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Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-07-04
Diarienummer: KS.2017.204

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för Samordningsförbudet RAR 2016

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner Årsredovisning för samordningsförbundet RAR för 2016

2. Bevilja Samordningsförbundet RAR, samt de enskilda ledamöterna
ansvarsfrihet för år 2016.

Ärendebeskrivning

Gnesta kommun är medlem i samordningsförbundet RAR. De har översänt
årsredovisningen till sina medlemmar för godkännande. Ingenting har
framkommit som leder till annan slutsats än att årsredovisningen kan godkännas.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende då det avser
godkännande av årsredovisning.

Bilagor

1. Årsredovisning för Samordningsförbundet RAR 2016,
http://rarsormland.se/media/143022/aR-2016_skannad.pdf

2. Granskningsrapport:
http://rarsormland.se/media/143412/Granskningsrapport-2016_skannad.pdf

3. Revisionsberättelse:
http://rarsormland.se/media/143134/Revisionsberattelse-2016_skannad.pdf

Beslutet ska skickas till:

 Samordningsförbundet RAR

 Ekonomienheten

Christina Hedberg Susanne Gustafsson

Kommunchef Ekonomichef

http://rarsormland.se/media/143022/aR-2016_skannad.pdf
http://rarsormland.se/media/143022/aR-2016_skannad.pdf
http://rarsormland.se/media/143022/aR-2016_skannad.pdf
http://rarsormland.se/media/143412/Granskningsrapport-2016_skannad.pdf
http://rarsormland.se/media/143412/Granskningsrapport-2016_skannad.pdf
http://rarsormland.se/media/143412/Granskningsrapport-2016_skannad.pdf
http://rarsormland.se/media/143134/Revisionsberattelse-2016_skannad.pdf
http://rarsormland.se/media/143134/Revisionsberattelse-2016_skannad.pdf
http://rarsormland.se/media/143134/Revisionsberattelse-2016_skannad.pdf
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Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-07-04
Diarienummer: KS.2017.225

Kommunstyrelsen

Begäran om ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet
Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2016

2. Beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet Sörmland

Ärendebeskrivning

Enligt Regionförbundet Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar behandla frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.

Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat Regionförbundets verksamhet
och bokslut för 2016. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas
och att regionstyrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.

Förvaltningens synpunkter

Kommunfullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Regionförbundet
Sörmland i enlighet med revisorernas ställningstagande.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende då det avser
ställningstagande om ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

1. Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2016

2. Protokoll för beslut om årsredovisning

3. Granskning av bokslut och årsredovisning

4. Revisionsberättelse

5. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
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Beslutet ska skickas till:

 Regionförbundet Sörmland

 Ekonomienheten

Christina Hedberg Susanne Gustafsson

Kommunchef Ekonomichef
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ÅRSREDOVISNING 2016

Inledning
Frågan om regionbildning har präglat 2016. Det har 
främst gällt Indelningskommitténs arbete om stor-
regioner, som bland annat utmynnade i förslaget att 
Sörmland skulle ingå i en Svealandsregion. Storre-
gionförslaget fick dock ingen majoritet i riksdagen, 
men en konsekvens av arbetet är att regionförbundet, 
landstinget och kollektivtrafikmyndigheten tillsam-
mans utarbetade ett omfattande faktaunderlag med 
konsekvensbeskrivning kring Sörmlands situation 
och förutsättningar. Detta är ett värdefullt underlag 
vid översynen av en eventuell ny gemensam läns-
region för de tre myndigheterna. 

Regionförbundet ägs av kommunerna och landstinget 
i Sörmland och det är viktigt att regionförbundets 
arbete och processer är väl förankrade hos med-
lemmarna. Under året har åtgärder vidtagits för att 
stärka samarbetet, bland annat genom dialog kring 
verksamhetsplanering och olika utvecklingsområden 
inom regionförbundets nätverksstruktur. Den läns-
gemensamma sammanställningen av kommunernas 
översiktsplaner utgör en god grund för konstruktivt 
samarbete kring regional fysisk planering.

En ny strategi för smart specialisering i Sörmland har 
utarbetats där styrkeområden definierats. Genom att 
erbjuda goda produktions- och arbetsförhållanden för 
både nya och befintliga företag blir vår konkurrens-
kraft starkare och tillväxten ökar, vilket är viktigt för 
att länet ska behålla sin attraktivitet och erbjuda god 
välfärd även i framtiden.

Beredningen för infrastruktur omfattar nu även bostadsfrågor efter beslut i regionstyrelsen. Bakgrunden är att länets alla kommuner  
behöver bygga nya bostäder på grund av befolkningsökningen.



ÅRSREDOVISNING 2016-

Beredningen för jämlik hälsa beskriver hur tillväxt, 
utveckling, livsvillkor och levnadsvanor påverkar 
folkhälsan i rapporten ”Sörmlandsstrategin – ett 
folkhälsodokument?”. Rapporten utgår från hälsans 
bestämningsfaktorer och har förankrats i länets poli-
tiska fullmäktigeförsamlingar.

Att bidra till utvecklingen av den sörmländska indu-
strin är viktigt och regionförbundet har gett Almi ett 
ökat ansvar för att samordna affärsutvecklingsinsatser 
riktade till industrin. Genom Mälardalens Industrial 
Technology Center (MITC) har en plattform för sam-
verkan mellan Mälardalens högskola, näringsliv och 
samhälle kring industriell teknik utvecklats.

En väl utbyggd infrastruktur för bredband och 
digitalisering är viktiga framgångsfaktorer för länets 
utveckling. Regionförbundet har därför under året 
kraftsamlat kring dessa områden, vilket bland annat 
tog sig uttryck i genomförandet av en studieresa för 
länets politiska ledning och tjänstemannaledning till 
Estland, som är ett föregångsland inom digitalisering. 

Informationsöverföring mellan landstinget och  
kommunerna inom vårdkedjan är ett digitaliserings-
projekt av stor betydelse för utvecklingen av Sörm-
lands hälso- och sjukvård och omsorg, som har 
beslutats av huvudmännen under året. Även besöks-
näringen i länet kraftsamlar kring digitalisering 
genom de EU-medel de har fått för ändamålet.

Beredningen för infrastruktur omfattar nu även 
bostadsfrågor efter beslut i regionstyrelsen. Bak-
grunden är att länets alla kommuner behöver bygga 
nya bostäder på grund av befolkningsökningen. 
Även utbyggnaden av järnväg i länet ställer krav på 
bostadsbyggande, vilket gäller såväl planeringen av 
snabbtåg (Sverigeförhandlingen) som byggandet 
av Ostlänken. Den mångåriga processen att bygga 

Citybanan i Stockholm ger resultat, vilket kunde upp-
levas vid en förhandsvisning för samtliga finansiärer 
där Sörmland bidragit med cirka 600 miljoner kronor. 
Genom Citybanan frigörs spårkapacitet för regional-
tåg, vilket gynnar resandet för länet. Planeringen av 
en ny länstransportplan har påbörjats under 2016 och 
kommunernas önskemål när det gäller olika infra-
struktursatsningar samlas in.

Såväl näringsliv som offentliga arbetsgivare har svårt 
att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket 
försvårar tillväxten och tillgången på välfärdstjänster. 
Kompetensberedningen har under året deltagit i det 
storregionala projektet ”#jag med” som syftar till att 
fler unga ska slutföra gymnasiet och etablera sig på 
arbetsmarknaden. Under året har projektet ”Attraktiv 
arbetsgivare” avslutats där syftet var att öka attraktivi-
teten för vård- och omsorgsyrken i samarbete.

Verksamhetsåret avslutades med att regionstyrelsen i 
december beslutade att revidera Sörmlandsstrategin. 
Detta är en omfattande process som omfattar region-
förbundets medlemmar och många andra aktörer. En 
ny Sörmlandsstrategi planeras vara färdig sommaren 
2018 och kommer då att vara ett viktigt styrdokument 
för länet under de följande åren. 

4  



ÅRSREDOVISNING 2016

Kompetensförsörjning, lärande och skolavhopp har varit fokus i verksamhetsplanen 2015 tillsammans med samhällsplanering och 
då särskilt infrastrukturplanering. 

Kompetensberedningen har under året deltagit i det storregionala projektet ”#jag med” som syftar till att fler unga ska slutföra gymnasiet och etablera 

sig på arbetsmarknaden.
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ÅRSREDOVISNING 2016-

Förbundet ska vara ett organ för kommunerna 
och landstinget i Sörmland för att ta vara på länets 
möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska 
medborgarnas/länsbefolkningens möjligheter till 

delaktighet och insyn i verksamheten beaktas liksom 
subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling, 
jämställdhet samt de mervärden som verksamheten 
inom förbundet ger upphov till.

Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling, samordna insatser inom 
området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor:

  Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap  
   samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars  
   värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten.

  Verkställa regionala uppdrag från staten.

  Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde.

  Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att  
    tillföra förbundet.

Regionförbundets uppdrag
Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen

  Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i  
   samarbete med andra parter.

  Samordna insatser för genomförandet av strategin.

  Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

  Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

  Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

Regionförbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan

6  



ÅRSREDOVISNING 2016

Regionförbundets uppgift är att samordna Sörm-
landsstrategin 2020 samt följa upp dess inriktning och 
mål. Förbundet har det övergripande ansvaret, men 
om tydliga resultat ska kunna nås behövs en långtgå-
ende samverkan med andra aktörer. Ett viktigt led i 
uppföljningen är att stämma av utvecklingen i länet 
med hjälp av Sörmlandsstrategins indikatorer.

Förbundet verkställer målen och strategierna i Sörm-
landsstrategin genom projekt och aktiviteter (löpande 
verksamhet). Med utgångspunkt från Sörmlands-
strategins mål har i verksamhetsplanen för 2016 olika 
projekt och aktiviteter angivits, som regionstyrelsen 
beslutat att regionförbundet ska arbeta med under 
året. För dessa projekt och aktiviteter angavs mål som 
ska uppnås under året. 

Resultatet (måluppfyllelsen) ska leda till effekter i ett 
längre perspektiv (Sörmlandsstrategins mål). Den 
långsiktiga utvecklingen kan följas genom Sörmlands-
strategins indikatorer, vilket ger en bild över hur 
regionförbundets verksamhet bidrar till den hållbara 
tillväxt och utveckling som beskrivs i Sörmlands-
strategin 2020. 

Verksamheten och de mål som beskrevs i verksam-
hetsplanen följs nu upp på projekt- och aktivitetsnivå 
och redovisas i årsredovisningen. 

Redovisning av måluppfyllelseRegionförbundets uppdrag
Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen

Sörmlandsstrategin 
2020

Mål och strategier

Projekt

Projektmål 2016

Aktivitet

Aktivitetsmål 2016

 7



ÅRSREDOVISNING 2016-

Huvudverksamhet

Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildnings- 
      anordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av  
	 		 				kompetens	som	finns

Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Regional kompetensplattform

Regeringsuppdrag med syfte att verka för en utvecklad samverkan inom kompetens-
försörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. 

Fortsatt kartläggning av kompetensbehov och fördjupade studier inom utbildning och 
arbetsmarknad	ingår.	I	övrigt	återfinns	här	finansiering	av	ett	antal	aktiviteter	som	
återfinns	i	kompetensberedningens	handlingsplan.	Aktiviteterna	omfattar	samtliga	tre	
strategier inom mål 1.

Aktiviteter är påbörjade enligt plan, däribland 14 av 17 insatser som ingår i kompe-
tensberedningens handlingsplan. En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos fram 
till 2025 har tagits fram inom Östra Mellansverige och presenterats på en sjulänskon-
ferens i Stockholm. Kompetensplattformen har under året förstärkts med medel från 
Tillväxtverket, en aktörsanalys har genomförts och samarbete kring kompetensbe-
hovsanalyser är påbörjat tillsammans med Arbetsförmedlingen och kommunerna.

650 000 kronor

832 400 kronor

2016-12-31

I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och 
vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens.

8  



ÅRSREDOVISNING 2016

Projekt

Projektmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Politisk kompetensberedning

Utgöra styrgrupp för implementeringen av handlingsplanen och initiering av nya insat-
ser	i	linje	med	det	regionala	kompetensplattformsuppdraget.	De	insatser	som	finns	i	
handlingsplanen	återfinns	under	regional	kompetensplattform	eller	som	egna	poster.

Beredningen	har	träffats	regelbundet	med	syfte	att	höja	sin	kompetens.	Studiebesök	
inom och utom länet har genomförts. 2016 har beredningen haft fokus på samverkan 
mellan arbetsmarknadens parter och utbildningsväsendet. En studieresa till London 
med temat omvärldsförändringar genomfördes med inbjudna deltagare från arbets-
marknadens parter. 

100 000 kronor

  97 900 kronor

2016-12-31
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Ostlänken kompetens

I samarbete med relevanta aktörer kartlägga och kommunicera kompetensbehov och 
dynamiska	effekter	av	Ostlänkenbygget,	samt	främja	samverkan	mellan	utbildnings-
anordnare och arbetsgivare utifrån detta.

Fortsatt medverkan i det gemensamma klustret ”East Sweden Infra Cluster” där en 
tredje	rapport	om	tillväxteffekter	av	Ostlänkenbygget	tagits	fram	för	presentation	 
under början av 2017.

250 000 kronor

  61 100 kronor

2016-12-31

Projekt

Projektmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Projekt

Projektmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Satsning på Mälardalens högskola och samverkan med andra universitet och högskolor

Fortsatt stöd till Mälardalens högskola för att säkerställa akademiskt stöd inom framförallt 
områdena kompetens och innovation. Målet är att säkerställa Mälardalens högskolas 
status och dess möjlighet att vidareutveckla viktiga utbildningar och forskningsområden. 

Samverkan med universitet och högskolor har en viktig roll att säkerställa länets  
behov	av	kompetens	på	många	områden,	särskilt	de	offentliga	myndigheternas.	

I överenskommelsen om samverkan med högskolan är spridning av forskning till 
länets kommuner en viktig del. Tillsammans med Mälardalens kompetenscentrum för 
lärande genomfördes en pilotutbildning i entreprenöriellt lärande för nyanlända ung-
domar.	Två	videofilmer	för	digital	spridning	inom	offentlig	innovation	samt	studie-	och	
yrkesvägledning	har	tagits	fram.	Regionförbundet	medfinansierar	fortsatt	HV3D,	ett	
forskningsprojekt	om	vinster	med	införande	av	hälsoteknik	i	offentlig	verksamhet.	

800 000 kronor

684 800 kronor 

2016-12-31
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Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg

Med	delfinansiering	från	Tillväxtverket	genomförs	ett	tvåårigt	utvecklingsprojekt	
tillsammans med samtliga regionförbundets medlemmar som syftar till att öka attrakti-
viteten för yrken inom vård och omsorg. En inventering av vad som görs i andra delar 
av landet genomförs för att hitta goda exempel som kan vägleda och inspirera. Kom-
munerna och landstinget ska genom projektet öka kunskapen om hur man rekryterar 
och behåller personal. Projektet leds av en externt rekryterad projektledare. 

Projektet avslutades 2016-12-31 och är slutredovisat till Tillväxtverket. Projektets 
arbete och resultat presenterades vid ”Kompetensforum” den 24 november.  
Ett magasin har också producerats där några deltagare informerar om arbetet i projektet.

690 000 kronor (intäkter 690 000 kronor, kostnader 1 380 000 kronor)

705 000 kronor

2016-10-31

Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

#jagmed - unga till arbete och utbildning

Medverkan i det storregionala socialfondsprojektet #jagmed som omfattar fem län  
syftar	till	att	fler	unga	i	Östra	Mellansverige	slutför	sina	gymnasiestudier	alternativt	 
hittar andra vägar till en varaktig etablering på arbetsmarknaden.

I början av 2016 pågick analys- och uppstartsfasen. I Sörmland ingår två lokala 
delprojekt: Katrineholms kommun samt Nyköping/Oxelösunds kommuner. Projektpla-
ner har reviderats och anpassats till lokala förhållanden. Kontakter har kontinuerligt 
etablerats mellan ordinarie strukturer och de lokala projekten. Projektens erbjudanden 
och resultat har blivit allt mer efterfrågade. Fler deltagare söker sig till projekten. 

Ett kontinuerligt lärande och erfarenhetsutbyte pågår mellan projekten, inom länet och 
hela	ÖMS.	Delprojektet	”Inkludering,	nyanlända	och	flerspråkiga”	har	haft	två	möten	
med fokus på nyanlända ungdomar och jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskrimi-
nering samt nyanlända ungdomars psykiska ohälsa.

För lärande och spridning av resultat har de lokala projekten medverkat på lokala och 
regionala konferenser och varit aktiva i sociala media och lokala bloggar. Dessutom 
har	en	informationsfilm	tagits	fram.

350 000 kronor

544 600 kronor

2018-12-31

Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete
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ÅRSREDOVISNING 2016-

Projekt

Projektmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Arbetsplatsintegrerat lärande, Europeiska socialfonden (ESF)

Genom detta ESF-projekt implementeras en modell för ett arbetsplatsintegrerat läran-
de i tre av Sörmlands kommuner. Arbetslösa utomeuropeiskt födda män och kvinnor 
utbildas till arbete inom vård- och omsorgssektorn. För att stärka deras ställning på 
arbetsmarknaden byggs stödstrukturer upp runt dem i form av särskilt anpassad  
undervisning och ökad kompetens på arbetsplatserna om hur man stöttar den som 
har otillräcklig kunskap. 

Modellen kommer att stärka och vidareutveckla banden mellan utbildning och arbets-
liv och resultera i att: 

 bestående arbetsplatslärande utvecklas  
 förändrade attityder på arbetsplatserna  
 ny utbildningsmodell, bättre samverkan, ny lärarroll  
 användbara metoder och verktyg.

Projektets arbetsmetoder är även genomförbara inom andra yrkesområden och  
andra branscher. Projektet kommer att använda ett arbetsplatsnära lärande inom  
två områden: ett individuellt arbetsplatsnära lärande kopplat till kurser på omvård-
nadsprogrammet och svenska som andraspråk samt stödstrukturer för ett arbets-
platsnära lärande.

Projektstart var den 1 augusti 2016, fram till årsskiftet genomfördes en planeringsfas 
för att från 2017 kunna övergå i genomförandefas. Planeringsarbetet fortlöpte enligt 
projektbeskrivning. 

Finansieras helt av ESF

139 100 kronor

2019-07-31
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ÅRSREDOVISNING 2016

Aktivitet

Aktivitetsmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

ESF-projekt

I regionförbundets ambition att bistå medlemmarna med stöd i EU-arbetet har ett 
behov	av	förstudiemedel	och	medfinansiering	av	projekt	identifierats.

Målet är att mobilisera aktörer i Sörmland - myndigheter, näringsliv, kommuner, ide-
ella	organisationer	med	flera	för	att	genomföra	utvecklingsprojekt	som	leder	till	ökad	
tillväxt och minskat utanförskap på den sörmländska arbetsmarknaden.

En viss osäkerhet hos medlemmarna om ESF-rådets möjligheter att bevilja social-
fondsansökningar ledde till en svag start att nyttja regionförbundets avsatta medel för 
hjälp av projektskrivning. Medlen började inte nyttjas förrän i slutet av budgetåret.

500 000 kronor

185 700 kronor

Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig  
      på arbetsmarknaden.
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ÅRSREDOVISNING 2016-

Sörmland har starka samband med omvärlden

Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem

Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Utvecklingsprocesser och löpande arbete

Regionförbundet bedriver, deltar och stödjer olika utvecklingsprocesser inom trans-
port- och infrastrukturområdet genom att vara drivande, genomföra strategier och  
aktivt arbeta med infrastrukturplanering. Målet med att stödja och vara verksam i 
dessa organisationer och processer är att bevaka Sörmlands och medlemmarnas 
intressen nationellt, regionalt och lokalt. Förbundet är delägare i Nyköping Östgöta-
länken	AB,	medfinansiär	till	Biogas	Öst	och	aktiviteterna	i	”Räta	linjen”.

Arbetet med våra regionala och storregionala nätverk har fortsatt under året.  
Stor vikt har lagts på ”En bättre sits-processen” samt att ta fram en ny systemanalys 
tillsammans med sex andra län. 

480 000 kronor

531 300 kronor

2016-12-31

Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Attraktiva bytespunkter i Sörmland

Målet är att utifrån en nulägesinventering förstå dagens standard, hur byten mellan 
olika transportslag fungerar på bytespunkterna i länet idag samt framtida investerings-
behov. Projektet skapar underlag för regionala kvalitetsmål och hur vi kan utveckla 
attraktiviteten	på	befintliga	bytespunkter.	Projektet	skapar	förutsättningar	för	ett	ökat	
kollektivtrafikresande	och	utvecklingen	av	ett	hållbart	transportsystem.

Utredningsarbetet avslutades hösten 2016 och en slutrapport färdigställdes i slutet av året. 
En	databas	har	tagits	fram	under	året	som	blir	ett	stöd	till	kollektivtrafikmyndigheten	i	det	
fortsatta arbetet med att förstå vad som behöver åtgärdas på olika bytespunkter i länet.

170 000 kronor

167 500 kronor

2016-07-31
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ÅRSREDOVISNING 2016

Utredningar och övrig verksamhet

Målet är att stödja aktuella infrastruktur- och transportfrågor i länet genom att delta 
i olika aktiviteter. Det handlar om att ta fram underlag som stödjer medlemmarnas 
planering och arbete för att utveckla och stärka noder i transportsystemet samt regio-
nala och storregionala samband. Här ingår utredningar och utvecklingsinsatser kring 
Skavsta och Ostlänken.

Våren	2016	gjordes	en	avsiktsförklaring	kring	samverkan	och	medfinansiering	mellan	
Stockholm	Skavsta	flygplats	AB,	Nyköpings	kommun	och	Regionförbundet	Sörmland.	
I	avsiktsförklaringen	finns	medfinansiering	för	en	samordnare	kring	Skavstas	utveck-
lingsfrågor. Regionförbundet var också behjälpligt i skrivandet av EU-ansökan under 
programmet CEF för projektet Skavsta Access 2.0.

600 000 kronor

366 000 kronor

2016-12-31

Projekt

Projektmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut
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ÅRSREDOVISNING 2016-

Genomförande av länsplanen för regional transportinfrastruktur

Målet är att, utifrån den årliga beslutade processen, genomföra och följa upp den 
regionala	planen	i	samverkan	med	Trafikverket,	kommunerna,	kollektivtrafikmyndig-
heten, länsstyrelsen och landstinget. Här ingår också en summering av arbetet med 
”En bättre sits”.

