ersättare i jävsnämnden.

9. Välja xx från Sverigedemokraterna till ersättare i valnämnden.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Ordföranden föreslår att Andreas Gauffins (SD) avsägelse behandlas i ärendet.

Kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Länsstyrelsen Sörmland

~ De valda

~ Förtroendemannaregistret/Troman

~ Lönekontoret
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UPPROPS- OCH OMRÖSTNINSLISTA Datum: 210927   Sida 1 


ÄRENDE 
NR 


ÄRENDE 
NR 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 


NÄRVARANDE 


 


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 
JA NEJ 


 


Sven Anderson, Ordf M X         
Erik Granqvist, V ordf C X         
Johan Rocklind, Led S X  Digitalt deltagande       
Sami Smedberg, Led S X  Digitalt deltagande       
Anders Oscarsson, Led S X  Digitalt deltagande       
Inger Johansson, Led            S X         
Linda Lundin, Led S                                                       X  Digitalt deltagande       
Jesper Hammarlund, Led S X  Digitalt deltagande       
Harke Steenbergen, Led S X § 63 § 63 Leif Figaro       
Annette Furå, Led S X  Digitalt deltagande       
Ann-Sofie Lifvenhage, Led M X  Digitalt deltagande       
Ingrid Jerneborg Glimne, Led M X § 63 Digitalt deltagande, § 63 Mattias Eldros       
Kim Jarl, Led M X  Digitalt deltagande       
Anna Ekström, Led M X  Digitalt deltagande       
Sibylle Ekengren, Led M X  Digitalt deltagande       
Karin Braathen Gustavsson, Led M X  Digitalt deltagande       
Håkan Ekstrand, Led C X  Digitalt deltagande       
Mari Klasson, Led C X         
Elin Ekstrand, Led C X  Digitalt deltagande       
Andreas Andersson, Led C   X  Digitalt deltagande       
Tomas Ingberg. Led SD 


 


 


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


 x  -------       
Gustav Edman, Led MP
   


X         
Eva Skyllberg, Led MP
   


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







UPPROPS- OCH OMRÖSTNINSLISTA Datum: 210927   Sida 2 


ÄRENDE 
NR 


ÄRENDE 
NR 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 


NÄRVARANDE 


 


JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR 


 
JA NEJ 


 


Leif Figaro, Ers   S
    


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


-- --  -------       
Gunilla Louwerens, Ers  MP  X        
Marja Kiander, Ers  MP  X        
Birgitta Fredriksson, Ers  V  X        
Kerstin Löfgren, Ers  V X  Digitalt deltagande       
Christer Lagergren, Ers  L X  Digitalt deltagande       
Iraj Bagherzadeh, Ers  L  X        
Johan Wahlström, Ers  Fi X  Digitalt deltagande       
Ebba Sellén, Ers  Fi x  Digitalt deltagande       


 








Krister Ekberg (SD) Christian Tomtlund (SD) 


ars Allstadius (SD) Göran Ehrenhorn (SD) 


erye dem okraienta 
Gnesta 


Gneska kom rn un 


Ink: 2' 09 2 
Dnr  
För handläggning'  


Särskilt yttrande KF 2021-09-27 


Ärende 6 — Fastställande av 2022 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland. 


Genomlysningen av Samordningsförbundet RAR som gjordes i april 2020 visar på en 


ineffektivitet inom förbundet som leder till att payoff-tiden för gjorda projekt stadigt ökat 


sedan 2016. Tiden för kommande samhällsekonomisk vinst var uppe i 44 månader 2019. 


Medelvärdet för RAR ligger på 29 månader. 


Den genomsnittliga återbetalningstiden för de 58 samordningsförbund som granskats är 12 


månader. Den enskilt viktigaste orsaken är att få deltagare i RAR Sörmlands insatser har gått 


vidare till arbete eller studier. 


Granskningen visar även det som revisionen även anmärker på, brister i uppföljning och 


utvärdering av genomförda projekt. 


Enbart kostanden för styrelse och kansli uppgår till hela det belopp som alla nio Sörmländska 


kommuner betalar in, fyra miljoner kronor. 


Eftersom kommunen kan söka pengar från Europeiska Socialfonden utan inblandning av RAR 


ser vi inte nyttan av att vara medlemmar i RAR. 


Det projekt som visar allra sämst siffror är SSI (suggestopedi) där noll personer efter fullföljt 


projekt arbetar som anställd. För att SS1 ska vara lönsamt att satsa på krävs det att de som 


deltagit, efter projektet har en månadslön som ger 5000 kr mer och behåller den ökningen i 


tre år. 


Så länge man inte kan påvisa att den samhällsekonomiska vinsten är större än kostnaden i 


rimlig tid bör kommunen på allvar överväga att lämna RAR. 
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