Uppföljning och genomförande har under året skett genom löpande kontakter med 
berörda	aktörer	såsom	kommunerna	i	länet,	landstinget,	kollektivtrafikmyndigheten	
och	Trafikverket.

150 000 kronor

  61 300 kronor

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Ny länstransportplan 2018-2029

Målet är att ta fram en ny länstransportplan enligt det statliga uppdraget. Att ta fram 
planen är ett processarbete under framförallt 2016-2017. Processen innehåller både 
kunskapsbyggande, analys, dialog och förankring hos länets aktörer.

Året började med projektplanering. Därefter togs två analyser fram: Uppföljning läns-
transportplan 2010-2016 och Analys av åtgärdsvalsstudier 2013-2016. Våren 2016 
bestod av information och förankring av processen och metodiken i de regionala nät-
verken.	I	april	anordnades	en	infrastruktur-	och	kollektivtrafikdag	som	en	uppstart	på	
länsplaneprocessen. Därefter följde ett arbete med mål och indikatorer och förankring 
av	arbetet	fram	till	juli.	Under	hösten	2016	genomfördes	flera	workshops	och	stra-
tegiska vägledningsdiskussioner med politiken. Därefter togs tre planalternativ fram 
som vägledning för åtgärdsplaneringen. Dessutom har en metodik för hållbarhetsbe-
dömning och konsekvensbeskrivning av planalternativen och föreslagna satsningar i 
länet arbetats fram.

           0 kronor

352 700 kronor

2018-12-31

Projekt

Projektmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut
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ÅRSREDOVISNING 2016

Genomförande av regional cykelstrategi för Sörmland

Målet är att aktivt arbeta med processer och projekt i genomförandet kopplat till stra-
tegiområdena i cykelstrategin. Under 2016 fortsätter arbetet med åtgärdsvalsstudier, 
fysisk planering, cykelmätningar och utveckling av Näckrosleden.  

I arbetet med cykelstrategin har fokus legat på att driva på den fysiska planeringen 
av	åtgärder.	Detta	har	gjort	att	flera	vägplaner	tagits	fram	och	åtgärdsvalsstudier	har	
genomförts för samtliga stråk utpekade i den regionala cykelstrategin. Utöver detta 
har arbetet med utvecklingen av Näckrosleden fortsatt genom avtalsskrivningar med 
enskilda väghållare och analyser av nya föreslagna sträckningar. Arbetet har skett i 
nära samarbete med kommunerna. Arbete pågår även med att digitalisera leden.  
Ett cykelevenemang i Nyköping har också genomförts under året.

300 000 kronor

150 000 kronor

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland

Bredband/e-förvaltning

Aktiviteten har två huvudmål, dels stimulera utbyggnaden av den digitala tillgängligheten 
i form av både fast och mobilt nät, dels initiera insatser för utveckling av e-förvaltning i 
kommunerna och landstinget. Samordning av kommunernas arbete med bredbands-
strategier kommer att ske genom regionförbundet. Förbundet kommer även att, tillsam-
mans med länsstyrelsen, fungera som regional bredbandssamordnare. 

Förbundskontoret har under 2016 fortsatt med implementeringen av den regionala bred-
bandsstrategin. Arbetet har berört såväl fast som mobil infrastruktur. Totalt sett har nu tre 
regionala	samarbetsavtal	träffats:	Telia,	IP-Only	och	Telenor.	

För att sprida kunskap och inspiration kring infrastruktur och digitalisering anordna-
des en regional konferens på Hedenlunda under hösten. Regionförbundet driver ett 
regionalt nätverk med kommunala bredbandssamordnare där vi konkret arbetar med 
kartläggningar och metoder för att undanröja hinder i utbyggnaden. Förbundskontoret 
är också representerat i Bredbandsforums koordinatorsnätverk samt är representant 
i PTS framtidsgrupp för verksamhetsplan fram till 2020. Senast tillgängliga data från 
PTS	visar	på	en	fiberutbyggnad	i	Sörmland	på	60,04	procent	.	Motsvarande	siffra	för	
riket är 60,81 procent.

880 000 kronor (intäkter 620 000 kronor från PTS, kostnader 1 500 000 kronor).

735 200 kronor 

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall
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ÅRSREDOVISNING 2016-

Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv

Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap

Ung Företagsamhet (UF)

Medfinansiera	Ung	Företagsamhets	verksamhet	kring	UF-företagande	i	länets	gym-
nasieskolor. Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som vill ska 
ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin gymnasietid. Ett viktigt arbete för UF är 
att	inspirera	fler	lärare	till	att	handleda	ungdomar	i	företagande.	

Aktiviteterna inom Ung företagsamhet har fortsatt att öka även detta år. Intresset för 
företagande och entreprenörskap ökar bland skolornas elever. Verksamhet sker i de 
flesta	av	länets	gymnasieskolor.	Avstämningar	sker	med	regelbundenhet	för	att	följa	
upp verksamheten. 

 

275 000 kronor

275 000 kronor

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Samarbete med Östsvenska Handelskammaren

Målet	är	att	träffa	en	överenskommelse	om	samverkan	kring	tillväxtprojekt	i	länet,	
bland annat genom insatser för internationalisering i sörmländska företag samt följa 
upp genomförda insatser.

Handelskammaren ska genom sina insatser inom området näringslivsutveckling med-
verka till förverkligandet av Sörmlandsstrategin 2020.

Uppföljning av handelskammarens aktiviteter inom uppdraget har skett såväl ge-
nom skriftlig rapportering som muntliga avstämningar kvartalsvis. Verksamheten har 
bestått av insatser för företagens internationalisering. Det är exempelvis utbildningsin-
satser och seminarier. En annan insats är att samla företag runt bygget av Ostlänken.

650 000 kronor

650 000 kronor

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall
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ÅRSREDOVISNING 2016

Samarbete med Nyföretagarcentrum

Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland.

Nyföretagarcentrum stödjer utvecklingen av nya samt blivande företag och företagare. 
Avstämningar under året har skett för att följa upp verksamheten.

50 000 kronor

46 100 kronor

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Almi Internationella Invandrarföreningen (IFS)

IFS är en ideell förening som har till uppgift att främja företagandet för personer med 
utländsk	bakgrund	i	syfte	att	hjälpa	och	stödja	dessa	att	starta	eller	att	utveckla	befint-
liga företag. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för ekonomi, jämställdhet 
och kulturell integration.

Via	IFS-verksamheten	ska	ett	flertal	företagare	med	utländsk	bakgrund	få	rådgivning	
så att de kan starta företag. Även nystartade företag av denna typ ska få rådgivning. 
En speciell satsning på kvinnor med utländsk bakgrund ingår också.

Inom	IFS	verksamhet	finns	tre	rådgivare.	Efterfrågan	på	IFS	tjänster	har	varit	stor	
och har även ökat. Totalt har drygt 400 kunder nyttjat IFS rådgivningar. Dessutom har 
cirka 50 informationsinsatser genomförts på arbetsförmedlingar, SFI skolor, kom-
muner,	organisationer	för	nyföretagande,	kulturorganisationer	med	flera.	Arbetet	med	
att få till en pool av timanställda rådgivare har fortsatt. Med den ska det att gå att få 
rådgivning	på	fler	språk.	

900 000 kronor

900 000 kronor

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall
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ÅRSREDOVISNING 2016-

Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus

Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Robotdalen	(externt	projekt,	medfinansieras	av	regionförbundet)

Projektet har pågått i drygt tio år som en del av Vinnovas Vinnväx-program. Projektets 
områden är fältrobotik, industrirobotik och hälsorobotik. Regionförbundet följer projek-
tet så att det uppnår de mål som Vinnova och EU:s regionalfond ställer på projektet.

Robotdalen har fortsatt att arbeta med en översyn av organisationsformen och möj-
ligheter	till	framtida	finansiering,	då	hittills	beviljade	projektmedel	bara	sträcker	sig	till	
och med 2017. Under året genomfördes  företagsstudier för robotisering på fyra sörm-
ländska	företag	och	medel	finns	för	att	genomföra	ytterligare	ett	antal	under	2017.	
Planen	är	att	koppla	dem	till	de	behov	som	identifieras	via	företagsanalyser	gjorda	av	
Mälardalen Industrial Technology Center (MITC). Innovationsprojekt pågår kring fyra 
kommersiella produktidéer knutna till området robotik. Inom området hälsorobotik har 
två lösningar tagits fram, som kommer att implementeras inom Eskilstuna kommuns 
verksamhet under 2017.

1 500 000 kronor 

1 500 000 kronor

2017-12-31

Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Mälardalen Industrial Technology Center (MITC)  
(externt	projekt,	medfinansieras	av	regionförbundet)

Målet är att få till en samverkan mellan företag från hela Sörmland, akademi och 
samhälle inom området industriell teknik. I samarbetet ingår industriföretag i Mälarda-
len	och	Mälardalens	högskola.	Målet	är	att	planera,	finansiera	och	koordinera	utbild-
nings-, utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans.

MITC utgör en plattform för samverkan kring industriell teknik mellan näringsliv, utbild-
ning och samhälle. Under sommaren-hösten genomfördes en intervjuundersökning 
av industriföretag i Nyköping, Oxelösund och Trosa, när det gäller kompetensbehov 
och framtida utvecklingsplaner. Tidigare har motsvarande analys gjorts i KFV-regi-
onen. Baserat på företagens behov erbjuds under 2017 olika insatser  i samarbete 
med	Almi,	Östsvenska	Handelskammaren	med	flera	aktörer,	för	att	öka	företagens	
kompetens och teknikutveckling.

500 000 kronor

500 000 kronor

2016-12-31
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ÅRSREDOVISNING 2016

Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Teknikcollege, sydöstra Sörmland (externt	projekt,	medfinansieras	av	regionförbundet)

Målet är att följa upp att samverkansprojektet mellan regionförbundet, Nyköpings, 
Oxelösunds, Trosas och Gnestas kommuner uppfyller sina mål kring samverkan  
mellan	näringsliv	och	det	offentliga,	bland	annat	om	behov	av	kompetens.

Deltagande i styrgrupp och strategidag under 2016. Under året har en nedgång i  
aktiviteterna skett och en omorganisering planeras för 2017. Regionförbundet kom-
mer	därmed	att	avsluta	finansieringen.

100 000 kronor

           0 kronor

2016-12-31

Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Genomförande av Sörmlands Innovationsstrategi

Till den framtagna innovationsstrategin har utarbetats ett handlingsprogram med be-
skrivning av insatser och aktiviteter för olika insatsområden. Målet är att bygga ett väl 
fungerande innovationsstödsystem som uppmuntrar människor och företag att arbeta 
mera innovationsinriktat, för bättre konkurrenskraft och ökad tillväxt samt för att lösa 
angelägna samhällsutmaningar. 

Verksamheten, med länets fyra innovationsnoder som motor, ska utvecklas ytterligare 
och samverka aktivt med varandra, andra stödaktörer och med närliggande innovati-
va	och	akademiska	miljöer.	Särskilt	fokus	ska	vara	på	innovationsutveckling	i	befint-
liga	företag	och	inom	den	offentliga	sektorn.	Samverkan	utökas	med	grannregionerna	
och de olika innovativa miljöerna i Östra Mellansverige.

Nodernas verksamhet utvecklas löpande och erbjuder nu mötesplatser, inspiration 
och	stöd	för	ökad	innovation	i	befintliga	företag,	i	offentlig	verksamhet	och	hos	en-
skilda idébärare. Innovationsrådgivning erbjuds även via Almi Företagspartner.

Mötesplats för innovationssystemet genomförs två gånger per år, som en arena för 
erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsutveckling. Genom projektet Strong, ett 
tvåårigt projekt med medel från Tillväxtverket, har ett länsövergripande forum ska-
pats, Team Tillväxt Sörmland, för gemensamt stöd och hantering av idéer och behov 
från	näringslivet.	Träffar	kommer	att	genomföras	sex	gånger	per	år.

En	regional	digital	plattform	för	företagsservice	finns	på	verksamt.se/sormland.

2 800 000 kronor 

3 247 300 kronor

2016-12-31
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Sörmlands tillverkningsindustri

I	regeringens	villkorsbrev	för	2016	fick	Regionförbundet	Sörmland	mer	medel	än	vad	
som tidigare tilldelats av de så kallade 1:1-medlen. De nya medlen tillfördes enligt 
direktivet för de ordinarie regionala utvecklingsmedlen med avsikt att bidra till att 
förverkliga den nationella strategin för hållbar tillväxt och attraktionskraft. Styrelsen 
fattade	därför	beslut	att	utöka	finansieringen	för	insatserna	kring	smart	specialisering	
med tyngdpunkt på industrins tillväxt.

I arbetet med att ta fram styrkeområden i en smart specialiseringsstrategi både för 
Sörmland och Östra Mellansverige utpekades den tillverkande industrin som viktig 
för länet. En kraftsamling tillsammans med länets företagsfrämjande organisationer 
genomfördes under årets sista månader. De extra medel som regeringen tilldelade 
Sörmland	via	1:1-medlen	avsattes	då	till	affärsutveckling	av	företag	inom	den	tillver-
kande industrin. En mindre del gick även till styrkeområdet kring livsmedelsproduktion.

              0 kronor

2 411 000 kronor

2016-12-31

Projekt

Projektmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Sörmlandsfonden (externt	projekt,	medfinansieras	av	regionförbundet)

Sörmlandsfonden ska ge företagare och investerare förutsättningar att utvecklas och 
skapa	affärer.	Fonden	är	ett	komplement	till	traditionell	bankfinansiering.	Regionför-
bundet bidrar till administrationen av Sörmlandsfonden tillsammans med länsstyrelsen.

Regionförbundet har bidragit med en mindre summa pengar för utveckling av verk-
samheten.	Affärsnätverket	består	av	cirka	25	kontrakterade	affärsänglar.	Ett	arbete	
pågår för att attrahera kvinnliga investerare.

Fonden genomförde under 2016 fyra ”Sörmlandsnästen”, i samarbete med länets 
innovationsnoder. Tre nya investeringar samt följdinvesteringar gjordes under året 
och den investerade summan uppgick till totalt 24 miljoner kronor. Utbildning har 
påbörjats för VD respektive ordföranden i de bolag som fonden investerat i, kring led-
ning och styrelsearbete.

100 000 kronor

100 000 kronor

2016-12-31
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Smart specialisering

Det	arbete	som	bedrivits	för	att	identifiera	länets	styrkeområden	ska	fortsätta.	Insatser	
för att stärka dessa kommer att påbörjas under året.

En strategi för Smart specialisering i Sörmland, med prioriterade styrkeområden, har 
tagits fram under året och kommer att föreläggas regionstyrelsen för beslut i början 
av 2017. Insatser inom de föreslagna områdena har förberetts och påbörjats under 
hösten. Almi har, tillsammans med MITC och Östsvenska Handelskammaren, fått i 
uppdrag att stötta industrins utveckling.

Till Agroöst har uppdragits att skapa en arena för samarbete, kunskapsutveckling och 
teknikspridning inom länets biobaserade näringar. 

Tillsammans med övriga regioner i Östra Mellansverige drivs samtidigt ett tvåårigt 
strukturfondsprojekt	ÖMS	Smart	specialisering.	Inom	projektet	har	definierats	fyra	
gemensamma styrkeområden. Workshops har genomförts med aktörer inom de olika 
områdena och kartläggningar pågår av klusterbildningar, kunskapsnoder, innova-
tionsmiljöer, nätverk och andra resurser som kan bidra till utvecklingen av respektive 
område.

1 600 000 kronor

1 035 300 kronor

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher

Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Handlingsprogrammet för näringslivsutveckling

Målet är att utifrån handlingsprogrammet genomföra utvecklingsinsatser i samråd 
med länets näringslivschefer.

Samordning och samverkan med länets kommunala näringslivschefer har strukturerats 
om det senaste året. Fokus har legat på tillväxt i företagen. Näringslivscheferna har 
styrt agendan. Gruppen arbetar med gemensamma frågeställningar och målsättningar.

100 000 kronor

  62 000 kronor

2016-12-31
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Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Det regionala turismutvecklingsuppdraget

Målet är att följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt upphandling. I uppdraget 
ingår fortsatt arbete med destinationsutvecklingsarbetet.

Arbetet med att utveckla Sörmland som en av Sveriges nya internationella destina-
tioner fortsätter. Liksom tidigare är resultatet bra. Uppföljning sker såväl skriftligt som 
muntligt. De muntliga avstämningarna genomförs regelbundet. Sörmlands marknads- 
och	försäljningskanal	www.visitsormland.com	fylls	hela	tiden	på	med	fler	företag	och	
erbjudanden. Arbetet med digitalisering i företag har påbörjats och kommer att bli en 
stor del av arbetet de närmaste åren. Fortsatta kontakter med agenter och press i an-
dra	länder	förser	Sörmland	med	artiklar	och	fler	utländska	besökare.	I	det	ligger	även	
arbetet med bloggare. Allt inom uppdraget sker i nära samarbete med kommunerna.

4 000 000 kronor

4 000 000 kronor

2016-12-31

Projekt

Projektmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Utökat arbete med destinationsutveckling

Att	fullfölja	ett	flerlänssamarbete	för	destinationsutveckling	inom	det	geografiska	området	
Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Att under Almedals-
veckan presentera och synliggöra Sörmland utifrån det genomförda och pågående desti-
nationsutvecklingsarbetet, med slottstema.

Under året har stora insatser gjorts för att få till stånd ett gemensamt projekt med övriga 
regioner inom Östra Mellansverige. Sörmland har varit drivande i den frågan. Slutsat-
serna blev till slut att regionerna kommer att arbeta tillsammans inom vissa områden. Det 
gäller exempelvis statistik. Inom andra utvecklingsområden är det så stora skillnader att 
gemensamma insatser inte skulle ge de resultat som önskas. Även i fortsättningen kom-
mer det att vara fortsatt täta kontakter mellan länen inom området. Det planerade delta-
gandet i Almedalen under sommaren avbröts då medverkan från näringslivet inte blev i 
den omfattning som önskats.

1 000 000 kronor

1 000 000 kronor

2016-12-31
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Aktivitet

Aktivitetsmål 

Uppföljning 
av mål 

Budget

Utfall

Almi,	regionspecifikt	uppdrag

Att	utforma	ett	regionspecifikt	uppdrag	kring	företagsrådgivning	för	företag	i	tillverk-
ningsindustrin samt företag som står inför ett generationsskifte.

Under våren påbörjades ett program för ägarskiften i företag samt ett fördjupat arbete 
med tillväxtrådgivning för företag i tillverkningsindustrin i Katrineholm. Ägarskiftespro-
grammet riktade sig till arbetslösa i Katrineholm med tidigare anställning på Ericsson. 
Insatser har skett både till enskilda personer i Ericsons omställningsprogram och till 
företag	med	generationsskiftesbehov.	Ingen	affär	har	gjorts	och	Almi	kommer	att	fort-
sätta insatserna i hela länet under 2017. Företag i tillverkningsindustrin i Katrineholm 
har fått en första behovsanalys av företagets tillväxt.

500 000 kronor

500 000 kronor

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag

Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora 
företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verk-
samheten	ska	vara	inriktad	på	företagsutveckling	genom	rådgivning	och	finansiering	
med utlåning till små och medelstora företag. Här ingår också tillväxtrådgivning och 
samverkan kring detta i Östra Mellansverige.

Att följa upp genomförandet av de politiskt beslutade ägardirektiven.

I basuppdraget i de gemensamma ägardirektiven mellan staten och regionen ingår 
i	år	tillväxtrådgivning.	Almi	har	med	denna	finansiering	gått	samman	med	övriga	
Almiföretag i Östra Mellansverige i en satsning på rådgivning till små och medelstora 
företag och sökt och beviljats pengar från EU:s regionalfond. Projektet heter Tillväxt-
lyftet och genomför företagsrådgivning i sörmländska företag. Tre olika program med 
olika nivåer av rådgivning erbjuds de deltagande företagen. Almis övriga verksamhet 
består	av	olika	typer	av	finansiering	till	små	och	medelstora	företag.	I	år	har	man	lånat	
ut cirka 64 miljoner till företag i alla länets kommuner.

5 800 000 kronor

5 744 700 kronor

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall
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Insatser för att främja övergången till en koldioxidsnål ekonomi

Medfinansiering	av	initiativ	inom	området	koldioxidsnål	ekonomi.

Inom	regionalfondens	område	koldioxidsnål	miljö	är	regionförbundet	medfinansiär	
i	två	projekt.	Det	handlar	om	energieffektivisering	i	företag	samt	solenergi.	Region-
förbundet  har också representation i den grupp som ger förslag till utlysningar och 
diskuterar gemensamma projekt inom Östra Mellansverige.

300 000 kronor

324 800 kronor

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål 

Budget

Utfall

Almi Invest 

Medfinansiering	av	en	gemensam	investeringsfond	i	Östra	Mellansverige.	Fonden	rik-
tar sig till företag med tillväxtplaner och som är villiga att släppa in främmande kapital 
och	externt	ägande	i	verksamheten.	Fonden	medfinansieras	av	EU:s	regionalfond.

Den nya Almi Invest fond nr 2 har startat. Revolverade pengar från fond 1 har nyttjats 
som	medfinansiering	i	fonden.	Fonden	är	i	en	uppbyggnadsfas	och	en	organisation	
med mer lokalt engagemang håller på att byggas upp.

950 000 kronor

900 000 kronor
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Mål 3 handlar bland annat om stöd till utvecklingen av nya och blivande företag och företagare. Inom området Smart specialisering har Agroöst fått  
uppdraget att skapa en arena för samarbete, kunskapsutveckling och teknikspridning inom länets biobaserade näringar.
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Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer

Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö

Aktivitet

Aktivitetsmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Regional fysisk planering

Att med utgångspunkt i Sörmlandsstrategin 2020 koppla länets utvecklingsarbete till 
en regional fysisk planering. Detta ska ske genom en utvecklad inom- och mellan-
regional samverkan och dialog. Arbetet kommer i hög grad att bygga på en fortsatt 
utveckling av det gemensamma analysarbetet i länet och regionen.

Det avslutande seminariet i lärprojektet kring regional fysisk planering hölls i början av 
mars, med ett högt deltagande. Det fortsatta arbetet med regional fysisk planering har 
skett i samverkan med framtagandet av en ny länstransportplan (LTP). Kommunernas 
översiktsplaner har slagits samman avseende bebyggelseutvecklingen i ett gemensamt 
GIS (visualisering med hjälp av kartor). Underlaget ska användas i analysarbete och 
konsekvensbeskrivning av de olika planalternativ som arbetas fram i LTP-processen.

300 000 kronor 

322 200 kronor

Storregionalt planeringssamarbete

Deltagandet innebär att aktivt medverka i den storregionala samverkansgruppen för 
Östra Mellansverige (ÖMS). Målet är att verka för och delta i framtagandet av gemen-
samma storregionala planeringsunderlag, som exempelvis Stockholms arbete med 
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS).

Det gemensamma storregionala planeringsunderlaget ÖMS 2050 var tillsammans med 
Stockholms regionala utvecklingsplan, RUFS 2050, ute på samråd under våren. Under 
hösten har remissvaren sammanställts. En ny befolkningsframskrivning har tagits fram 
och ett tillhörande strukturbildsarbete påbörjats. Detta utgör bland annat underlag till 
den slutliga versionen av ÖMS 2050 som beräknas färdigställas våren 2017.

100 000 kronor 

128 500 kronor

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall
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Strategi: Vi skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna

Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Plan för jämställd regional utveckling

Målet är att utarbeta en ny plan för arbetet med jämställdhetsintegrering inom det 
regionala utvecklingsarbetet.

På uppdrag av regeringen, via Tillväxtverket, påbörjades ett separat, treårigt projekt 
under	2016.	Projektet	är	finansierat	av	Tillväxtverket.	Kunskapsinsamling	och	för-
ankringsarbete som genomfördes för detta projekt har också kunnat användas som 
grund för jämställdhetsplanen. Detta arbete innebar en workshop med deltagare från 
länet, samt att ta fram en utredning om jämställdhetsintegrering i det företagsfräm-
jande systemet och möten med nyckelpersoner i regionen.

En projektgrupp för att ta fram planen tillsattes i slutet av 2016 och arbetet med att 
skriva planen påbörjades. Planen kommer att vara färdigställd i början av 2017.

50 000 kronor

48 800 kronor 

2016-12-31
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Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Utveckling av landsbygdens näringar, inklusive ”Stolt mat”

Målet är att tillsammans med länsstyrelsen koordinera arbetet med EU:s landsbygds-
program	och	strukturfonder	samt	regionförbundets	insatser	så	att	effektiva	insatser	för	
att stärka näringslivsutvecklingen på landsbygden kan komma till stånd. Särskilt fokus 
ska riktas på maten som en växande näringsgren.

Vi har arbetat tillsammans med länsstyrelsen i frågor som gäller landsbygdsutveck-
ling.	Det	gäller	dels	EU-fonder,	dels	specifika	projekt.	Uppföljning	sker	genom	gemen-
samma	möten.	Stolt	mat	i	Sörmland	finansieras	gemensamt	av	Sörmlands	sparbank,	
Rekarnebanken, regionförbundet och länsstyrelsen. Regionförbundets ordförande 
sitter i styrgruppen för projektet. Skriftlig rapportering kommer regelbundet. 

         0 kronor

30 000 kronor

2015-12-31

Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Politisk beredning för jämlik hälsa

Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen i Sörmland och 
driva frågan om ett minskat gap i fråga om hälsa kontra ohälsa.

Beredningen för jämlik hälsa var i början av året på studiebesök i Östergötland för att 
se hur arbetet med regionalt tillväxtarbete och folkhälsofrågor förs i regionen.

Beredningen har vidare tagit fram rapporten ”Sörmlandsstrategin - ett folkhälsodo-
kument?”. I denna rapport görs en genomgång av hur Sörmlandsstrategin, dess 
målområden	och	vissa	specifika	projekt,	relaterar	till	hälsans	bestämningsfaktorer.	
Rapporten lanserades på konferensen ”Tillväxten startar i skolan” den 1 september. 
Konferensen genomfördes av beredningen tillsammans med kompetensberedningen 
och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Under hösten har rapporten, 
som kommer att vara beredningens plattform för dess fortsatta arbete, förankrats i 
länets olika fullmäktigegrupper.

100 000 kronor

   57 400 kronor

2018-12-31
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Stöd till integrationsinsater i länet

Målet är att stimulera till och medverka i insatser som lyfter fram integrationen som en 
tillväxtfaktor.

Stöd har getts till skrivandet av en projektansökan för en utlysning av Tillväxtverket, 
projektet blev beviljat och är uppstartat (Bazar Eskilstuna).

En stor del av regionförbundets arbete under 2016 har varit att etablera sig och skapa 
förtroende för vårt arbete inom integrationsområdet. Medverkan i ett nätverk för 
integrationsstrateger i Sörmland där länsstyrelsen är sammankallande, påbörjades 
under hösten och är fortsatt prioriterat. Strategiskt samarbete med länsstyrelsen kring 
integrationsfrågor har pågått sedan våren 2016.

Förutom	ovan	har	en	stor	del	av	arbetet	varit	att	definiera	regionens	roll	och	möjlighe-
ter i frågan. Deltagande i ett lärprojekt anordnat av Reglab inleddes under september 
där regionens roll i integrationsfrågan undersöks. Lärprojektet kommer att avslutas 
under	våren	2017.	För	att	parallellt	förankra	arbetet	med	definitionen	av	regionens	
roll, ta del av medlemmarnas behov samt för att kunna ta fram mål och strategi för 
regionförbundets integrationsarbete, genomfördes samtal med alla medlemmars 
integrationsstrateger under november och december. Denna turné resulterade i en 
sammanfattning som kommer att ligga till grund för regionförbundets vidare arbete.

175 000 kronor

106 800 kronor

2016-12-31

Projekt

Projektmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut
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Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Analyssamverkan i Mälardalen

Målet är att fortsätta och ytterligare utveckla det etablerade samarbetet med berörda 
organ i Västmanland, Örebro och Östergötland kring regionala analyser. I arbetet in-
går även att samråda med berörda organ i Uppsala och Stockholms län samt relevan-
ta organ på nationell nivå. Inom projektet hanteras även Sörmlandsbasen, en databas 
som SCB tillhandahåller.

Samarbetet i Östra Mellansverige har avbrutits och Sörmland arbetar vidare på egen 
hand med analyser och utvärderingar.

275 000 kronor (intäkter 515 000 kronor, kostnader 790 000 kronor)

240 400 kronor

2016-12-31

Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Tematisk utvärdering

I uppdraget att följa upp Sörmlandsstrategin 2020 ingår att årligen göra en tematisk 
utvärdering av insatser som gjorts över tid inom något av strategins målområden. 
Under 2016 är målet att utvärdera den satsning som gjorts inom besöksnäringen i 
Sörmland under de tre senaste åren, genom det så kallade destinationsutvecklings-
projektet.

En upphandling av utvärderare är genomförd. Arbetet med utvärderingen har påbör-
jats. Den beräknas vara färdig i slutet av februari 2017.

250 000 kronor

  91 100 kronor

2016-12-31

Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020
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Nätverk för EU-samordnare

Målet är att driva och utveckla nätverket för länets EU-samordnare så att de kan 
stödja medlemmarnas politiker vid internationella kontakter på regional nivå och i 
strukturfondsarbetet.

Nätverket	i	Sörmland	har	träffats	en	gång	under	året.	Nätverket	i	Östra	Mellansverige	
har	också	träffats	en	gång.	EU-samordnarna	i	Östra	Mellansveriges	större	städer	
träffas	kontinuerligt	för	att	hitta	gemensamma	satsningar	runt	regionalfondens	möjlig-
heter för städerna.

50 000 kronor

10 600 kronor

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF) och  
Assembly of European Regions (AER)

Utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i nämnda organisationer. 

Medlemskapet i SEF och AER har fortsatt under året. Regionförbundets politiska 
representanter och ungdomsdelegater har deltagit i AER:s Summer Academy.

250 000 kronor

296 300 kronor

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Ledningskonferensen 2016 gick  
till Estland och hade temat  
”Digitalisering inom offentlig sektor”.
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 Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Stödstruktur	för	ett	effektivt	utnyttjande	av	EU:s	strukturfonder	

Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra aktörer att utnyttja 
befintliga	EU-medel	på	ett	effektivt	sätt.	En	stödstruktur	med	både	personella	och	
ekonomiska resurser under hela programperioden ska fortsätta att byggas upp inom 
förbundskontoret. Mobilisering av både regionalfondsprojekt och socialfondsprojekt 
ska	genomföras	i	länet	och	i	Östra	Mellansverige.	Kunskap	om	EU:s	möjliga	finansie-
ringsformer	ska	finnas	på	regionförbundet.

Under	året	har	regionförbundet	varit	med	och	finansierat	en	koordinator	för	arbetet	
med strukturfonderna i Östra Mellansverige. Tillsammans med organisationen RAR 
har	regionförbundet	också	genomfört	arbete	med	mobilisering	för	att	skapa	fler	social-
fondsprojekt. Detta har lett till att  fyra projekt beviljats medel. Totalt ESF-stöd är cirka 
42 miljoner kronor. Projekten har startat under hösten 2016, eller startar under våren 2017.

Under hösten 2016 har ytterligare mobiliseringsinsatser genomförts inom två områden: 

 Utveckling av SFI-pedagogik genom Suggestopedi 

 Ett projekt för nyanlända i byggbranschen. 

Beslut om dessa förväntas under juni 2017.

Alla Sörmlands kommuner, Landstinget Sörmland, Försäkringskassan och Arbetsförmed-
lingen omfattas av mobiliseringsinsatserna, liksom ideella organisationer och näringsliv.

I	det	ÖMS-gemensamma	arbetet	har	också	identifierats	ett	behov	av	ytterligare	
insatser	för	att	få	till	stånd	fler	projekt	både	inom	socialfondens	och	regionalfondens	
område. Extra resurser har därför beslutats för mobilisering av projektet inom områ-
det koldioxidsnål ekonomi och länsövergripande insatser inom socialfondsområdet.

2 000 000 kronor

881 400 kronor
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Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Ledningskonferens 2016

Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av 
den globala ekonomin, inspirera till nytänkande för Sörmland i Stockholm-Mälar- 
regionen samt att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar.
Ledningskonferensen kommer att genomföras den 3-5 oktober.

Ledningskonferensen genomfördes den 3-5 oktober i Tallinn, Estland, som ligger 
långt framme inom digitaliseringen. Deltagarantalet uppgick till 50 personer; kom-
munernas och landstingets styrelsepresidier samt högsta tjänstepersoner, inklusive 
två inbjudna personer från landstinget. Skriftlig dokumentation sammanställdes efter 
konferensen och en utvärderingsenkät skickades till deltagarna.

100 000 kronor (externa intäkter 450 000 kronor, kostnader 550 000 kronor)

  73 700 kronor

2016-11-28

Reglab

Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande om regional ut-
veckling. I forumet möts bland annat regioner, myndigheter och forskare för att lära 
sig mer. Reglab driver gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala 
analyserna.

Som medlem har regionförbundet deltagit i Reglabs lärprojekt och seminarieserier.  
Regionförbundet har bland annat deltagit i analysarbetet inför ett lärprojekt om inte-
gration och ett om arbetsmarknadspolitik. Förbundet har också deltagit i nätverken 
kring smart specialisering, utvärdering och kompetensförsörjningsdagarna.

100 000 kronor

97 200 kronor

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall
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Kommunikationsplan 2015

Målet med regionförbundets kommunikation är att den ska bidra till att regionför-
bundets vision och mål i Sörmlandsstrategin 2020 uppnås. Detta ska bland annat 
ske genom att hålla hemsidan uppdaterad och aktuell, producera och publicera elva 
nyhetsbrev,	arrangera	flera	mötesplatser	under	året	och	därmed	stärka	varumärket	
Regionförbundet Sörmland.

Under 2016 gjordes en extra insats för att öka intresset för regionförbundets Face-
booksida vilket resulterade i att vi ökade antalet följare rejält och i slutet av året hade 
vi nästan 400 följare vilket var en ökning med nästan 100 under året.

Elva	nyhetsbrev	har	publicerats	och	två	större	nätverksträffar	har	hållits	för	kommu-
nikatörerna i länet, tillsammans med kommunernas integrationsstrateger. Det första 
hölls	i	Eskilstuna	i	maj	på	temat	”Hur	kommunicerar	vi	flyktingfrågan	och	integrationen	
i Sörmland”. Det andra hölls i Nyköping i mitten av augusti i samband med ”Forum 
Nyköping – för integration och social sammanhållning”.

1 250 000 kronor

854 200 kronor

Aktivitet

Aktivitetsmål

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projekt

Projektmål 

Uppföljning 
av mål

Budget

Utfall

Projektslut

Morgonsoffor

Målet är att marknadsföra och öka kännedomen om Regionförbundet Sörmland i ett 
positivt sammanhang när det gäller företagande, marknadsföring och regional ut-
veckling i Nyköping/Oxelösund, KFV-regionen (Katrineholm, Flen och Vingåker) och 
Gnesta.

Totalt	16	Morgonsoffor,	med	närmare	1	800	besökare,	har	genomförts	i	Nyköping/
Oxelösund, i KFV-regionen (Katrineholm, Flen och Vingåker) och i Gnesta vilket ger 
ett	genomsnitt	på	drygt	110	personer	per	soffa.	Morgonsofforna	i	Nyköping/Oxelösund	
har under hösten direktsänts på regionförbundets Facebooksida vilket ökat antalet 
besökare	till	såväl	Morgonsoffan	som	Facebooksidan.

100 000 kronor (intäkter 150 000 kronor, kostnader 250 000 kronor)

  89 800 kronor

2016-12-31
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2016 års tematiska utvärdering av insatser inom Sörmlandsstrategin utvärderar den satsning som gjorts inom besöksnäringen i Sörmland under de tre 

senaste åren, genom det så kallade destinationsutvecklingsprojektet.

 37



ÅRSREDOVISNING 2016-

Regionstyrelsen, det politiska organet för regional 
utveckling i Sörmland, består av 33 ledamöter och lika 
många ersättare. Av de 33 kommer 22 från länets nio 
kommuner och 11 från landstinget. 

Regionstyrelsen har under 2016, det andra året under 
innevarande mandatperiod, haft sex sammanträden, 
vid vilka följande externa aktörer har medverkat:

Regionstyrelsens arbetsutskott, vilket bereder styrel-
sens ärenden, har haft sex sammanträden under året.
Styrelsen har även tre beredningar; kompetensbered-
ningen, beredningen för infrastruktur och transporter 

samt beredningen för jämlik hälsa, vilka under året 
har haft sju, fem respektive fem sammanträden.

Politisk styrning

Övriga insatser:

WSP Analys & Strategi: Tematisk utvärdering om den regionala infrastrukturplaneringen

Konsult Sune Eriksson: Sörmland – nära Stockholm, sammanfattning av utvecklingsarbete

Indelningskommittén: Indelningskommitténs arbete med regionfrågan

Sveriges kommuner och landsting: SKL:s arbete med regionfrågan

Region Örebro län: Regionbildningsprocessen i Örebro

Landstinget Sörmland: Sjukvårdens roll i regionfrågan

Näringsdepartementet,	enheten	för	regional	tillväxt:	Demografins	regionala	utmaningar,	bilaga	till	
långtidsutredningen

Landstinget Sörmland: Regionfrågan – Sörmland i en ny regionbildning

Ordförande i strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige samt konsult Benita Wikström: 
Sörmland i EU – ett steg till

Stolt mat i Sörmland

Stockholms läns landsting, tillväxt- och regionplaneförvaltningen: Regional utveckling och övergripande 
regional planering i Stockholmsregionen (Storregionalt planeringssamarbete)

Länsstyrelsen i Västmanland, projektledare (Smart specialisering)

Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland AB (Almi företagspartner, basuppdrag)

Helseplan: Digitaliseringsanalys – förstudie (Bredband/e-förvaltning)
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Förbundskontoret är regionförbundets tjänstemanna-
organisation som leds av regiondirektören. Kontoret 
består av två enheter; enheten regional utveckling 
med strateger och projektledare inom olika kompe-
tensområden samt enheten ledningsstöd, som ansva-
rar för förbundskontorets administration, stöd till den 
politiska ledningen och utveckling av interna rutiner. 
Därtill finns funktioner för strategisk kommunikation 
och regional analys.

En ny regiondirektör har tillträtt under våren då tidi-
gare chef har gått i pension vid halvårsskiftet.

Under året har utvecklingen av förbundskontorets IT-
miljö fortsatt. Syftet är att med IT som verktyg stödja 
regionförbundets arbetsprocesser utifrån tillgäng-
lighet, mobilitet och säkerhet och därmed medföra 
effektivitet. Kontorets personal är mobil och arbetar 
även på andra ställen än på kontoret. Samarbetet med 
regionförbundets medlemmar och andra organisa-
tioner i och utanför länet har ökat. Regionförbundets 
IT-miljö behöver därför stödja det arbetssättet bättre.

Övriga insatser som pågått under 2016 är bland annat 
en fortsatt utveckling av det systematiska arbetsmiljö- 
arbetet och en medarbetarenkät har genomförts i 

början av året i samarbete med företagshälsovården. 
Resultatet har diskuterats på kontorets interna möten 
och i utvecklingssamtal.

Från och med 2015 har förbundskontoret påbörjat ett 
löpande miljöarbete i syfte att tydliggöra och succes-
sivt minska kontorets miljöpåverkan. Miljöarbetet ska 
löpande följas upp internt i verksamheten och även 
rapporteras i delårs- och årsbokslut. Uppföljning görs 
genom mätning av nedanstående miljönyckeltal.

Under 2016 har utfallet för nedanstående miljönyck-
eltal varit:

 Elförbrukning på kontoret:  
 11 494 kWh 2016, (12 524 kWh, 2015).

 Tjänsteresor med bil, kilometerantal:  
 - Hyrbilar: 18 198 km 2016 (30 700 km, 2015). 
 - Privata bilar, politiker och tjänstepersoner: 
    89 491 km 2016, (93 570 km, 2015).

 Kopiering och pappersförbrukning på kontoret:  
 - Kopiering och utskrift: 106 370 stycken 2016  
    (163 847 stycken, 2015, innehåller även skannade  
        dokument). 
 - Pappersförbrukning: 75 000 stycken 2016  
   (100 000 stycken, 2015).

Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet

Regiondirektör

Strategisk kommunikation  
och  

regional analys

Regional  
utveckling

Ledningsstöd

Kommunikationsansvarig, 
regional analytiker

Biträdande  
regiondirektör

Strateger

Administrativ chef

Regionsekreterare,  
administratörer,  
kommunikatör, 

sekreterare  
Strukturfondspartnerskapet
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Regionförbundets resultat och finansiella mål

Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska en kommun, 
varmed kommunalförbund jämställs, ange mål och 
riktlinjer för sin verksamhet som är av betydelse för 
en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska 
anges de finansiella mål som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning.

Regionförbundets finansiella mål:
    Budget i balans (om inte synnerliga skäl finns).
    Eget kapital på en nivå som ger finansiell hand- 
    lingsberedskap, det vill säga 12 miljoner kronor.
    Nivån för kassalikviditet (betalningsförmåga på  
    kort sikt) ska överstiga 100 procent. Avser kvoten  
    kortfristiga fordringar + kassa + bank och kort- 
    fristiga skulder. 

För regionförbundet gäller som finansiellt mål att i 
enlighet med kommunallagen (8 kap 4 §) ha en budget i 
balans och intäkterna ska därmed överstiga kostnaderna.

Undantag från kommunallagens krav att ha en budget i 
balans och att intäkterna därmed ska överstiga kost-
naderna, får göras restriktivt om synnerliga skäl finns 
(Kommunallagen 8 kap 5 b §). Synnerliga skäl kan vara 
ett eget kapital med realiserbara tillgångar som översti-
ger vad som bedöms utgöra rimliga krav på finansiell 
handlingsberedskap. Regionförbundets eget kapital var 
i årsredovisningen för 2015 16,83 miljoner kronor.

Från och med 2015 har den verksamhet inom social-
tjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland 
som tidigare år ingått i regionförbundets verksamhet, 
övergått till en gemensam nämnd där landstinget är 
värdkommun. Regionstyrelsen har beslutat att region-
förbundet under 2016 ska lämna ett ekonomiskt stöd 
på 2,7 miljoner kronor till nämnden. En grundförut-
sättning för det var att regionstyrelsen beslutade att 
frångå det finansiella målet om en budget i balans som 
tidigare antagits för förbundet och att en del av det egna 
kapitalet skulle tas i anspråk för att kunna finansiera det 

stödet. Regionförbundets budget för 2016 var därför 
underbalanserad med 1,77 miljoner kronor.

Regionförbundets resultat för 2016 är -1,37 miljoner 
kronor. Avvikelsen jämfört med den underbalanse-
rade budgeten är cirka 400 000 kronor. Både intäk-
terna och kostnaderna har blivit högre än budget. 
Resultatet är 3,86 miljoner kronor högre än 2015 
(-5,23 miljoner kronor, 2015). I delårsbokslutet per 
den 31 augusti 2016 presenterades en prognos på ett 
resultat om -1,4 miljoner kronor vid årets slut. 

Det egna kapitalet vid årets slut är 15,46 miljoner kro-
nor och överstiger därmed det fastställda målet på 12 
miljoner kronor. Kassalikviditeten för perioden är 237 
procent och överstiger därmed målet på 100 procent. 
I budgetavstämningen nedan framgår avvikelser mot 
budget samt jämförelse med utfallet för 2015 för de 
olika områdena.
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1 Bland annat ränteintäkter, ersättning för strukturfondspartnerskapet, externa föreläsningar och försäljning inventarier.

2 Särskild projektbudget. De statliga regionala medlen ingår inte i regionförbundets budgetomslutning.

3 Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet, kommunchefsträffar, regionfrågan och utredning av FoU.

Budgetavstämning 

Intäkter

Medlemsavgifter

Ersättning personal Länsstyrelsen

Externa intäkter projekt och aktiviteter 
huvudverksamhet

Sidoverksamhet

Övrigt 1

Summa

Projektfinansiering statliga regionala medel  
1:1 Tillväxtverket 2

Summa

Summa intäkter

Kostnader

Huvudverksamhet 

Sidoverksamhet 

Politisk styrning

Förbundskontoret

Övrigt 3

Summa kostnader

RESULTAT

38,62

2,00

5,77

0,00

0,17

46,56

15,11

15,11

61,67

-37,96

-2,70

-2,25

-19,07

-1,06

-63,04

-1,37

38,62

1,98

2,42

0,00

0,30

43,32

12,78

12,78

56,10

-34,57

-2,70

-2,20

-17,70

-0,70

-57,87

-1,77

0,00

0,02

3,35

0,00

-0,13

3,24

0

2,33

2,33

5,57

3,39

0,00

0,05

1,37

0,36

5,17

-0,4

Budget 
2016

Budget-
avvikelse

Utfall 
2016

Budgetavstämning (i miljoner kronor)

37,22

1,96

3,94

0,10

0,21

43,43

12,48

12,48

55,91

-38,15

-3,08

-2,10

-17,07

-0,74

-61,14

-5,23

Utfall 
2015
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Huvudverksamhetens ekonomi

Ekonomisk sammanställning för huvudverksamheten

Huvudverksamhetens kostnader har varit något högre 
än budget, men samtidigt har intäkterna varit högre än 
budgeten.

Förbundets totala nettokostnader för huvudverksamhe-
ten uppgick till 32,2 miljoner kronor, vilket är en minsk-
ning med 2 miljoner kronor jämfört med föregående år. 

Finansieringen har skett främst med det statliga så kall-
lade 1:1-anslaget som utbetalas via Tillväxtverket samt 
med regionförbundets egna budgeterade medel. 

Huvudverksamhetens nettokostnader var i regionför-
bundets budget fastställda till 19,37 miljoner kronor för 
hela året (21,79 miljoner kronor i kostnader och 2,42 
miljoner kronor i externa intäkter). Till detta i budgeten 
kom de statliga, regionala utvecklingsmedlen på 12,78 
miljoner kronor som regionförbundet disponerar för 

projektverksamhet (1:1-anslaget). Dessa medel ingår 
inte i förbundets budgetomslutning utan är en särskild 
projektbudget där regionförbundet har beslutanderätt 
över anslaget samt administrerar och redovisar utfallet 
till Tillväxtverket. 

Under 2016 beslutade regeringen att öka 1:1 anslaget för 
Sörmland från 12,48 miljoner kronor (2015) till 15,51 
miljoner kronor för 2016. Projekten som fått stöd från 
anslaget finns med i verksamhetsplanen för 2016, främst 
inom målområdena ett och tre i Sörmlandsstrategin. 

Inrapportering av genomförda, förbrukade projektmedel 
har skett till Tillväxtverket och regionförbundet har fått 
del av det anvisade regionala, statliga utvecklings-ansla-
get. En reglering av en tidigare uttagen kredit gjordes 
och därför blev rekvireringen för 2016 15,11 miljoner 
kronor.

3 250 600

2 365 800

23 196 400

754 700

2 634 700

32 202 200

-89400

-214 200

+ 2 071 400

+ 29 700

- 1 740 300

57 200

Utfall 
helår

Avvikelse 
budget-utfall

I	Sörmland	finns	goda	förutsättningar	för	 
unga och vuxna att utbilda sig och arbeta.  
Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera  
rätt kompetens

Sörmland har starka samband med omvärlden

Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv

Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer

Övriga insatser

TOTAL NETTOKOSTNAD

3 400 000

2 690 000

22 900 000

776 000

3 642 000

33 408 000

Prognos i 
delårsbokslut

Budget 
helår

Mål

3 340 000

2 580 000

21 125 000

725 000

4 375 000

32 145 000
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Målområdet har överskridit budget med 
cirka 30 000 kronor. Arbetet med att hitta 
regionförbundets roll i länets integrations-

arbete har varit svårt, bland annat beroende på att 
förbundets medlemmar haft fullt upp att lösa akuta 
problemsituationer. En kraftsamling tillsammans med 
medlemmarna genomfördes under årets sista måna-
der. Kostnaderna för detta kommer att belasta nästa 
års verksamhet. Därefter görs en plan för fortsatt 
arbete. Vissa kostnader från förra årets visionsarbete 
”Sörmland nära Stockholm” har belastat detta års 
verksamhet. Regionförbundet har också medfinansie-
rat Sörmlands matdag, vilket inte var budgeterat.

Huvudverksamhetens nettokostnader blev totalt cirka 
57 000 kronor högre än budget.

Inom detta målområde har en mindre bud-
getavvikelse på cirka 90 000 kronor under 
budget påvisats. De medel som avsatts för 

stöd till ESF-projekt har inte nyttjats fullt ut.

Hela målområdet har underskridit budget 
med 214 000 kronor. Insatserna för aktivi-
teter inom den regionala cykelstrategin har 

inte kommit upp i budgeterat belopp. Vissa kostnader 
för att ta fram en ny länstransportplan för 2018-2029 
har tidigarelagts och belastar årets budget med ett 
större belopp än budgeterat. Detta kommer troligen 
att medföra att 2017 års kostnader kan bli något 
lägre än beräknat. Arbetet med genomförandet av 
innevarande länstrasportplan har inte medfört att de 
kostnader som budgeterats nyttjats fullt ut.

Målområdet har överskridit budget med 
cirka 2 miljoner. I början av året tog sty-
relsen beslut om att en stor del av de extra 

1:1-medlen som regeringen tilldelat Sörmland skulle 
användas till insatser inom mål 3. I arbetet med att ta 
fram styrkeområden i en smart specialiseringsstrategi 
både för Sörmland och Östra Mellansverige utpeka-
des den tillverkande industrin som viktig för länet. En 
kraftsamling tillsammans med länets företagsfräm-
jande organisationer genomfördes under årets sista 
månader. De extra medel som regeringen tilldelade 
Sörmland via 1:1-medlen avsattes då till affärsutveck-
ling av företag inom den tillverkande industrin. En 
mindre del gick även till styrkeområdet kring livs-
medelsproduktion. Teknikcollegets verksamhet har 
upphört under året.

Kommentar till utfall

Insatser utöver Sörmlandsstrategins mål

Inom detta område har inte budgeterade kostnader 
totalt sett uppnåtts, vilket gett en avvikelse på 1,74 
miljoner kronor jämfört med budget. Årets tematiska 
utvärdering avseende länets arbete med destinations-
utveckling påbörjades sent under året och kostna-
derna kommer endast till hälften att belasta 2016 års 
verksamhet.  Det fleråriga gemensamma analysarbetet 
inom Östra Mellansverige har avlutats och analy-
tikerna arbetar nu var och en för sig. Analytikerna 
fortsätter dock att träffas för utbyte av erfarenheter. 
Ungdomsdelegater och ledamöter i AER har deltagit i 
Summer Academy. Detta var inte budgeterat. Alla de 
insatser som planerats för stödstrukturen för nytt-
jande av EU:s strukturfonder har inte genomförts.
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Sidoverksamhetens ekonomi Politiska styrningens ekonomi

Regionförbundet Sörmland har åren 2003-2014 varit 
formell huvudman för olika insatser på vård- och 
omsorgsområdet. Under 2014 genomfördes en utred-
ning kring strukturen för samverkan inom socialtjänst 
och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland. Utred-
ningens förslag presenterades för regionstyrelsen i juni 
2014 och efter godkännande skickades den till samtliga 
huvudmän för antagande av en förändring inför 2015. 
Från och med 2015 ingår verksamheten i en gemensam 
nämnd där landstinget är värdkommun. 

Regionförbundet har under 2016 lämnat ett ekono-
miskt stöd på 2,7 miljoner till nämndens samlade 
verksamhet. Hela kostnaden ryms inte inom region-
förbundets ordinarie finansieringsram och är därmed 
anledningen till det budgeterade underskottet.

Kostnaderna för den politiska styrningen avser sam-
manträdesarvoden till regionförbundets förtroen-
devalda, fasta arvoden till styrelsens presidium och 
arbetsutskott samt övriga kostnader relaterade till det 
politiska uppdraget. Kostnader för regionförbundets 
revisorer, arvoden till politiker i hälsoberedningen, 
kompetensberedningen och infrastrukturberedningen 
samt representation i Assembly of European Regions 
(AER) ingår också. 

För hela året var en kostnad på 2,2 miljoner kronor 
budgeterad för den politiska styrningen och utfal-
let blev 2,25 miljoner kronor. Kostnaderna översteg 
därmed budget marginellt

Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning

Årsbudgeten för förbundskontorets kostnader uppgår 
till 17,7 miljoner kronor. Kostnaden för förbunds-
kontoret blev 19,07 miljoner kronor. I prognosen vid 
delårsbokslutet beräknades ett utfall vid årets slut på 
17,95 miljoner. Kostnaderna blev cirka 1,37 miljoner 
kronor högre i jämförelse med budget. Det förklaras 
främst av en extra avsättning till pensionsstiftelsen (se 
vidare om pensionsskuld).

Personal

Den huvudsakliga kostnaden för förbundskonto-
ret är personalkostnader. Personalkostnaderna för 
förbundskontoret var för 2016 budgeterade till 14 
miljoner kronor och resultatet blev 16,25 miljoner 
kronor. Det beror på den extra avsättningen till pen-
sionsstiftelsen samt även dubbla lönekostnader vid 
övergången till ny chef för förbundskontoret. 

Antalet tillsvidareanställda vid kontoret var vid årets 
slut 18 personer, varav tretton kvinnor och fem män. 

Regionförbundet har också kompletterat sin fasta 
bemanning med tidsbegränsade anställningar för 
olika projekt. Två tjänster har tillsatts med vikarier 
under året. 

Sjukfrånvaron har varit 5,10 procent, vilket är högre 
jämfört med föregående år (3,53 procent, 2015). Den är 
främst relaterad till långtidssjukskrivning. Regionför-
bundet är anslutet till företagshälsovården och subven-
tionerar kostnaden för olika friskvårdsaktiviteter. Det 
finns också en process för hur rehabilitering ska ske. 
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Statlig ersättning för personal

Pensionsskuld

Övriga kostnader

Länsstyrelsen överförde under året statliga medel till 
regionförbundet på 2 miljoner kronor, vilket är beräk-
nat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster.

Den av KPA framräknade pensionsskulden för regi-
onförbundet uppgick vid 2016 års slut till cirka 13,65 
miljoner kronor samt 0,59 miljoner kronor för den 
avgiftsbestämda delen.

Behållningen i SKL:s pensionsstiftelse, där regionför-
bundets pensionsreserv är placerad, har under året 
ökat med cirka 421 000 kronor och uppgick vid års-
skiftet till 12,92 miljoner kronor. Tillgångarna i stiftel-
sen understeg därmed pensionsskulden. I och med det 
rådande ränteläget är förväntningarna för 2017 låga på 
avkastning från stiftelsens ränteportfölj. Därför har en 
avsättning på 1,27 miljoner kronor gjorts.

Övriga kostnader för förbundskontoret som till exem-
pel kostnader för lokaler, kontorsmaterial och tjänster 
var budgeterade till 3,7 miljoner kronor. Utfallet är 
2,82 miljoner kronor. 

Förbundet har under året köpt tjänster för bland 
annat löne- och ekonomiadministration samt för 
drift och underhåll av datasystem och datakom-
munikation. Även kontorstjänster i form av bland 
annat post- och kopieringsservice har köpts externt. 
Regionförbundet hyrde under året lokaler av Klövern 
Magasinet AB.
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Aktier och räntebärande värdepappersinnehav tas 
upp till anskaffningsvärde eller till beräknat mark-
nadsvärde om detta är lägre.

Allmänna redovisningsprinciper

Regionförbundet Sörmland tillämpar Kommunal 
Redovisningslag (KRL) och följer de förslag och 
rekommendationer som Rådet för kommunal redovis-
ning (RKR) lämnar liksom övrig redovisningspraxis.

Årsredovisningen

Värderingsprinciper

Avskrivningar

Årsredovisningen är uppställd enligt KRL, men upp-
ställningen på resultaträkningen är annorlunda efter-
som verksamheten finansieras med medlemsavgifter 
och olika former av uppdragsintäkter. Den använda 
uppställningsformen bedöms ge en mer rättvisande 
bild av verksamhetens utfall.

Tillgångar, avsättningar och skulder tas i balansräk-
ningen upp till anskaffningsvärdet med tillägg för 
värdehöjande investeringar och med avdrag för gjorda 
avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Erhållna 
investeringsbidrag reducerar anskaffningsvärdet.

Som anläggningstillgångar avses investeringar med 
en ekonomisk livslängd på minst tre år.

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:
Datorer och inventarier - fem år.

Finansiella anläggningstillgångar

Löner

Pensionsförpliktelser

Löner redovisas enligt kontantmetoden. Semesterlö-
neskuld och skuld för okompenserad övertid redovisas 
som kortfristig skuld. Avläsning sker i december varje 
år. Förändringen av skulden redovisas under verksam-
hetens kostnader.

Sociala avgifter interndebiteras med procentuella 
omkostnadspålägg vid lönebokföringen. 

KLR anger att det endast är nyintjänade pensions-
förmåner från och med 1998 som ska redovisas som 
avsättning i balansräkningen (blandmodellen). 

Regionförbundets samtliga pensionsförpliktelser 
är intjänade efter 1998. Regionförbundet har avsatt 
medel i SKL:s pensionsstiftelse och tillgångarna där 
överstiger beräknad skuld i bokslutet 2016.

Ansvarsförbindelser

Bidrag

Leasingavgifter enligt befintliga kontrakt redovisas 
som åtagande och ska betalas inom ett till fem år.

Leasingavtalen betraktas som operationella, och 
redovisas under övriga ansvarsförbindelser. Inget av 
leasingavtalens längd överstiger tre år. En tilläggs-
upplysning om leasingavtal och deras giltighetstid 
redovisas enligt rekommendationen från RKR.

Regionförbundet beviljar bidrag för projekt i samband 
med att verksamhetsplanen beslutas och även löpande 
under året. Kostnaden för bidraget bokförs när utbe-
talning sker i samband med att regionförbundet har 
fakturerats eller bidrag har rekvirerats från projektet. 
Det innebär att regionförbundet kan ha åtagande för 
beviljade medel som inte utbetalats.
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Resultaträkning

2,0

 

-2,13

-0,13

-6,64

2,03

 

-2,0

0,03

0,95

Rörelsens intäkter med mera

Nettointäkter

Övriga rörelseintäkter

Summa intäkter med mera

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster-

Periodens resultat

Balanskravsutredning

Redovisat resultat enligt resultaträkning

Avgår realisationsvinster, med mera

Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4

1 

2 

3 

4 

5 

61 519

155 

61 674

 

 

-41 905

-21 015

-110

-63 030 

 

-1 355 

 

10

-19

 

-10

- 1 365

- 1 365

 

- 1 365

- 1 365

55 420

480

55 900

-42 563

-18 477

-88 

-61 128

-5 227 

156

-156

0

-5 227

-5 227

-5 227

-5 227

2016 2015NotResultaträkning (i tusen kronor)
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-2,0
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TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Inventarier, datorer och installationer

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Likvida medel

Kortfristiga placeringar

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL  

Eget kapital

- därav periodens resultat

Avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Ställda panter

Ansvarsförbindelser 31 december

Pensionsförpliktelser enligt KPA

Tillgångar i pensionsstiftelse

Regionförbundets leasingavtal är operationella

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

431

519 

950

 

2 935

886

3 180

11 988

6 126

25 166

26 066

 

15 465

-1 365

0

0 

 

 

5 601

5 000

10 601

26 066

 

 

16 958

14 186

939

186

519 

705

 

3 175

1 212

14 438 

4 962

6 131

29 919

30 623

 

16 830

- 5 227

0

0 

 

 

10 202

3 591

13 793 

30 623 

 

 

13  791 

12 499 

2 289

2016-12-31 2015-12-31NotBalansräkning (i tusen kronor)

Balansräkning
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Kassaflödesanalys
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-2,0
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Likvida medel vid periodens början 1 januari

Periodens resultat

Avskrivningar som belastar detta resultat

Summa tillförda medel

Förändring av rörelsekapital exklusive likvida medel

Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar

Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder

Summa förändring av rörelsekapital

Medel från den löpande verksamheten

Nettoinvesteringar

Investeringar i aktier och andelar

Investeringar i övriga anläggningstillgångar

Summa nettoinvesteringar

FINANSIERING

Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar

Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder

Summa finansiering

Förändring av likvida medel

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid årets slut

11 093 

 -1 365

110

-1 255 

 

11 825

-3 193

8 632

-7 377 

 

0 

-355

-355 

 

0 

0 

0 

 

7 022

18 114

27 094

 

 -5 227

88 

-5 139

 

 

- 12 985

2 207

-10 778

- 15 917

 

 

0 

-85

-85

 

 

0 

0 

0 

 

- 16 002 

11 093

2016 2015Kassaflödesanalys (i tusen kronor)
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451 604

305 658

290 824

283 701

244 812

Landstinget Sörmland

Eskilstuna kommun

Nyköpings kommun

Katrineholms kommun

Strängnäs kommun

Flens kommun

Trosa kommun

Oxelösunds kommun

Gnesta kommun

Vingåkers kommun

30 691 881

2 903 764

1 490 813

950 938

944 061

468 275

317 662

303 172

291 875

255 592

Avgift för 2016 helår kr Avgift för 2016 helår kr4 Medlem 4 Medlem

2,0

 

-2,13

-0,13

-6,64

2,03

 

-2,0

0,03

0,95

Nettointäkter

Medlemsavgifter 4

Regionala medel länsstyrelsen 

Uppdragsintäkter och regionala medel

Övriga bidrag

Summa nettointäkter

Övriga rörelseintäkter

Konferensintäkter

Övriga intäkter

Summa övriga rörelseintäkter

Övriga externa kostnader

Bidrag och medfinansiering

Konsultkostnader för projekt

Gemensamma konsultkostnader

Lokalkostnader

Kontors- och förbrukningsmaterial

Reparation och underhåll

Datakommunikation, telefon, porto och kopiering

Redovisnings-, löne- och revisionstjänster

Konferenser och sammanträden som arrangerats

Konferenser och sammanträden som arrangerats och vidarefakturerats

Resekostnader

Information

Övriga kostnader

Summa övriga externa kostnader

38 618

1 997

20 892

13

61 519

 

18

137

155

 

 

-17 230

-16 984

-285

-888

-533

-112

-256

-494 

-1 902

0

-1 184

-816

-1 222

-41 905

37 224

1 961

16 235

0

55 420 

 

407

73

408

 

 

-16 230

-18 034

-372

-913

-536

-51

-446

-442 

-1 639 

-394

-842

-796 

-1 865

-42 563

Not 1

Not 2

Not 3

        2016       2015Noter (i tusen kronor)

Noter
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2,0

 

-2,13

-0,13

-6,64

2,03

 

-2,0

0,03

0,95

         2016            2015Noter (i tusen kronor)

Personalkostnader

Löner och ersättningar till anställda

Arvoden, uppdragstagare

Bilersättningar, traktamenten

Delsumma löner och ersättningar

Sociala avgifter enligt lag och avtal

Pensionskostnader

Övriga personalkostnader

Summa sociala avgifter och pensioner

Summa personalkostnader

Medelantalet anställda samt sjukfrånvaro

Antal tillsvidareanställda (per 30 november respektive år)

Män 

Kvinnor 

Totalt 

Sjukfrånvaro i %

Ålder

0-29

30-49

50

Totalt

Män

Kvinnor

Totalt

Varav sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro

Avskrivningar

Årets avskrivningar

Nedskrivningar

Summa avskrivningar

Not 4

Not 5

-11 766

-1 210

-433

-13 409

 

-4 465

-2 230

-910

-7 606 

-21 015

 

 

Antal

5

13

18 

 %

0,00%

4,75%

0,36%

5,10%

 

0,20%

4,90%

5,10%

 

87,80%

-110

 0

-110

-10 752

-1 059

-372

-12 184

 

-3 847

-1 681

-765

-6 293

 

-18 477 

 

 

Antal

6

12

18 

 %

0,00%

3,10%

0,43%

3,53%

 

0,04%

3,49%

3,53%

 

87,77%

-88 

 0

-88 
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2,0
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-0,13
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Materiella anläggningstillgångar

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets anskaffningar

Utrangeringar, försäljningar med mera

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar

Utrangeringar, försäljningar med mera

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

Finansiella anläggningstillgångar, aktier

Nyköping-Östgötalänken AB, 
organisationsnummer 556612-6636, ägarandel 18,6 %

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB,  
organisationsnummer 556141-8392, ägarandel 8,5 %

Övriga fordringar

Redovisad moms

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror

Förutbetalda kostnader övrigt

Upplupna intäkter projekt

Upplupna intäkter övrigt

Periodiserade leverantörsfakturor

Preliminära ankomstregistrerade leverantörsfakturor

Likvida medel

Bankmedel likvidkonto

Handkassa

Summa

 

806

355

0 

1 161

-620

-110

 

-730

 

431 

20 

 

 499 

519 

 
 

882

4

886

 

 

0

900

2 054

24

202

0

3 179

11 988

0

11 988 

 

721

85

0 

806

 

-532

-88 

 

-620

 

186 

 

20 

 

 499 

519 

 
 

1 187

25

1 212 

 

 

0

754

11 872

0

311

1 500

14 437

4 960

2

4 962

Not 6

Not 7

Not 8

Not 9

Not 10

             2016           2015Noter (i tusen kronor)
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Kortfristiga placeringar

Penningmarknadsfond Mega 

Eget kapital

Ingående eget kapital

Periodens resultat

Utgående eget kapital

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Personalens källskatt

Upplupna sociala avgifter och pensioner

Semesterlöneskuld och upplupna löner

Upplupna kostnader 

Förutbetalda intäkter

Summa

Pensionsförpliktelser

Avsatt till pensioner

Löneskatt, 24,26 %

Summa

Pensionsreserv i SKL:s pensionsstiftelse

Avsättning i bokslut

Summa

Leasingavtal med mera

Regionförbundets samtliga leasingavtal är operationella. 
Inget av leasingavtalen överstiger 3 år.

6 126

16 830

-1 365

15 465

-379 

-2 122

-989

-910

-600

-5 000 

13 647

3 311

16 958

 

12 920

1 266

14 186

939

 

6 131

22 057

-5 227

16 830

 

-347

-1 802

-797

-646

0

-3 591

 

 11 099

2 692

13 791

11 499  

1 000

12 499

2 289

Not 11

Not 12

Not 13

Not 14

Not 15

          2016          2015Noter (i tusen kronor)
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Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64

Telefon: 0155 778 90  E-post: info@region.sormland.se
www.region.sormland.se

”Det ska vara enkelt att förverkliga 
sina drömmar, ambitioner och idéer 

i Sörmland.”



Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-07-06
Diarienummer: KS.2017.177

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Kompetensförsörjning och bemanning vid
sjukfrånvaro

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänna förvaltningens svar på revisionsrapport om kompetensförsörjning
och bemanning vid sjukfrånvaro.

Ärendebeskrivning

Revisionen har genomfört en granskning avseende kompetensförsörjning och
bemanning vid sjukfrånvaro (bilaga 2). Syftet med granskningen har varit att
bedöma om det bedrivs ett ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning och
bemanning vid sjukfrånvaro inom kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden samt vuxen- och omsorgsnämnden.

PwCs samlade revisionella bedömning är att kommunstyrelsen, vuxen- och
omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden delvis bedriver ett
ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning och bemanning vid
sjukfrånvaro.

Förvaltningens synpunkter

Nedan redovisas bedömningar och rekommendationer som PwC kommit fram
till utifrån de granskade kontrollmålen. I de fall där kontrollmålen är uppfyllda
lämnas inga kommentarer.

Finns övergripande mål för kompetensförsörjningen?

Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.

PwC bedömer att det delvis finns övergripande mål för kompetensförsörjning.
Ett fortsatt arbete bedöms behöva ske med målsättningar för
kompetensförsörjning inom respektive nämnd utifrån styrande dokument och
personalpolitiskt program som är under framtagande eller revidering.

Förvaltningens kommentar: Kommunen har tagit fram nya plattformar för
chef- och medarbetarskap och det personalpolitiska programmet kommer att
föreslås revideras hösten 2017.
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Sker en ändamålsenlig planering av kompetensförsörjning?

Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.

PwC bedömer att det i allt väsentligt sker en prioritering av
kompetensförsörjningsinsatser utifrån verksamheternas behov på kortare sikt.
Planeringen bedöms i allt väsentligt ingå i den årliga budget- och
verksamhetsplaneringsprocessen på central-, förvaltnings- och verksamhetsnivå.

PwC bedömer dock att det saknas ett fastställt planeringsunderlag på nämndsnivå
och/eller kommunövergripande nivå som stöd för planering. Vi bedömer att
planeringsunderlag med därtill kopplade strategier på kommunövergripande och
förvaltningsnivå skulle bidra positivt till prioriteringar av aktiviteter kopplade till
kompetensförsörjning, framförallt på längre sikt. Vi ser positivt på det arbetet
som påbörjats kring "Kompetensförsörjning — en plattform för framtiden". Detta arbete
bedöms kunna bidra till en ökad kunskap om internt och externt påverkande
faktorer för kompetensförsörjningen.

Förvaltningens kommentar: I arbetet med strategisk kompetensförsörjning är
det viktigt att identifiera nyckelpositioner och nyckelkompetenser både för
kommunen som helhet men även utifrån varje förvaltning. Att inventera befintlig
kompetens kräver att kompetensbehoven är definierade. Tillsammans kan detta
sedan utgöra underlag för prioriteringar av kompetensaktiviteter. Precis som
revisionen påtalar är arbetet påbörjat och kommer fortsätta under hösten 2017
riktat mot förvaltningsnivå.

Finns det en faktabaserad kunskap om utveckling och orsaker till
sjukfrånvaro?

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.

PWC bedömer att kontinuerliga uppföljningar av statistik inom respektive
förvaltning och enhet bidrar till en god kunskap om utveckling och orsaker till
sjukfrånvaro. Ett fungerande stöd och samarbete mellan framförallt HR-
avdelning och verksamhet bedöms finnas.

Analyseras skillnader mellan enheter, yrkesgrupper och kön avseende sjuk-
frånvaro?

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.

Vi bedömer att analyser sker främst utifrån olika enheter men även till viss del
mellan yrkesgrupper och kön. Vi bedömer att det även sker analyser utifrån
orsaker till sjukfrånvaro.

Vidtas åtgärder för att minska sjukfrånvaron?

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.
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Vi bedömer att det sker ett aktivt arbete på såväl individ, enhets, förvaltnings
samt central nivå för att minska sjukfrånvaron. Vi bedömer att det finns en
koppling mellan analyser av sjukfrånvaro och åtgärder som vidtas. Vidare bedöms
det finnas ett fungerande samarbete med företagshälsovården. Vidtagna åtgärder
och arbetet med att minska sjukfrånvaron bör utvärderas för att se önskade
effekter nås.

Finns en organisation och rutiner för att hantera sjukfrånvaro hos
personal?

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt.

Vi bedömer att det finns en fungerande organisation och rutiner för att hantera
bemanning vid sjukfrånvaro. Vi bedömer att det finns flera olika alternativ som
används för att lösa bemanningsfrågor. Dock bedöms rutiner inom vissa delar av
verksamheten behöva dokumenteras för att tydliggöra hur bemanning ska ske vid
sjukfrånvaro.

Revisionens rekommendationer
• Vi rekommenderar att ett fortsatt arbete sker med den kartläggning av
kompetensbehov som vi har tagit del av. Vidare rekommenderar vi att detta
omsätts i mål och strategier.
Förvaltningens kommentar: Arbetet fortsätter med start under hösten 2017.

• Vi rekommenderar att kompetensförsörjningen av vikarier beaktas i det fortsatta
arbetet med kompetensplaneringen inom respektive förvaltning.
Förvaltningens kommentar: Behovet av vikarier är olika stort i kommunens
olika verksamheter och där det krävs kommer behovet att tas med.

• Vi rekommenderar att goda erfarenheter, best practice, av effektiva åtgärder för
att ta ned sjukfrånvaron sprids mellan förvaltningarna.
Förvaltningens kommentar: Erfarenhetsutbyte och att lära av varandra
förekommer men kan utvecklas allt eftersom nya erfarenheter tillkommer.

• Vi rekommenderar att företagshälsovården i större utsträckning ges i uppdrag
att arbeta mer proaktivt för att i större utsträckning förebygga sjukfrånvaro.
Förvaltningens kommentar: Upphandling av företagshälsovård med krav att
förebygga ohälsa och sjukskrivningar pågår och är tänkt att gälla från 180101.

• Vi rekommenderar att utvärdering och analys sker av vidtagna åtgärder mot
sjukfrånvaron.
Förvaltningens kommentar: Utvärdering och analys sker kontinuerligt på olika
nivåer i organisationen. Den individnära, den förvaltningsspecifika och den
kommungemensamma nivån.

Förvaltningens kommentarer:

En av de viktigaste faktorerna för en organisations framgång är medarbetarnas
förmåga att lösa de uppgifter de står inför. Kompetensförsörjning är ett
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samlingsbegrepp som innefattar utveckling och säkerställande av denna förmåga
hos medarbetarna.

Strategisk kompetensförsörjning är en fortlöpande process för att säkerställa att
rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på
både kort och lång sikt.

Gnesta kommuns kompetensförsörjningsprocess kommer fortsätta att utvecklas
så att den säkerställer att vi arbetar strategiskt och professionellt med frågor som
rör hela processen från att Attrahera -Rekrytera- Utveckla- Behålla och Avveckla
kompetens. Detta ska resultera i att förvaltningsspecifika mål och planer
upprättas. Arbete kommer att påbörjas under hösten 2017.

Vår förmåga att kompetensförsörja organisationen är i hög grad kopplad till den
upplevda arbetsmiljön. Därför är vårt arbetsmiljöarbete och de satsningar som
görs för att av minska sjukfrånvaron av största vikt. De erfarenheter som hittills
gjorts är viktiga att sprida och kommer att tas tillvara i det fortsatta arbetet med
att utveckla rutiner och arbetssätt.

Checklista för jämställdhet - relevansbedömning

Checklistan tillämpas inte då den inte har relevans i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-07-06

2. Revisionsrapport Kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro

Beslutet ska skickas till:

 Revisionen

Christina Hedberg Pernilla Unander

Kommunchef Tf. HR chef
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Revisionsrapport: Kompetensförsörjning och bemanning vid 
sjukfrånvaro 
PwC har på uppdrag av Gnesta kommuns förtroendevalda revisorer granskat kompetens-
försörjning och bemanning vid sjukfrånvaro. Revisionsfrågan har varit: bedrivs ett 
ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro? 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens övergripande frågeställning är att 
kommunstyrelsen, vuxen- och omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden delvis 
bedriver ett ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro. 

Vi bedömer att det delvis finns målsättningar för och en planering av kompetensförsörjning. Vi 
ser positivt på det arbete som påbörjats med att analysera framtida behov av personal och 
kompetens samt att ta fram strategier för att hantera detta. Bemanning vid sjukfrånvaro bedöms 
i allt väsentligt fungera. 

• Vi rekommenderar att ett fortsatt arbete sker med den kartläggning av kompetensbehov 
som vi har tagit del av. Vidare rekommenderar vi att detta omsätts i mål och strategier. 

• Vi rekommenderar att kompetensförsörjningen av vikarier beaktas i det fortsatta arbetet 
med kompetensplaneringen inom respektive förvaltning. 

• Vi rekommenderar att goda erfarenheter, best practice, av effektiva åtgärder för att fä 
ned sjukfrånvaron sprids mellan förvaltningarna. 

• Vi rekommenderar att företagshälsovården i större utsträckning ges i uppdrag att arbeta 
mer proaktivt för att i större utsträckning förebygga sjukfrånvaro. 

• Vi rekommenderar att utvärdering och analys sker av vidtagna åtgärder mot 
sjukfrånvaron. 

Gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bilagda rapport, som härmed överlämnas till 
styrelsen för svar och till övriga nämnder och fullmäktige för kännedom. Rapporten har 
behandlats och godkänts vid revisorernas möte 2017-05-03. Revisorerna önskar svar från 
kommunstyrelsen senast 2017-09-12. 
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Kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro 

1. Sammanfattning och revisionell be- 
dömning 

PwC har på uppdrag av Gnesta kommuns förtroendevalda revisorer granskat Kompetens-
försörjning och bemanning vid sjukfrånvaro. Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden samt vuxen- och omsorgsnämnden. Följande revisions-
fråga ska besvaras: 

Bedrivs ett ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning och bemanning vid sjuk-
frånvaro? 

Vår samlade revisionella bedömning är att kommunstyrelsen, vuxen- och omsorgsnämn-
den samt barn- och utbildningsnämnden delvis bedriver ett ändamålsenligt arbete med 
kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro. Vi bedömer att det delvis finns 
målsättningar för och en planering av kompetensförsörjning. Vi ser positivt på det arbete 
som påbörjats med att analysera framtida behov av personal och kompetens samt att ta 
fram strategier för att hantera detta. Bemanning vid sjukfrånvaro bedöms i allt väsentligt 
fungera. 

Finns övergripande mål för kompetensförsörjning? 

Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt. 

Vi bedömer att det delvis finns övergripande mål för kompetensförsörjning. Ett fortsatt 
arbete bedöms behöva ske med målsättningar för kompetensförsörjning inom respektive 
nämnd utifrån styrande dokument och personalpolitiskt program som är under framta-
gande eller revidering. 

Sker en ändamålsenlig planering av kompetensförsörjning? 

Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt. 

Vi bedömer att det i allt väsentligt sker en prioritering av kompetensförsörjningsinsatser 
utifrån verksamheternas behov på kortare sikt. Planeringen bedöms i allt väsentligt ingå i 
den årliga budget- och verksamhetsplaneringsprocessen på central-, förvaltnings- och 
verksamhetsnivå. 

Vi bedömer dock att det saknas ett fastställt planeringsunderlag på nämndsnivå och/eller 
kommunövergripande nivå som stöd för planering. Vi bedömer att planeringsunderlag 
med därtill kopplade strategier på kommunövergripande och förvaltningsnivå skulle bidra 
positivt till prioriteringar av aktiviteter kopplade till kompetensförsörjning, framförallt på 
längre sikt. Vi ser positivt på det arbetet som påbörjats kring "Kompetensförsörjning — en 
plattform för framtiden". Detta arbete bedöms kunna bidra till en ökad kunskap om in-
ternt och externt påverkande faktorer för kompetensförsörjningen. 
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Kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro 

Finns det en faktabaserad kunskap om utveckling och orsaker till sjukfrån-
varo? 

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. 

Vi bedömer att kontinuerliga uppföljningar av statistik inom respektive förvaltning och 
enhet bidrar till en god kunskap om utveckling och orsaker till sjukfrånvaro. Ett funge-
rande stöd och samarbete mellan framförallt HR-avdelning och verksamhet bedöms fin-
nas. 

Analyseras skillnader mellan enheter, yrkesgrupper och kön avseende sjuk-
frånvaro? 

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. 

Vi bedömer att analyser sker främst utifrån olika enheter men även till viss del mellan 
yrkesgrupper och kön. Vi bedömer att det även sker analyser utifrån orsaker till sjukfrån-
varo. 

Vidtas åtgärder för att minska sjukfrånvaron? 

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. 

Vi bedömer att det sker ett aktivt arbete på såväl individ, enhets, förvaltnings samt central 
nivå för att minska sjukfrånvaron. Vi bedömer att det finns en koppling mellan analyser 
av sjukfrånvaro och åtgärder som vidtas. Vidare bedöms det finnas ett fungerande samar-
bete med företagshälsovården. Vidtagna åtgärder och arbetet med att minska sjukfrånva-
ron bör utvärderas för att se önskade effekter nås. 

Finns en organisation och rutiner för att hantera sjukfrånvaro hos personal? 

Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. 

Vi bedömer att det finns en fungerande organisation och rutiner för att hantera beman-
ning vid sjukfrånvaro. Vi bedömer att det finns flera olika alternativ som används för att 
lösa bemanningsfrågor. Dock bedöms rutiner inom vissa delar av verksamheten behöva 
dokumenteras för att tydliggöra hur bemanning ska ske vid sjukfrånvaro. 

1.1. Rekommendationer 
• Vi rekommenderar att ett fortsatt arbete sker med den kartläggning av kompetensbehov 

som vi har tagit del av. Vidare rekommenderar vi att detta omsätts i mål och strategier. 
• Vi rekommenderar att kompetensförsörjningen av vikarier beaktas i det fortsatta arbetet 

med kompetensplaneringen inom respektive förvaltning. 
• Vi rekommenderar att goda erfarenheter, best practice, av effektiva åtgärder för att a ned 

sjukfrånvaron sprids mellan förvaltningarna. 
• Vi rekommenderar att företagshälsovården i större utsträckning ges i uppdrag att arbeta 

mer proaktivt för att i större utsträckning förebygga sjukfrånvaro. 
• Vi rekommenderar att utvärdering och analys sker av vidtagna åtgärder mot sjukfrånva-

ron. 
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Kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfränvaro 

2. Inledning 
2.1. Bakgrund 
Behovet av kompetens förändras över tid beroende på externt påverkande faktorer och 
interna beslut. Det är av vikt att kommunen har en uppdaterad bild över behovet av kom-
petens inom olika delar av verksamheterna. 

Det är också viktigt att kommunen har en bild över sjukfrånvarons utveckling och orsaker. 
Sjukfrånvaron hos kommunens anställda har ökat de senaste åren och uppgick 2015 till 
7,3 % (2013 5,9 %). Kvinnors sjukfrånvaro är högre än männens (7,6 % för kvinnor jäm-
fört med 6,0 % för män år 2015). Gnesta ligger över riksgenomsnittet för sjukfrånvaro för 
såväl kvinnor som män. 

Sjukfrånvaro hos personal kan orsaka omfattande problem i den kommunala organisat-
ionen. Ett förebyggande arbete och beredskap är av vikt för att minimera problemen som 
kan uppstå vid sjukskrivningar eller dylikt. 

Inom kommuner bedrivs många personalintensiva verksamheter som bland annat måste 
ha en kontinuerlig bemanning dygnets alla timmar, så kallad 24/7 verksam-het. För att 
klara bemanning vid exempelvis ökad arbetsbelastning, semesterperioder eller sjukfrån-
varo behöver verksamhet ha tillgång till personal utöver ordinarie. 

Kommunens revisorer har efter genomförd riskanalys beslutat genomföra en granskning 
inom området. 

2.2. Syfte och Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga: 

Bedrivs ett ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning och bemanning 
vid sjukfrånvaro? 

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt vuxen- och 
omsorgsnämnden. 

2.3. Revisionskriterier 
För granskningen relevant lagstiftning och föreskrifter. 

Framtidsplan 2017-2019 samt övriga internt styrande dokument. 
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Kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfränvaro 

2.4. Kontrollmål 
• Finns övergripande mål för kompetensförsörjning? 
• Sker en ändamålsenlig planering av kompetensförsörjning? 
• Finns det en faktabaserad kunskap om utveckling och orsaker till sjukfrånvaro? 
• Analyseras skillnader mellan enheter, yrkesgrupper och kön avseende sjukfrån-

varo? 
• Vidtas åtgärder för att minska sjukfrånvaron? 
• Finns en organisation och rutiner för att hantera sjukfrånvaro hos personal? 

2.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till kommunens övergripande kompetensförsörjningsplanering, 
samt barn- och utbildningsnämndens verksamhet samt vuxen- och omsorgsnämndens 
verksamhet inom (1) särskilt boende inom LSS och äldreomsorg och (2) Individ- och fa-
miljeomsorg. 

2.6. Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning, se Bilaga 1. 

Intervjuer har genomförts med följande: 

• HR-chef samt HR-samordnare. 

• Förvaltningschef, Barn-och utbildningsförvaltningen. 

• Förvaltningschef, Vuxen- och omsorgsförvaltningen 

• Rektor samt förskolechef 

• Verksamhetschefer inom IFO samt äldre, omsorg och hälso- och sjukvården 

• Enhetschef äldreboende samt enhetschef hemtjänst 

Rapporten har varit föremål för sakavstämning av de intervjuade. 
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Kompetensförsörjning och bemanning vid sjukfrånvaro 

3. Iakttagelser och bedömningar 
3.1. Finns övergripande medför kompetensförsörj-

ning? 
3.1.1. 	Iakttagelser 
Gnesta kommuns övergripande målstruktur redogörs för i Framtidsplan 2017-2019 för 
Gnesta kommun. Denna utgår från fem fokusområden samt en politisk plattform. Den 
politiska plattformen anger inriktningen för kommunen under perioden 2015-2018 och är 
utgångspunkten för nämndernas arbete. I plattformen återfinns en rubrik med bäring på 
kompetensförsörjning, En god personalpolitik. Kopplat till områdena i den politiska 
plattformen finns i sin tur ett antal verksamhetsmål varav ett, Gnesta Kommun ska vara 
en attraktiv arbetsgivare, berör kompetensförsörjning. 

Kommunfullmäktiges framtidsplan bryts i sin tur ner till framtidsplaner för respektive 
nämnd samt styrelsen. 

Av kommunstyrelsens framtidsplan 2017-19 framgår ett antal mål för styrelsen med till-
hörande inriktningar/uppdrag. Ett av dessa berör kompetensförsörjning: Utveckla perso-
nalpolitiken för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Kopplat till detta mål finns sex in-
riktningar/uppdrag: 

• Utveckla medarbetarsamtalen 2017 
• Insatser kring Personalpolitiska programmet 
• Erbjuda önskad sysselsättningsgrad 
• Kompetensutveckling för chefer och medarbetare 
• Utökat friskvårdsbidrag 2017 
• Mer systematisk uppföljning av sjukfrånvaro 

Samt tre tillhörande indikatorer: svar på medarbetarundersökningen 2017, andel an-
ställda som utnyttjar friskvårdsbidraget samt sjukfrånvaron i kommunen. 

Av barn och utbildningsnämndens framtidsplan 2017-19 framgår ett förvaltningsövergri-
pande mål med bäring på kompetensförsörjning Barn- och utbildningsförvaltningen är 
en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. I detta inbegrips 
bland annat att utveckla arbetet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och andra 
åtgärder för att locka studenter samt att bedriva ett aktivt utvecklingsarbete för att behålla 
och utveckla nuvarande medarbetare. Vidare återfinns i nämndens framtidsplan indikato-
rer för respektive verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen. Av dessa framgår 
inom för- samt grundskolan en önskan om att ha en hög andel legitimerad personal, dock 
saknas specifika målnivåer. 

Av vuxen- och omsorgsnämndens framtidsplan 2017-19 redogörs för fullmäktiges över-
gripande mål samt nio nämndspecifika mål. Målen är i sin tur nedbrutna i aktiviteter för 
nämnden samt de olika förvaltningarna. Av dessa har två aktiviteter med viss bäring på 
kompetensförsörjning: Sjukskrivningarna ska ned till 7% samt Vuxen- och omsorgsför-
valtningen - en attraktiv arbetsplats. 
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Vid intervjuer framgår att det överlag saknas specifika politiska mål kring vilken kompe-
tensnivå personal ska ha, men att intentionen från politiskt håll är att ha en hög grad av 
behörig/legitimerad personal (exempelvis lärare eller undersköterskor) i berörda verk-
samheter. 

I Gnesta kommun finns även ett personalpolitiskt program. Detta utgår från en personal-
politisk vision: "Gnesta kommun — arbetsplatsen vi går till med glädje!". Programmet är 
vidare indelat i sju policyområden, varav ett är personal- och kompetensförsörjning. Inom 
detta område konstateras att kommunen inom 5-lo år står inför stora pensionsavgångar, 
vilket medför ett rekryteringsbehov, främst inom områdena utbildning och omsorg. Vi-
dare understryks vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare samt att utveckla medarbe-
tarna. Under policyområdet återfinns även sex punkter och med utgångspunkt i det som 
konstateras ovan ska: 

• Planering av personal och kompetensförsörjning ska årligen ingå i budget- samt 
verksamhetsplanering. 

• Fortlöpande verksamhets- och omvärldsanalyser tillsammans med medarbetarna 
som kan utgöra underlag för prioritering av kompetensutvecklingsinsatser. 

• Intensifiering av marknadsföring av verksamheter där personalbrist förväntas 
uppstå. 

• Ny medarbetare ska få en god introduktion som omfattar den egna enheten, för-
valtningen och kommunen som helhet. 

• Lön och anställningsvillkor vara konkurrenskraftiga och bidra till att kommunen 
på kort och lång sikt kan rekrytera och behålla personal. 

	

3.1.2. 	Bedömning 
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt. 

Vi bedömer att det delvis finns övergripande mäl för kompetensförsörjning. Ett fortsatt 
arbete bedöms behöva ske med målsättningar för kompetensförsörjning inom respektive 
nämnd utifrån styrande dokument och personalpolitiskt program som är under framta-
gande eller revidering. 

3.2. Sker en ändamålsenlig planering av kompetens-
försörjning? 

	

3.2.1. 	Iakttagelser 
Som framkommer i avsnitt 3.1.1. framgår av det personalpolitiska programmet att plane-
ring av personal och kompetensförsörjning årligen ska ingå i budget- samt verksamhets-
planering. 

Vid tillfället för granskningen har vi också tagit del av ett arbetsmaterial, "Kompetensför-
sörjning — en plattform för framtiden!". Dokumentet utgör en vägledning om aktiviteter 
och utmaningar för att "Attrahera-Rekrytera-Utveckla-Behålla medarbetare inom Gnesta 
kommun." Enligt de intervjuade påbörjades arbete med detta av en medarbetare som se-
dan dess har slutat. Chefer på olika nivåer har varit med och gett synpunkter till doku-
mentet. Av dokumentet framgår bland annat åtgärder som bör vidtas i form av tio fokus-
områden: 
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1. Personalstrategiska nyckeltal 
2. Samverkan för ett gott arbetsliv 
3. Rätt person rätt plats/miljö -bättre matchning av lediga arbeten och kompetens 
4. Nya vägar och målgrupper till arbetskraft 
5. Talang och chefsförsörjning 
6. Valideringsmodell- Validering inom vuxenutbildning och av anställda inom kom-

munen. 
7. Riktad annonsering och deltagande i sociala medier 
8. Karriärvägar 
9. Lyfta statusen på att jobba inom Gnesta kommun 
lo. Omvärldsbevaka teknikutvecklingen 

Till varje fokusområde tillkommer även ett antal ett antal underområden. Vidare innehål-
ler dokumentet en kartläggning över personalläget i kommunen fördelat på kön, yrkes-
grupper och ålder. Vidare framgår ett nuläge för respektive förvaltning med kartläggning 
av vilka funktioner som behöver rekryteras under respektive år fram till år 2027. 

De intervjuade inom såväl barn- och utbildnings- som vuxen- och omsorgsförvaltningarna 
framhåller att det ovannämnda arbetsmaterialet utgör ett visst stöd i kompetensförsörj-
ningsarbetet. Intentionen är att använda detta för en inventering samt som utgångspunkt 
till ett mer strukturerat kompetensförsörjningsarbete framgent även inom respektive 
nämnd. Detta arbete har dock i viss mån avstannat på grund av personalomsättning på 
kommunens HR-avdelning. 

Av intervjuer framgår att den stora utmaningen inom barn- och utbildningsnämndens 
område är att rekrytera behörig/legitimerad personal inom för- och grundskola. Work-
shops utifrån kompetensförsörjningsfrågor har genomförts i samarbete med kommunens 
HR-avdelning i syfte att klargöra vilka faktorer som är relevanta för att attrahera och be-
hålla medarbetare. På respektive enhet finns en bild av det samlade behovet av kompe-
tens, dock saknas en mer strukturerad bild av behovet på förvaltningsnivå. 

Av intervjuer framgår att det inom vuxen- och omsorgsnämndens område är en stor ut-
maning att rekrytera socialsekreterare och att förvaltningen förnärvarande har vakanser 
som fylls med inhyrda konsulter. De intervjuade på såväl chefs- som verksamhetsnivå 
framhåller att det finns en medvetenhet om vilka kompetensbehov som finns inom verk-
samheten, dock saknas en mer strukturerad bild av behovet på förvaltningsnivå. 

Vid intervjuerna framgår att ansvaret avseende planering av kompetensförsörjningsfrågor 
ligger på respektive nämnd och ingår inom ramen för respektive nämnds budget- och pla-
neringsprocess. HR-avdelningen har en stödjande funktion i samband med kontakter med 
exempelvis universitet och vård- och omsorgscollege. Därefter sker själva planeringen av 
exempelvis platser inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom respektive 
enhet. HR-avdelningen har även avsatt en begränsad del budgeterade medel för exempel-
vis kompetensutvecklingsinsatser. På förvaltningsnivå sker en planering av marknadsfö-
ringsaktiviteter som ska genomföras under året. Intervjuade inom verksamheterna under-
stryker att samverkan med HR i stort upplevs fungera bra. 

Planeringen av kompetensutvecklingsinsatser uppges framförallt ske inom ramen för 
kommande verksamhetsår och planeras främst på enhetsnivå. Här sker utvecklingsinsat- 
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ser inom bemötande, social dokumentation, teckenspråk, hot och våld, läslyftet inom 
skola etc. 

	

3.2.2. 	Bedömning 
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt. 

Vi bedömer att det i allt väsentligt sker en prioritering av kompetensförsörjningsinsatser 
utifrån verksamheternas behov på kortare sikt. Planeringen bedöms i allt väsentligt ingå i 
den årliga budget- och verksamhetsplaneringsprocessen på central-, förvaltnings- och 
verksamhetsnivå. 

Vi bedömer dock att det saknas ett fastställt planeringsunderlag på nämndsnivå och/eller 
kommunövergripande nivå som stöd för planering. Vi bedömer att planeringsunderlag 
med därtill kopplade strategier på kommunövergripande och förvaltningsnivå skulle bidra 
positivt till prioriteringar av aktiviteter kopplade till kompetensförsörjning, framförallt på 
längre sikt. Vi ser positivt på det arbetet som påbörjats kring "Kompetensförsörjning — en 
plattform för framtiden". Detta arbete bedöms kunna bidra till en ökad kunskap om in-
ternt och externt påverkande faktorer för kompetensförsörjningen. 

3.3. Finns det enfaktabaserad kunskap om  utveckl-
ing och orsaker till sjukfrånvaro? 

	

3.3.1. 	Iakttagelser 
Samtliga chefer genomför årligen en risk- och hälsoutvecklingsbedömning. Av denna 
framgår de vanligast förekommande riskerna inom respektive förvaltning med avseende 
på arbetsmiljö och sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro följs även upp per tertial i respektive för-
valtnings ledningsgrupp. 

En kartläggning och jämförelse av tertial 1 2016 med samma tertial föregående år har 
också gjorts via mail till samtliga chefer. Av denna framgår bland annat vilka förebyg-
gande insatser chefer gjort, hur de själva kartlägger och följer upp sjukfrånvaro samt vad 
de kan förbättra avseende arbetet med sjukfrånvaro. 

Vid intervjuer med företrädare för verksamheterna framgår att det finns en medvetenhet 
om vilka verksamheter som har en hög sjukfrånvaro, samt en samlad bild kring orsakerna 
till denna. Vidare framhåller samtliga intervjuade att den statistik som finns upplevs ge en 
rättvisande bild av läget avseende sjukfrånvaro i kommunen. 

	

3.3.2. 	Bedömning 
Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. 

Vi bedömer att kontinuerliga uppföljningar av statistik inom respektive förvaltning och 
enhet bidrar till en god kunskap om utveckling och orsaker till sjukfrånvaro. Ett funge-
rande stöd och samarbete mellan framförallt HR-avdelning och verksamhet bedöms fin-
nas. 
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3.4. Analyseras skillnader mellan enheter, yrkes- 
grupper och kön avseende sjukfrånvaro? 

	

3.4.1. 	Iakttagelser 
Vid intervjuer framgår att skillnaderna mellan enheter, yrkesgrupper och kön analyseras i 
viss utsträckning. 

Som framgår av avsnitt 3.3.1. upplevs det vid intervjuer med verksamhetsföreträdare fin-
nas en kännedom om orsaker till sjukfrånvaro inom olika delar av kommunens verksam-
het. 

Vi har vid tillfället för granskningen tagit del av utdrag ur kommunens personalsystem 
samt sammanställningar av den statistik som finns att tillgå där. Av denna framgår sjuk-
frånvaro för olika enheter samt kön. En kartläggning och jämförelse av tertial 1 2016 med 
samma tertial föregående år har också gjorts via mail till samtliga chefer. Av denna fram-
går sjukfrånvaro per enhet. Vi har även tagit del av den sammanställning av den risk- och 
hälsoutvecklingsbedömning som chefer gör årligen. Av denna framgår de vanligast före-
kommande riskerna inom respektive förvaltning med avseende på arbetsmiljö och sjuk-
frånvaro. 

	

3.4.2. 	Bedömning 
Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. 

Vi bedömer att analyser sker främst utifrån olika enheter men även till viss del mellan 
yrkesgrupper och kön. Vi bedömer att det även sker analyser utifrån orsaker till sjukfrån-
varo. 

3.5. Vidtas åtgärderför att minska sjukfrånvaron? 

	

3.5.1. 	Iakttagelser 
Sammantaget framgår vid intervjuer en medvetenhet om att sjuktalen i kommunen är 
högre än riksgenomsnittet, samt vilka verksamheter som är särskilt utsatta. Vidare uppger 
flera intervjuade att frågan idag upplevs som prioriterad och att framgångsrika åtgärder 
har vidtagits. Exempelvis har kommunen under 2017 höjt friskvårdsbidraget till anställda. 

Vi har under granskningen tagit del av Riktlinje och vägledning Rehabilitering. Detta tar 
sin utgångspunkt i kommunens Arbetsmiljöpolicy. I riktlinjen anges att rehabiliteringsan-
svaret ligger på respektive chef och att denne bland annat ska följa upp tidiga tecken på 
ohälsa och upprepad sjukfrånvaro, informera om gällande regler, organisera och genom-
föra rehabiliteringsåtgärder samt kontinuerligt följa upp sjukfrånvaro inom sin verksam-
het och diskutera den på sjukfrånvaroträffar med förvaltningen. Vidare framgår av ruti-
nen vilket ansvar HR-avdelning, fackliga organisationer samt företagshälsovård har. 

I riktlinjen beskrivs även den praktiska rutinen vid sjukfrånvaro i fyra steg samt rehabili-
teringsprocessen i sex steg. Till riktlinjen finns även tillhörande bilagor avseende bland 
annat frisksamtal, vilket ska hällas med medarbetare som uppvisar signaler. Enligt inter-
vjuade upplevs arbetet med frisksamtal fungera bra, och detta är något som har intensifie-
rats i närtid. Arbetet med så kallad aktiv rehab, det vill säga kontinuerligt pågående reha-
biliteringsprocesser, har även det intensifierats. 
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De intervjuade framhåller också att samarbetet med företagshälsovården fungerar förhål-
landevis bra, även om denna framförallt används reaktivt. Flera intervjuade anför en öns-
kan om att utveckla arbetet och använda företagshälsovården i en mer sjukdomsförebyg-
gande roll. 

Vi har vid tillfället för granskningen tagit del av utdrag ur kommunens personalsystem 
samt sammanställningar av den statistik som finns att tillgå där. En kartläggning och jäm-
förelse av tertial 1 2016 med samma tertial föregående år har gjorts via mail till samtliga 
chefer (se även avsnitt 3.4.1). Utifrån denna kartläggning har också kommunens HR-
avdelning tagit fram ett antal tips för hur kommunen aktivt ska arbeta med att minska 
sjukfrånvaro. 

Inom de verksamheter som haft hög sjukfrånvaro, exempelvis förskolan, har även vissa 
riktade åtgärder vidtagits. Insatser har genomförts tillsammans med företagshälsovården 
samt fackliga parter. Vidare har generella diskussioner kring stress och psykosocial ar-
betsmiljö förts inom ramen för arbetsplatsträffar. Dessutom har personal erbjudits möj-
lighet att välja tjänstgöringsgrad. 

	

3.5.2. 	Bedömning 
Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. 

Vi bedömer att det sker ett aktivt arbete på såväl individ, enhets, förvaltnings samt central 
nivå för att minska sjukfrånvaron. Vi bedömer att det finns en koppling mellan analyser 
av sjukfrånvaro och åtgärder som vidtas. Vidare bedöms det finnas ett fungerande samar-
bete med företagshälsovården. Vidtagna åtgärder och arbetet med att minska sjukfrånva-
ron bör utvärderas för att se önskade effekter nås. 

3.6. Finns en organisation och rutiner för att han-
tera sjukfrånvaro hos personal? 

	

3.6.1. 	Iakttagelser 
Vid intervjuer framgår att ansvaret för att hantera frånvaro hos personal samt att rekry-
tera vikarier ligger på respektive enhet inom förvaltningarna. Detta innebär att respektive 
enhet har en egen vikariepool. 

Vikarieförsöijningen hanteras på olika sätt mellan olika verksamheter, exempelvis har det 
inom vissa verksamheter delvis funnits fasta resurser för att täcka upp vid sjukfrånvaro, 
medan andra har en grupp av tillgängliga vikarier samt deltidsanställda som önskar ytter-
ligare tjänstgöring. Vid intervjuer framgår vidare att verksamheterna i regel arbetar flexi-
belt med bemanningen och att det första steget vid sjukdom är att se över möjligheten att 
täcka tjänsten med befintlig personal eller omflyttning från andra enheter eller dylikt. 

Rent praktiskt hanteras vikarier inom hemtjänst och äldreomsorg av plane-
rare/samordnare kopplade till respektive enhet. Inom skolverksamheten varierar hante-
ringen mellan olika skolenheter. I det exempel vi tagit del av vid granskningen hanterades 
det av biträdande rektor samt en utsedd lärare. Inom förskolan hanteras det av en sam-
ordnare. Vi har vid granskningstillfållet inte tagit del av någon skriftlig rutin för vikarie-
hantering. 
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Verksamhetsföreträdare framhåller en viss svårighet med att rekrytera erfarna vikarier, 
särskilt inom vissa yrkesgrupper. 

Vid intervjuer framgår vidare att kommunen vid tillfället för granskningen inlett arbetet 
med ett nytt webbaserat system för vikariehantering, Time Care Pool, för flera av kom-
munens verksamheter. Detta ska möjliggöra en mer effektiv vikariehantering. Vi har vid 
tillfället för granskningen också tagit del av ett antal rutinbeskrivningar för arbetet i Time 
Care Pool. 

3.6.2. 	Bedömning 
Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. 

Vi bedömer att det finns en fungerande organisation och rutiner för att hantera beman-
ning vid sjukfrånvaro. Vi bedömer att det finns flera olika alternativ som används för att 
lösa bemanningsfrågor. Dock bedöms rutiner inom vissa delar av verksamheten behöva 
dokumenteras för att tydliggöra hur bemanning ska ske vid sjukfrånvaro. 
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Bilaga 1- Dokument och statistik 
Dokument 	 Kommentar 
Framtidsplan 2017-2019 för Gnesta kommun 
Framtidsplan 2017-19 för kommunstyTelsen 
Framtidsplan 2017-19 för barn- och utbildningsnämnden 
Framtidsplan 2017-19 för vuxen - och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsens reglemente 
Gnesta kommun personalpolitiskt program 
Arbetsmiljöpolicy 
Riktlinje och vägledning Rehabilitering 

KS.2016.257 
KS. 2016.314 
BOUN 2016.101 

VON 2016.79 
2016-12-19  KS.2016.29 
Ej daterat 
2016-06-20 1(8.2016.90 
KS.2016.90 

Kompetensförsörjning — en plattform för  framtiden! 
	 Arbetsmaterial, daterat ii 

december 
Sammanfattning av kartläggning 
Bemanningsplanerare 
Time Care Pool 
Time Care Pool  -  Beställare/Bemanningsplanerare- Webbldient 
Rutiner för Time Care Pool i Gnesta kommun 

Ej daterat, avser tertial 1 2016 
2016-10-26, ver. 16.2 
2013-07-08 
2016-05-02, ver. 16.1 
2017-04-06 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 
8,0 

7,5 

7,0 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 
2014 	 2015 

	
2016 

•-•—  Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) Riket 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) Gnesta 

Sjukfränvaro kommunalt anställda totalt, (%) Pendlingskommun nära 
större stad (ovägt medel) 
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Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-07-05
Diarienummer: KS.2017.203

Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport: Intern kontroll i hantering av
bisysslor

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänner förvaltningens svar på revisionsrapport om intern kontroll i
hantering av bisysslor .

Ärendebeskrivning

Revisionen har genomfört en granskning avseende Intern kontroll i hantering av
bisysslor (bilaga 2). Syftet med granskningen har varit att bedöma om Gnesta
kommun hanterar bisysslor i enlighet med gällande regelverk och kommunens
policy med en tillräcklig intern kontroll inom kommunstyrelsen samt
samhällsbyggnadsnämnden. Under Förvaltningens synpunkter kommenteras de
bedömningar och rekommendationer som finns i rapporten.

Förvaltningens synpunkter

Det är viktigt att Gnesta kommun uppfattas som rättssäker och trovärdig av
allmänheten. Hantering av bisyssla är en av frågorna som har betydelse för detta.
Kommunens erfarenheter är att det endast i några fall varit fråga om medarbetare
haft bisyssla som kan vara oförenlig med lagstiftningen. Det har handlat om
medarbetare som arbetat halvtid i två kommuner och det inte varit möjligt
tidsmässigt att klara av, dvs arbetshindrande skäl. Eftersom frågor om bisyssla
inte varit så frekventa har det inte haft högsta prioritet men det är viktigt att
kontinuerligt förbättra rutiner så att eventuella brister åtgärdas.

Nedan kommenteras de bedömningar och rekommendationer som revisionen
gjort i sin granskning.

Kontrollmål 1. Det finns ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas
eventuella bisysslor

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet delvis
uppfyllt. Bedömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar;

• Blankett för Anmälan om bisyssla finns med i dokumentet för
medarbetarsamtal. På blanketten framgår kortfattat regelverket enligt Lagen om
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offentlig anställning och Allmänna bestämmelser samt kommunens rutin för
hanteringen av bisysslor.

• Det saknas policy/riktlinjer för bisysslor samt checklista för bedömning av bi-
syssla.

• Det saknas dokumenterade rutiner för den praktiska hanteringen för anmälan
om bisyssla.

• Blanketten för anmälan om bisyssla har inte uppdaterats enligt den nya
bestämmelsen i Allmänna bestämmelser om hur bisyssla ska rapporteras till
arbetsgivare.

Kommentar: Kommunen kommer att förtydliga rutiner kring bisyssla i riktlinjer
och checklista för bedömning. Från den 2 maj 2017 gäller att arbetstagaren själv
ska anmäla bisyssla till arbetsgivaren och inte enbart på begäran. En uppdaterad
blankett finns därför från maj månad i introduktionsmappen för nyanställda.
Uppdatering har sålunda endast varit möjlig från den 2 maj 2017 då avtal mellan
arbetsmarknadens parter blev färdiga (Allmänna bestämmelser).

Kontrollmål 2. Det finns ändamålsenliga system och rutiner för att följa
upp anställdas bisysslor

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet ej uppfyllt.
Bedömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar;

• Det finns en otydlighet i delegationsordning och blankett för Anmälan om
bisyssla där det framgår att personalenheten ska kontaktas vid prövning av rätt till
bisyssla. Vid intervjuer framkom att det inte ansågs betyda att det är
personalenheten som fattar beslut om bisyssla. Vi gör bedömning utifrån
delegationsordning och blankett att personalenheten har delegation att fatta
beslut om bisyssla vilket inte efterlevs i kommunen då cheferna tar beslut om
bisyssla.

• Frågan om bisysslor tas upp årligen i samband med medarbetarsamtalet vilket vi
bedömer positivt. Dock finns ingen rutin i att fylla i blanketten för samtliga, om
bisyssla inte finns har blanketten inte alltid fyllts i. Vi anser även att kommunen
bör fånga upp nyanställdas bisysslor i ett tidigare skede. En anställd kan i
praktiken påbörja sin anställning i november och inte ha sitt medarbetarsamtal
förr ens september- november året därpå utan att behöva ha anmält eventuell
bisyssla under tiden. Det saknas även rutin för att fånga upp nytillkomna bisysslor
för anställda.

• Det förekommer ingen second opinion i bedömningen av eventuella bisysslor.
En bisyssla som har godkänts av en chef skulle potentiellt kunna uppfattas som
olämplig utifrån en annan chefs ansvarsområde. I nuläget förekommer det inga
skriftliga bedömningar av bisysslor i kommunen och det saknas underlag för att
dokumentera bedömning av bisyssla. Vi ser positivt till att en ny blankett har
tagits fram som ska användas från och med höstens medarbetarsamtal för att på
så sätt inkludera bedömningarna.
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• Det görs ingen sammanställning av de anställdas bisysslor i kommunen och
därmed finns det inte heller någon som har en överblick av hur många eller vilka
bisysslor som finns i kommunen.

Kommentar: För att förtydliga ansvaret för beslut om eventuellt förbud av
bisyssla fordras en revidering av delegationsordningen. Ansvaret för beslutet bör
ligga på närmaste chef som vid eventuella oklarheter får samråda med HR-
enheten.

Blanketten har uppdaterats med avseende på arbetstagarens ansvar att anmäla
bisyssla, chefens motiv för eventuellt förbud samt att enbart de som anmäler
bisyssla fyller i blanketten. Ifyllda blanketter kommer att förvaras i personakten
för att följa nya bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL). Då blir det också
möjligt att göra en sammanställning.

Kontrollmål 3. Det sker regelbundna genomgångar med de anställda
rörande regelverket avseende bisysslor

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet delvis
uppfyllt. Bedömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar;

• Det finns viss information om regelverket med dokumentet Välkommen till
medarbetarsamtal, dock anser vi inte den tillräcklig. För att minska risken för att
förtroendeskadliga bisysslor förkommer borde frågan även tas upp vid exempelvis
personalmöten.

• Det finns ett behov av information till samtliga anställda om regelverket
avseende bisysslor samt vilka slags förhållanden som gör en bisyssla otillåten.

Kommentar: När riktlinjer utarbetats sker information på arbetsplatsträffar.

Kontrollmål 4. Bisysslor anmäls och bedöms på ett ändamålsenligt sätt.

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet i alla delar
inte efterlevs. Bedömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar;

• Enbart tio av 34 efterfrågade blanketter har erhållits från kommunen.

• Fem av de tio blanketterna är ofullständiga där det finns brister i hur blanketten
har fyllts i. I tre fall saknas information om bolagets namn.

• Två blanketter har inte undertecknats av de anställda. Det saknas
namnförtydligande på samtliga blanketter och två blanketter saknar datum för
anmälan.

• Två anställda med registrerat engagemang har inte uppgett att de har bisyssla.

Kommentar: Brister i ifyllande av blanketten vid det årliga medarbetarsamtalet
har flera orsaker:

· Cheferna har i flera fall inte kryssat i ”nej-rutan” om medarbetaren inte
uppgett någon bisyssla då det inte bedömts så viktigt i sammanhanget utan
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fokuserat på de som har bisyssla. Där ändras blanketten nu så att endast de
som uppger bisyssla fyller i blankett.

· Bedömning av vad som är bisyssla är i grunden oklart i denna granskning.
Medarbetare betraktas ha en bisyssla om de t ex äger åkermark som inte
brukas eller hyr ut en lokal i anslutning till sin bostad. Det är inte självklart att
dessa medarbetare uppger detta som bisyssla. Däremot ingår inte engagemang
i t ex kultur- och idrottsföreningar i granskningen där anställning i kommunen
kan ha beröringsytor.

· Blanketten ingår i mallen för medarbetarsamtal där namn och datum finns
angivna på första sidan.

Kontrollmål 5. Det är en begränsad förekomst av företag i
leverantörsreskontran där anställda har engagemang.

Vi gör bedömningen att det inte förekommer utbetalningar till företag där
anställda eller personer i deras hushåll har engagemang och som skulle kunna
bedömas som förtroendeskadliga.

Kommentar: Detta är en återkommande fråga som kontrolleras i samband med
att nya granskare och attestansvariga utses.

Rekommendationer

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att;

• Policy/riktlinjer för bisysslor tas fram, att rutiner för den praktiska hanteringen
av bisysslor dokumenteras samt tar fram en checklista för bedömning av bisyssla.

• Hanteringen av bisysslor behöver förankras i organisationen och följsamheten
säkerställas genom regelbunden uppföljning.

• Delegationsordningen följs och säkerställer att samtliga tillsvidareanställda och
visstidsanställda i mer än ett år i kommunen fyller i blanketten Anmälan om
bisyssla.

• Säkerställa att samtliga uppgifter på blanketten anges och att blanketten dateras
och undertecknas av anställd och chef med namnförtydligande.

• Det tas fram en rutin i samband med nyanställning för att fånga upp
nyanställdas bisysslor i ett så tidigt skede som möjligt.

• Det görs en genomgång av leverantörsregistret för att säkerställa att uppgifterna
är fullständiga och aktuella.

Kommentar: Rekommendationerna är kommenterade ovan med undantag för
en genomgång av leverantörsregistret. De leverantörer som saknar
organisationsnummer är leverantörer som får någon form av bidrag. Det kan vara
fristående förskolor som får sin ersättning via utbetalning av bidrag och inte
skickar faktura. Det kan även vara personer som får inackorderingsbidrag eller
resebidrag i samband med gymnasiestudier.



Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 5(5)

När det kommer en faktura där leverantören inte finns sedan tidigare och det
saknas någon av de uppgifter kommunen behöver, så skickas fakturan tillbaka för
komplettering som därefter förs in i leverantörsregistret.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende då det avser
granskning av hantering av bisysslor.

Beslutsunderlag
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2. Revisionsrapport Intern kontroll i hantering av bisysslor
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Sammanfattning 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Gnesta kommun hanterar bisysslor i 
enlighet med gällande regelverk och kommunens policy med en tillräcklig intern kontroll 
inom kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsnämnden. 

Efter genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att det är en bristande 
hantering och internkontroll av bisysslor. 

Bedömningen grundar sig på iakttagelser som gjorts inom respektive kontrollmål, vilka 
presenteras nedan. Noterade brister bedöms leda till en otillräcklig internkontroll gäl-
lande hanteringen av bisysslor. En bristande hantering kan innebära att förtroendeskad-
liga bisysslor inte uppmärksammas. Bristfällig hantering av anställdas bisysslor kan in-
verka på förtroendet för verksamheten. 

Kontrollmål 1. Det finns ett ändamålsenlig regelverk rörande anställdas eventuella bi-
sysslor 

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet delvis uppfyllt. Be-
dömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar: 

• Blankett för Anmälan om bisyssla finns med i dokumentet för medarbetarsamtal. 
På blanketten framgår kortfattat regelverket enligt Lagen om offentlig anställning 
och Allmänna bestämmelser samt kommunens rutin för hanteringen av bisysslor. 

Det saknas policy/riktlinjer för bisysslor samt checklista för bedömning av bi-
syssla. 

• Det saknas dokumenterade rutiner för den praktiska hanteringen för anmälan om 
bisyssla. 

• Blanketten för anmälan om bisyssla är inte uppdaterad enligt den nya bestämmel- 
sen i Allmänna bestämmelser om hur bisyssla ska rapporteras till arbetsgivare. 

Kontrollmål 2. Det finns ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas 
bisysslor 

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet ej uppfyllt. Bedöm-
ningen grundar sig bl.a. på följande noteringar: 

• Det finns en otydlighet i delegationsordning och blankett för Anmälan om bisyssla 
där det framgår att personalenheten ska kontaktas vid prövning av rätt till bi-
syssla. Vid intervjuer framkom att det inte ansågs betyda att det är personalenhet-
en som fattar beslut om bisyssla. Vi gör bedömning utifrån delegationsordning och 
blankett att personalenheten har delegation att fatta beslut om bisyssla vilket inte 
efterlevs i kommunen då cheferna tar beslut om bisyssla. 
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• Frågan om bisysslor tas upp årligen i samband med medarbetarsamtalet vilket vi 
bedömer positivt. Dock finns ingen rutin i att fylla i blanketten för samtliga, om bi-
syssla inte finns har blanketten inte alltid fyllts i. Vi anser även att kommunen bör 
fånga upp nyanställdas bisysslor i ett tidigare skede. En anställd kan i praktiken 
påbörja sin anställning i november och inte ha sitt medarbetarsamtal förrän sep-
tember- november året därpå utan att behöva ha anmält eventuell bisyssla under 
tiden. Det saknas även rutin för att fånga upp nytillkomna bisysslor för anställda. 

• Det förekommer ingen second opinion i bedömningen av eventuella bisysslor. En 
bisyssla som har godkänts av en chef skulle potentiellt kunna uppfattas som 
olämplig utifrån en annan chefs ansvarsområde. I nuläget förekommer det inga 
skriftliga bedömningar av bisysslor i kommunen och det saknas underlag för att 
dokumentera bedömning av bisyssla. Vi ser positivt till att en ny blankett har tagits 
fram som ska användas från och med höstens medarbetarsamtal för att på så sätt 
inkludera bedömningarna. 

• Det görs ingen sammanställning av de anställdas bisysslor i kommunen och där-
med finns det inte heller någon som har en överblick av hur många eller vilka bi-
sysslor som finns i kommunen. 

Kontrollmål 3. Det sker regelbundna genomgångar med de anställda rörande regelverket 
avseende bisysslor 

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet delvis uppfyllt. Be-
dömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar: 

• Det finns viss information om regelverket med dokumentet Välkommen till med-
arbetarsamtal, dock anser vi inte den tillräcklig. För att minska risken för att för-
troendeskadliga bisysslor förkommer borde frågan även tas upp vid exempelvis 
personalmöten. 

• Det finns ett behov av information till samtliga anställda om regelverket avseende 
bisysslor samt vilka slags förhållanden som gör en bisyssla otillåten. 

Kontrollmål 4. Bisysslor anmäls och bedöms på ett ändamålsenligt sätt. 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet i alla delar inte 
efterlevs. Bedömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar: 

• Enbart tio av 34 efterfrågade blanketter har erhållits från kommunen. 

• Fem av de tio blanketterna är ofullständiga där det finns brister i hur blanketten 
har fyllts i. I tre fall saknas information om bolagets namn. 

• Två blanketter har inte undertecknats av de anställda och två blanketter saknar 
datum för anmälan. 

• Två anställda med registrerat engagemang har inte uppgett att de har bisyssla. 
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Kontrollmål 5. Det är en begränsad förekomst av företag i leverantörsreskontran där an-
ställda har engagemang. 

Vi gör bedömningen att det inte förekommer utbetalningar till företag där anställda eller 
personer i deras hushåll har engagemang och som skulle kunna bedömas som förtroende-
skadliga. 

Rekommendation 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att: 

• Policy/riktlinjer för bisysslor tas fram, att rutiner för den praktiska hanteringen av 
bisysslor dokumenteras samt tar fram en checklista för bedömning av bisyssla. 

• Hanteringen av bisysslor behöver förankras i organisationen och följsamheten sä-
kerställas genom regelbunden uppföljning. 

• Delegationsordningen följs och säkerställer att samtliga tillsvidareanställda och 
visstidsanställda i mer än ett år i kommunen fyller i blanketten Anmälan om bi-
syssla. 

• Säkerställa att samtliga uppgifter på blanketten anges och att blanketten dateras 
och undertecknas av anställd och chef med namnförtydligande. 

• Det tas fram en rutin i samband med nyanställning för att fånga upp nyanställdas 
bisysslor i ett så tidigt skede som möjligt. 

Det görs en genomgång av leverantörsregistret för att säkerställa att uppgifterna är 
fullständiga och aktuella. Detta eftersom det inte varit möjligt att göra en fullstän-
dig avstämning gentemot organisationsnummer eftersom ett stort antal leverantö-
rer i leverantörsregistret saknar organisationsnummer. 
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1. 	Inledning 
1.1. 	Bakgrund 
Förekomsten av bisysslor regleras i kollektivavtal, allmänna bestämmelser (AB) och Lagen 
om offentlig anställning (LOA). Bisysslor delas in i förtroendeskadliga, arbetshindrande 
och konkurrerande. 

I lagen om offentlig anställning regleras de förtroendeskadliga bisysslorna för anställda i 
kommuner, landsting och kommunalförbund. Sådana bisysslor är aldrig tillåtna och ar-
betsgivaren har en rätt att kräva att den otillåtna bisysslan upphör. Det kan också uppstå 
risk för förtroendeskada om anhörigas företag anlitas av anställda i kommunens verk-
samhet. 

Arbetshindrande och konkurrerande bisysslor regleras i kollektivavtal, allmänna bestäm-
melser. Där regleras bl.a. arbetstagarens uppgiftsskyldighet och arbetsgivarens möjlighet 
att helt förbjuda sådan bisyssla som bedöms olämplig. Revisorerna har utifrån väsentlig-
het och risk beslutat att granska den interna kontrollen kring bisysslor. 

1.2. Revisionsfråga 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

Är den interna kontrollen avseende hantering av anställdas bisysslor tillräck-
lig inom kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden? 

1.3. 	Revisionskriterier 
De revisionskriterier som ligger till grund för granskningen är följande: 

• Lag om offentlig anställning (LOA) §7, 7a-d§§ 

• Allmänna bestämmelser (AB) kap3 § 8 

Kommunens riktlinjer/policys inom området 

1.4. 	Kontrollmål 
• Det finns ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor. 

• Det finns ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor. 

• Det sker regelbundna genomgångar med de anställda rörande regelverket avseende 
bisysslor. 

Bisysslor anmäls och bedöms på ett ändamålsenlig sätt. 

• Det är en begränsad förekomst av företag i leverantörsreskontran där anställda har 
engagemang. 
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Avgränsning 
Granskningen omfattar hela kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Uppfölj-
ning gäller tillsvidareanställda och visstidsanställda och görs mot aktiebolagsregistret 
samt handels- och föreningsregistret hos Bolagsverket med hjälp av InfoTorg. 

1.6. Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, registerkontroll engagemang 
samt registeranalys av insamlat material från Gnesta kommun samt intervjuer med kom-
munstrateg, ekonomichef, planeringschef och HR-samordnare. 

Uppgifter från InfoTorg har analyserats mot kommunens leverantörsreskontra. 

Samtliga som intervjuats har getts tillfälle att sakgranska rapporten innan den har redovi-
sats för revisorerna. 
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2. Regelverk och riktlinjer avseende 
bisysslor 

Granskningen utgår ifrån regelverken kring offentliganställdas bisysslor. I regelverken 
definieras vad som menas med bisyssla. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbets-
givaren gör bedömningen att bisysslan är; förtroendeskadlig, arbetshindrande eller kon-
kurrerande. 

Ett generellt bisyssleförbud är inte arbetsrättsligt hållbart, utan varje arbetstagares bi-
syssla måste prövas var för sig. 

2.1. Lag om offentlig anställning (LOA) 
Lagen om offentlig anställning (LOA) reglerar i första hand förtroendeskadliga bisysslor. 
Av lagen framgår att: 

- Det är förbjudet för arbetstagare att ha en förtroendeskadlig bisyssla. 

- Arbetstagare är, på arbetsgivarens begäran, skyldig att upplysa arbetsgivaren om 
de bisysslor som arbetstagaren har. 

- Om arbetsgivaren bedömer att arbetstagaren har en förtroendeskadlig bisyssla, 
ska arbetsgivaren förbjuda bisysslan. 

- Arbetsgivaren ska även på ett lämpligt sätt uppfylla sin skyldighet att informera de 
anställda om vilka förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten ur förtroende-
skadlig aspekt. 

2.2. Allmänna bestämmelser (AB) 
Av allmänna bestämmelser (AB) framgår att arbetsgivaren kan förbjuda arbetstagare att 
inneha bisyssla som inverkar hindrande på arbetet eller som innebär att arbetstagare 
konkurrerar med arbetsgivaren. 

Enligt bestämmelsen ska arbetstagare som har en bisyssla anmäla denna och lämna de 
uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska 
medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgif-
ter. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 
För varje avsnitt redogörs för vilka iakttagelser och revisionella bedömningar som gjorts. 

3.1. Ändamålsenligt regelverk rörande bisysslor 
3.1.1. 	Iakttagelser 
Gnesta kommun har information om bisyssla i dokumentet för medarbetarsamtal; Väl-
kommen till medarbetarsamtal. Dokumentet har tagits fram av personalenheten. Det 
framgår inte när dokumentet tagits fram, enbart att det har reviderats 2010-12-01. 

I dokumentet finns blankett för anmälan om bisyssla där det framgår att; 

- Enligt Lagen om offentlig anställning (LOA) § 7 får en arbetstagare inte ha någon 
anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba för-
troendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som 
kan skada myndighetens anseende. 

- Enligt Allmänna bestämmelser (AB) § 8 kan arbetsgivaren förbjuda bisysslan om 
arbetsgivaren finner att den verkar hindrande för arbetsuppgifterna eller innebär 
verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. 

- På begäran ska arbetstagaren anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbets- 
givaren behöver, för bedömning av bisyssla. 

- Uppgifter om bisyssla förvaras hos närmsta chef. 

- Vid prövning av rätt till bisyssla kontaktas personalenheten. 

Har du någon bisyssla? rg ja 	EINej 

så fall som vad?: 	  

Vilken omfattning/Hur många timmar per vecka? 	  

Egen firma/bolag: Ei Annan arbetsgivare: E3 namn: 	  

Underskrift: 

Datum (år-mk-dag: 

Det har tagits fram en ny blankett för Anmälan om bisyssla som man planerar börja an-
vända till höstens medarbetarsamtal. På den nya blanketten har man lagt till ett avsnitt 
om arbetsgivarens ställningstagande. En kryssruta för "Godkänd bisyssla" och en kryss-
ruta för "Avslag". Ett fält för motivering. Blanketten ska undertecknas av chef och dateras. 
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I delegationsordning för kommunstyrelsen, 2016-12-05 och i delegationsordning för sam-
hällsbyggnadsnämnden, 2016-10-30 framgår att HR-chef har delegation att pröva bi-
syssla. 

Personalenheten har tagit fram en checklista för anställningsintervju. Syftet med checklis-
tan är att ge tips på hur en anställningsintervju kan läggas upp. I checklistan finns en frå-
gebank med en sammanställning med förslag på intervjufrågor. Den som intervjuar kan 
välja frågor utifrån frågebanken som de anser lämpliga utifrån intervjun som ska genom-
föras. Två frågor under avsnittet om framtid berör bisyssla: har du någon bisyssla? 
Kommer du att fortsätta med den? 

Det finns inga dokumenterade riktlinjer för den praktiska hanteringen av bisysslor. 

	

3.1.2. 	Bedömning 
Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet delvis uppfyllt. Be-
dömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar; 

• Blankett för Anmälan om bisyssla finns med i dokumentet för medarbetarsamtal. 
På blanketten framgår kortfattat regelverket enligt Lagen om offentlig anställning 
och Allmänna bestämmelser samt kommunens rutin för hanteringen av bisysslor. 

• Det saknas policy/riktlinjer för bisysslor samt checklista för bedömning av bi-
syssla. 

• Det saknas dokumenterade rutiner för den praktiska hanteringen för anmälan om 
bisyssla. 

• Blanketten för anmälan om bisyssla är inte uppdaterad enligt den nya bestämmel- 
sen i Allmänna bestämmelser om hur bisyssla ska rapporteras till arbetsgivare. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att policy/riktlinjer för bisysslor tas fram, 
att rutiner för den praktiska hanteringen av bisysslor dokumenteras samt tar fram en 
checklista för bedömning av bisyssla. Hanteringen av bisysslor behöver förankras i orga-
nisationen och följsamheten säkerställas genom regelbunden uppföljning. 

Blanketten för anmälan om bisyssla behöver anpassas till den ändrade bestämmelsen om 
hur bisyssla ska rapporteras till arbetsgivaren. Enligt den nya bestämmelsen ska arbetsta-
gare som har en bisyssla anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser 
behövs för bedömning av bisysslan. 

3.2. Ändamålsenliga system och rutiner för att följa 
upp bisysslor 

	

3.2.1. 	Iakttagelser 
I dokumentet checklista för anställningsintervju finns frågan om bisyssla medtagen i frå-
gebanken. Vid intervjun framkom att planeringschef och ekonomichef alltid ställer fråga 
om bisyssla vid anställningsintervjun. Svaren dokumenteras inte. 
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I Gnesta kommun omfattas alla tillsvidareanställda samt visstidsanställda som arbetar i 
kommunen mer än ett år, av kontrollen av bisysslor. Bisyssla anmäls antingen vid medar-
betarsamtalet då den efterfrågas, eller av den anställda på eget initiativ under året. På 
medarbetarsamtalet går chefen igenom dokumentet "Välkommen till medarbetarsamtal" 
med den anställda. I dokumentet finns blanketten för anmälan om bisyssla. Om den an-
ställda har en bisyssla är uppfattningen vid intervjun att blanketten fylls i. Men om den 
anställda inte har en bisyssla är det inte alltid blanketten fylls i. Det finns även en rutin 
där medarbetardokumentet samt blankett för anmälan om bisyssla fylls i digitalt av che-
fen och skickas till medarbetaren för godkännande. Då undertecknas inte blanketten. Vid 
intervjun påtalades även att det inte är helt tydligt på vad som anses vara en bisyssla. 
Medarbetarsamtal hålls årligen under perioden september till november. Det är chefens 
ansvar att säkerställa att kontroll av bisyssla görs vid varje medarbetarsamtal. Om den 
anställda anmäler bisyssla på eget initiativ under året fylls uppgifterna i på blanketten för 
anmälan om bisyssla. 

På blanketten Anmälan av bisyssla står att personalenheten ska kontaktas vid prövning 
av rätt till bisyssla. Av intervjuerna framkommer att cheferna tar beslut om bisyssla på 
egen hand i samband med medarbetarsamtalet. Det är sällan personalenheten kontaktas 
för att pröva bisysslor. Bedömningen som chefen gör baseras inte på något särskilt un-
derlag och det görs ingen dokumentation av bedömningen. Som tidigare har nämnts har 
kommunen tagit fram en ny mall för Anmälan av bisyssla som planeras användas från och 
med hösten. Den kommer inkludera dokumentering av bedömningen. 

På personalenheten finns i nuläget en HR-samordnare tillgänglig för att bedöma bisysslor. 
Det har varit personalomsättning på personalenheten. HR-samordnare blir oftast kontak-
tad om det råder osäkerhet från chefen om bisyssla är acceptabel. Det finns ingen check-
lista för bedömning av huruvida bisysslan är tillåten eller inte, bedömningen görs enligt 
"sunt förnuft". Om HR-samordnare har behov av stöttning för bedömningen tar denna 
hjälp av SKL. Bedömningen dokumenteras inte. Det har hänt att bisysslor har blivit un-
derkända inom kommunen. 

Uppgifter om bisyssla ska förvaras hos närmaste chef enligt Anmälan om bisyssla vilket 
också görs enligt intervjuer. Planeringschef uppger att denna förvarar blanketterna i akter 
i sitt rum. Ekonomichef som använder sig av digitala blanketter förvarar de digitalt hos 
sig. Det uppges finnas en viss problematik med att blanketter förvaras hos den enskilda 
chefen då blanketter inte har återfunnits i samband med att chef slutar. 

Det finns ingen övergripande sammanställning över de anställdas bisysslor i kommunen. 

3.2.2. 	Bedömning 
Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet ej uppfyllt. Bedöm-
ningen grundar sig bl.a. på följande noteringar: 

• Det finns en otydlighet i delegationsordning och blankett för Anmälan om bisyssla 
där det framgår att personalenheten ska kontaktas vid prövning av rätt till bi-
syssla. Vid intervjuer framkom att det inte ansågs betyda att det är personalenhet-
en som fattar beslut om bisyssla. Vi gör bedömning utifrån delegationsordning och 
blankett att personalenheten har delegation att fatta beslut om bisyssla vilket inte 
efterlevs i kommunen då cheferna tar beslut om bisyssla. 
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• Frågan om bisysslor tas upp årligen i samband med medarbetarsamtalet vilket vi 
bedömer positivt. Dock finns ingen rutin i att fylla i blanketten för samtliga, om bi-
syssla inte finns har blanketten inte alltid fyllts i. Vi anser även att kommunen bör 
fånga upp nyanställdas bisysslor i ett tidigare skede. En anställd kan i praktiken 
påbörja sin anställning i november och inte ha sitt medarbetarsamtal förens sep-
tember- november året därpå utan att behöva ha anmält eventuell bisyssla under 
tiden. Det saknas även rutin för att fånga upp nytillkomna bisysslor för anställda. 

• Det förekommer ingen second opinion i bedömningen av eventuella bisysslor. En 
bisyssla som har godkänts av en chef skulle potentiellt kunna uppfattas som 
olämplig utifrån en annan chefs ansvarsområde. I nuläget förekommer det inga 
skriftliga bedömningar av bisysslor i kommunen och det saknas underlag för att 
dokumentera bedömning av bisyssla. Vi ser positivt till att en ny blankett har tagits 
fram som ska användas från och med höstens medarbetarsamtal för att på så sätt 
inkludera bedömningarna. 

• Det görs ingen sammanställning av de anställdas bisysslor i kommunen och där-
med finns det inte heller någon som har en överblick av hur många eller vilka bi-
sysslor som finns i kommunen. 

Utifrån ovan rekommenderar vi att kommunstyrelsen tillser att delegationsordningen 
följs och säkerställa att samtliga tillsvidareanställda och visstidsanställda i mer än ett år i 
kommunen fyller i blanketten Anmälan om bisyssla. Vi rekommenderar även att man i 
samband med nyanställning tar fram en rutin för att fånga upp nyanställdas bisysslor i ett 
så tidigt skede som möjligt. 

3.3. Regelbundna genomgångar rörande regelverket 
avseende bisysslor 

Arbetsgivaren har en skyldighet att informera sina anställda om förtroendeskadliga bi-
sysslor. Vid intervjuer framkom att medarbetaren i samband med medarbetarsamtalet ska 
ha läst igenom dokumentet för Välkommen till medarbetarsamtal. I dokumentet framgår 
att arbetstagare inte får ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verk-
samhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i 
arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Även i samband med rekryteringen 
påtalas regelverket kring bisysslor eller i samband med en enskild händelse med anställd. 
Det saknas generella informationstillfällen i kommunen där de anställda informeras om 
vilka slags förhållanden som gör en bisyssla otillåten. 

3.3.1. 	Bedömning 
Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet delvis uppfyllt. Be-
dömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar: 

• Det finns viss information om regelverket med dokumentet Välkommen till med-
arbetarsamtal, dock anser vi inte den tillräcklig. För att minska risken för att för-
troendeskadliga bisysslor förkommer borde frågan även tas upp vid exempelvis 
personalmöten. 
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• Det finns ett behov av information till samtliga anställda om regelverket avseende 
bisysslor samt vilka slags förhållanden som gör en bisyssla otillåten. 

3.4. Bisysslor anmäls och bedöms ändamålsenligt 
3.4.1. 	Iakttagelser 
Insamling och analys av blanketter för bisyssla 
Vid granskningstillfället fanns 120 tillsvidareanställda och visstidsanställda på kommun-
styrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen i Gnesta kommun enligt erhål-
len personallista (daterad 2017-03-30). 

Inom ramen för granskningen har 34 underlag efterfrågats från kommunen enligt nedan; 

- Samtliga underlag för anställda med engagemang i något företag enligt InfoTorg 
1(24 stycken) 

- Ett urval på lo anställda som slumpmässig valts utifrån erhållen personallista. 
Listan har sorterats på personnummer där urvalet gjorts genom att välja var 8:e 
anställd med start på nummer 5. 

lo av de efterfrågade 34 underlagen har erhållits från kommunen. I genomgången av un-
derlag noteras att alla underlag utgör blanketten för anmälan om bisyssla. Fem blanketter 
är kompletta med den efterfrågade informationen; tre avser blanketter där anställd har 
bisyssla och två avser blanketter där anställd angett att de inte har bisyssla. Fem blanket-
ter är ofullständiga; tre blanketter saknar information om vilken firma/arbetsgivare som 
avses, på två blanketteter är enbart NEJ-rutan kryssad samtidigt som det har noterats på 
blanketten "Avser person och här har chefen mejlat en ifylld mall för medarbetarsamtal 
till medarbetare för godkännande". 

Blanketter Antal 
efterfrågade 

Antal 
erhållna 

Andel 

Anställda med engagemang 
enligt InfoTorg 

24 8 33 % 

Anställda utan engage- 
mang enligt InfoTorg 

io 2 20 % 

Åtta av tio blanketter har undertecknats av den anställda. Det saknas fält för namnförtyd-
ligande på blanketten, men den anställdas namn återfinns på första sidan av dokumentet 
för Välkommen till medarbetarsamtal. 

Två av blanketterna saknar datum för anmälan. 

Avstämning mot registrerade engagemang enligt InfoTorg 
Inom ramen för granskningen har vi kontrollerat vilka av kommunens anställda som en-
ligt InfoTorg har ett engagemang i något företag och jämfört det mot vad de anställda 
själva har uppgett på blanketten. 

1  infoTorg, informationsportal om företag, personer, fastigheter, fordon och juridik. 
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Enligt InfoTorg har 24 av de 120 anställda på kommunstyrelseförvaltningen och sam-
hällsbyggnadsförvaltningen i Gnesta kommun ett engagemang (efter att avregistrerade, 
konkurser och bostadsrättsföreningar har exkluderats), dock uppgår engagemangen till 
totalt 28 stycken. Detta eftersom tre anställda har fler än ett engagemang; en anställd har 
tre engagemang och två anställda har två engagemang. 

Av de 28 funna engagemangen ser fördelningen av bolagsform ut enligt tabellen nedan: 

Bolagsform 	 Antal Funktion 

Enskild firma 	 14 5 innehavare 

Aktiebolag 	 11 1 VD, 7 suppleanter, 4 ledamöter, 1 ordförande 

Ekonomisk förening 	 1 1 ledamot 
Handelsbolag 	 2 2 bolagsmän 

Totalt 	 28 

Utifrån ovan tabell går att utläsa att de flesta engagemang avser enskilda firmor eller ak-
tiebolag. Avseende enskild firma är den vanligaste funktionen innehavare och för aktiebo-
lagen har majoriteten funktionen suppleant. 

Verifiering av registrerat engagemang mot blankett 
I tabellen nedan presenteras en sammanställning av den avstämning som gjorts av regi-
strerade engagemang mot underlag: 

Kontroll Ja Andel (%) Nej Andel (%) Totalt 
(st) 

Lämnat in blankett lo 29 % 24 71 % 24 
Angett bisyssla 6 6o % 4 40 % lo 
Angett rätt bisyssla 5 83 % 1 17 % 6 

lo blanketter har erhållits av kommunen, sex av dessa har anmält att de har bisyssla och 
fyra har angett att de inte har bisyssla. Två av dom som har angett att de inte har bisyssla 
har enligt InfoTorg engagemang i bolag. Den ena har ett enskilt företag och den andra är 
suppleant i ett aktiebolag. 

Av de tio slumpmässigt utvalda anställda utifrån personallistan där det inte funnits något 
engagemang enligt InfoTorg, har de två som lämnat in anmälan om bisyssla angett att de 
inte har bisyssla. 

Av de 24 anställda där det finns företagsengagemang enligt InfoTorg har åtta lämnat in en 
blankett om anmälan om bisyssla. Sex av dom har angett att de har bisyssla och har två 
angett att de inte har bisyssla. Fem av de sex rapporterade bisysslorna bedöms helt över-
ensstämma med registrerat engagemang. För den bisyssla som inte helt överensstämmer 
har den anställda angett att denna är styrelseledamot i makes företag, utav InfoTorg går 
att utläsa att den anställda är suppleant. 
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3.4.2 . 	Bedömning 
Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet i alla delar inte 
efterlevs. Bedömningen grundar sig bl.a. på följande noteringar: 

• Enbart tio av 34 efterfrågade blanketter har erhållits från kommunen. 

• Fem av de tio blanketterna är ofullständiga där det finns brister i hur blanketten 
har fyllts i. I tre fall saknas information om bolagets namn. 

• Två blanketter har inte undertecknats av de anställda och två blanketter saknar 
datum för anmälan. 

• Två anställda med registrerat engagemang har inte uppgett att de har bisyssla. 

Kommunen avser att årligen ta upp frågan om bisyssla vid medarbetarsamtalet. Men re-
gisterkontrollen likväl som intervjuerna verifierar att blanketten för anmälan om bisyssla 
inte alltid fylls i oavsett bisyssla eller inte. Utifrån ovan bedömning rekommenderar vi att 
man säkerställer att samtliga anställda lämnar in blankett om anmälan om bisyssla vid 
medarbetarsamtalet. Vidare rekommenderar vi att man säkerställer att samtliga uppgifter 
på blanketten anges samt att blanketten dateras och undertecknas av anställd och chef 
med namnförtydligande. 

3.5.Förekomst i leverantörsreskontran där anställda 
har engagemang 

	

3.5.1. 	Iakttagelser 
1 denna del har verifiering gjorts för att kontrollera om utbetalningar har gjorts till företag 
där en anställd eller person ur den anställdes hushåll har ett engagemang. Med hushåll 
menas i detta fall en person som är folkbokförd på samma adress som den anställde. 

I granskningen har kontroll gjorts mot utbetalningar under januari till december 2016 
utifrån kommunens leverantörsreskontra. Kontroll har gjorts genom matchning av orga-
nisationsnummer. I leverantörsreskontran saknas 118 organisationsnummer. En kontroll 
har gjorts utifrån namn på anställda och personer ur de anställdas hushåll för att se om de 
matchar namn på leverantörer i leverantörsreskontran där organisationsnummer saknas. 
Det genererade ingen träff. 

Enligt intervju finns det ingen kontroll som säkerställer att utbetalningar inte görs till ett 
företag där en anställd eller dess anhörig har ett engagemang. Det ansågs mindre troligt 
att det inte skulle komma fram då det är en liten kommun där "alla känner alla". 

Utbetalningar till företag där anställda har engagemang 
I kontrollen noterades att en utbetalning på ca 205 tkr gjorts 2016 till ett företag där en 
anställd har ett engagemang vid sidan om sin anställning på kommunstyrelseförvaltning-
en. Utbetalningen uppges avse gjutning av golv till återvinningsgården. Efter avstämning 
med Teknisk chef uppges den anställda inte varit inblandad i beställning av uppdraget. 
Kontroll har även gjorts i ekonomisystem med hjälp av ekonomienheten för att verifiera 
att den anställda varken granskat eller attesterat fakturan. 
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Utbetalningar till företag där person från någon anställds hushåll har engagemang 
I kontrollen noterades att det har gjorts utbetalning till två företag där personer från an-
ställdas hushåll har engagemang. 

Den ena utbetalningen gäller samma företag där den anställda i kommunen har engage-
mang. Bolaget är ett aktiebolag där den anställda är suppleant i bolaget och den medbo-
ende är ledamot och ordförande. Det gäller en utbetalning på ca 205 tkr. Den anställa har 
inte varit inblandad varken i beställning eller attestering av fakturan. 

Den andra noteringen gäller ett aktiebolag där den medboende är suppleant. Där har det 
gjorts 14 utbetalningar till aktiebolaget under 2016. Enligt avstämning har den anställda 
inte haft något att göra med vare sig beställning av uppdrag, köp, attest eller utbetalning. 

3.5.2. 	Bedömning 
Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att det inte förekommer utbetal-
ningar till företag där anställda eller personer i deras hushåll har engagemang och som 
skulle kunna bedömas som förtroendeskadliga. Vi anser att det bör framgå i attestregle-
menten att man inte får attestera fakturor där man själv är jävig samt att personalen med 
jämna mellanrum informeras om detta. 

Vi reserverar oss dock för att det inte varit möjligt att göra en fullständig avstämning 
gentemot organisationsnummer eftersom ett stort antal leverantörer i leverantörsregistret 
saknar organisationsnummer. Vi rekommenderar att förvaltningen gör en genomgång av 
leverantörsregistret för att säkerställa att uppgifterna är fullständiga och aktuella. 
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Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-06-29
Diarienummer: KS.2017.256

Kommunstyrelsen

Kostpolicy

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta kostpolicy för Gnesta kommun

Sammanfattning

Kostpolicyn är ett kommungemensamt dokument och berör all produktion av
måltider för verksamheter inom kommunens ansvar. Kostpolicyn kvalitetssäkrar
måltidsverksamheten och bidrar till en hållbar utveckling. Den stöder och är ett
verktyg för förtroendevalda och verksamheter för att säkerställa att matgäster
erbjuds måltider i en trevlig miljö, lagade på bra råvaror av kompetent personal.

Ärendebeskrivning

Kostpolicyn är framtaget i samverkan mellan Barn- och utbildningsnämnden
(kostenheten) och Vuxen- och omsorgsnämnden. Kostpolicyn är
kommungemensam. En grund finns i Livsmedelsverkets, Skolverkets och
Socialstyrelsens råd, rekommendationer och riktlinjer. Policyn utgör ett stöd för
dem som påverkar produktionen av mat till kommunens olika verksamheter, såväl
barn som äldre, personal och förtroendevalda. Riktlinjer och rutiner tas fram av
respektive nämnd och verksamheter.

Förvaltningens synpunkter

Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-06-29

2. Utdrag ur vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2017-06-15, § 40

3. Utdrag ur barn och utbildningsnämndens protokoll 2017-06-13, § 32

4. Tjänsteskrivelse 2017- 05-23

5. Tjänsteskrivelse 2017-06-07

6. Kostpolicy för Gnesta kommun



Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

Beslutet ska skickas till:

 Kostchef

Christina Hedberg Jenny Johansson

Kommunchef Kommunsekreterare



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-06-15
Ärendenummer: SN.2016.78

§ 40

Kostpolicy

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta den för vuxen- och omsorgsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden gemensamt framtagna Kostpolicyn för Gnesta
kommun.

Beslut

1. Det tidigare framlagda förslaget från Barn och
utbildningsförvaltningen som nämnden har haft på remiss avslås

Sammanfattning av ärendet

Kostpolicyn är framtaget i samverkan mellan Barn och
utbildningsnämnden (kostenheten) och Vuxen- och omsorgsnämnden.
Kostpolicyn är kommungemensam. En grund finns i Livsmedelsverkets,
Skolverkets och Socialstyrelsens råd, rekommendationer och riktlinjer.
Policyn utgör ett stöd för dem som påverkar produktionen av mat till
kommunens olika verksamheter, såväl barn som äldre, personal och
förtroendevalda. Riktlinjer och rutiner tas fram av respektive nämnd och
verksamheter.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-05-23

2. Kostpolicy för Gnesta kommun

Tjänsteförslag

1. Det tidigare framlagda förslaget från Barn och
utbildningsförvaltningen som nämnden har haft på remiss avslås.

2. Vuxen- och omsorgsnämnden antar den med Barn och
utbildningsnämnden gemensamt framtagna kostpolicyn.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att beslutspunkt 2 ändras till att lyda "Anta den för
vuxen- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden
gemensamt framtagna Kostpolicyn för Gnesta kommun." och att det är ett
förslag till beslut i kommunfullmäktige.



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller
enligt framskrivet förslag med ordförandens ändringsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med ordförandens
ändringsförslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-05-23
Diarienummer: SN.2016.78

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Kostpolicy

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Det tidigare framlagda förslaget från Barn och utbildningsförvaltningen som
nämnden har haft på remiss avslås.

2. Vuxen- och omsorgsnämnden antar den med Barn och utbildningsnämnden
gemensamt framtagna kostpolicyn.

Sammanfattning

Kostpolicyn är framtaget i samverkan mellan Barn och utbildningsnämnden
(kostenheten) och Vuxen- och omsorgsnämnden. Kostpolicyn är
kommungemensam. En grund finns i Livsmedelsverkets, Skolverkets och
Socialstyrelsens råd, rekommendationer och riktlinjer. Policyn utgör ett stöd för
dem som påverkar produktionen av mat till kommunens olika verksamheter, såväl
barn som äldre, personal och förtroendevalda. Riktlinjer och rutiner tas fram av
respektive nämnd och verksamheter.

Ärendebeskrivning

Kostpolicyn är ett kommungemensamt dokument. Dokumentet är framtaget i
samverkan mellan kostenheten, Barn och utbildningsnämnden och Vuxen- och
omsorgsnämnden.Policyn ska fungera som ett stödjande verktyg för alla som
påverkar produktionen av mat. Kostpolicyn ska säkerställa att matgäster i alla
åldrar erbjuds måltider i en trevlig miljö, lagade av bra råvaror och av kompetent
personal. Kostpolicyn riktar sig till både till personal och anhöriga.

Innehållet

Kostpolicyn innehåller övergripande inriktningar vad gäller måltidsmiljön,
råvarornas beskaffenhet, personalens kompetens och matgästernas
påverkansmöjlighet. Till grund finns Livsmedelsverkets, Skolverkets och
Socialstyrelsens råd, rekommendationer och riktlinjer.

Riktlinjer
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De olika verksamhetsområdena Barn- och utbildningsnämnden och Vuxen- och
omsorgsnämnden gör var och en sina egna riktlinjer och rutiner som en följd av
kostpolicyn.

Förvaltningens synpunkter

Kostpolicyn har varit på remiss till Vuxen- och omsorgsförvaltningen. För att
fylla den önskvärda funktionen har kostpolicyn arbetats om och föreliggande
policy är mer att betrakta som en genomarbetad version. Barn och
utbildningsnämnden har tagit ställning till samma kostpolicy och beslutat att anta
densamma.

Ekonomiska konsekvenser

Policyns inriktning verkställs inom givna ekonomiska ramar.

Checklista för jämställdhet - relevansbedömning

Ärendet får ingen inverkan på jämställdheten då det utgör en policy som inte kan
vara till men för en viss grupp.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Kostpolicyn är viktig för uppfyllandet av nämndens mål "Brukare har bra
mathållning och måltider i en trevlig miljö". Kostpolicyn överensstämmer med
Kommunfullmäktiges mål om "Minskad natur- och klimatpåverkan" samt "En
trygg vård och omsorg av hög kvalitet".

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-05-23

2. Kostpolicy för Gnesta kommun

Ann Malmström Jenny Lundberg-Lydka

Förvaltningschef Handläggare



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-06-13
Ärendenummer: BOUN.2016.7

§ 32

Kostpolicy

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta förslag till Kostpolicy för Gnesta kommun.

Beslut

2. Nästa Kostpolicy ska beskriva hur den ska implementeras samt definiera
vad bra mat och god måltidssituation är.

3. Designmässiga ändringar av Kostpolicyn kommer att kunna ske.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2014, § 27 att medge, anmäla
och skicka Centerpartiets motion om Kostpolicy inom förskola, grundskola
och äldreomsorg KS 2014.40, till socialnämnden för beslut.

Den 25 juli 2014 beslutade dåvarande socialnämnden, nuvarande vuxen-
och omsorgsnämnden, då ansvarig för kommunens kostenhet, som svar på
motionen att en Kostpolicy för Gnesta kommun ska tas fram.

Kostpolicyn är ett kommungemensamt dokument och berör all produktion
av måltider för verksamheter inom kommunens ansvar. Kostpolicyn
kvalitetssäkrar måltidsverksamheten och bidrar till en hållbar utveckling.
Den stöder och är ett verktyg för förtroendevalda och verksamheter för att
säkerställa att matgäster erbjuds måltider i en trevlig miljö, lagade på bra
råvaror av kompetent personal.

Kostpolicyn lyfts för beslut i barn- och utbildningsnämnden och vuxen-
och omsorsgnämnden då kostenheten omfattar verksamheter som lyder
under båda dessa nämnder.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-06-07

2. Kostpolicy

Tjänsteförslag

1. Anta förslag till Kostpolicy för Gnesta kommun

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande lämnar förslag på nya tilläggspunkter till beslutet: "Nästa
Kostpolicy ska beskriva hur den ska implementeras samt definiera vad bra
mat och god måltidssituation är och att designmässiga ändringar av
Kostpolicyn kommer att kunna ske."



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med
nya tilläggspunkter och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet
förslag med nya tilläggspunkter.

Beslutet ska skickas till:

~ Kommunfullmäktige
~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-06-07
Diarienummer: BOUN.2016.7

Barn- och
utbildningsnämnden

Kostpolicy för Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta förslag till Kostpolicy för Gnesta kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2014, § 27 att medge, anmäla och
skicka Centerpartiets motion om kostpolicy inom förskola, grundskola och
äldreomsorg KS 2014.40, till socialnämnden för beslut.

Den 25 juli 2014 beslutade dåvarande socialnämnden, nuvarande vuxen- och
omsorgsnämnden, då ansvarig för kommunens kostenhet, som svar på motionen
att en kostpolicy för Gnesta kommun ska tas fram.

Kostpolicyn är ett kommungemensamt dokument och berör all produktion av
måltider för verksamheter inom kommunens ansvar. Kostpolicyn kvalitetssäkrar
måltidsverksamheten och bidrar till en hållbar utveckling. Den stöder och är ett
verktyg för förtroendevalda och verksamheter för att säkerställa att matgäster
erbjuds måltider i en trevlig miljö, lagade på bra råvaror av kompetent personal.

Kostpolicyn lyfts för beslut i barn- och utbildningsnämnden och vuxen- och
omsorsgnämnden då kostenheten omfattar verksamheter som lyder under båda
dessa nämnder.

Förvaltningens synpunkter

Checklista för jämställdhet

Checklista för jämställdhet är inte tillämplig i detta ärende. Kostpolicyn är ett
styrande dokument som sätter ramarna för kost och måltidsmiljö inom alla
kommunala verksamheter. Utformningen och tillämpningen av kostpolicyn
påverkar barn, elever och vuxna på samma sätt, oavsett könstillhörighet. Däremot
kan etiska skäl och kulturella skäl påverka tillagningen av, och innehållet i, den
mat som serveras. Detta beskrivs också i framtagen kostpolicy.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Kostpolicy för Gnesta kommun
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2. Kostpolicy för Gnesta kommun.

Beslutet ska skickas till:

 Barn- och utbildningsförvaltningen

Christina Thunberg Camilla Zingmark

Förvaltningschef Kostchef



Kostpolicy
För skola, förskola och äldreomsorg
i Gnesta kommun



Inledning
Det växande Gnesta med omväxlande tätorter och odlingslandskap värnar om den 
biologiska mångfalden. Kommunen vill i sina verksamheters matkonsumtion med-
verka till att produktionen av vår mat skyddar jorden
till framtida generationers nytta och välbefinnande.

Ambitionen är att med måltiden som medel 
också bidra till en god folkhälsa. Vällagad 
mat och tilltalande måltider i en inbjudande 
miljö är viktigt för Gnestabor i alla åldrar. 

Genom måltiderna ska alla få möjlighet 
att inhämta energi och näring från en 
vällagad, varierad och näringsriktig kost. 

En bra kost skapar förutsättningar för 
hälsosamma och hållbara matvanor för 
medborgarna i Gnesta kommun, genom
hela livet. 



Kostpolicyn är ett kommungemensamt dokument och berör all produktion
av måltider för verksamheter inom kommunens ansvar. 

Policyn kvalitetssäkrar måltidsverksamheten och 
bidrar till en hållbar utveckling. Den stöder 
och är ett verktyg för förtroendevalda och 
verksamheter för att säkerställa att mat-
gäster erbjuds måltider i en trevlig miljö, 
lagade på bra råvaror och av kompetent 
personal. 

Det är viktigt att riktlinjer för måltiden 
inom de olika verksamhetsområdena 
fastställs och följs upp i respektive 
förvaltning och nämnd. 

Mat och måltider ska bygga på förnuftiga 
val för hälsa och miljö inom de ekonomiska 
ramar som ges inom komunens budget.

Varför en kostpolicy?



Kostpolicyn riktar sig till alla dem som på något sätt tar del av kommunens måltider, 
eller arbetar med att framställa måltiderna. Den angår även anhöriga såsom föräldrar 
till barn inom förskola och skola samt anhöriga till personer inom 
äldreomsorg eller funktionsstöd.

Vem riktar sig kostpolicyn till?

Kostpolicyns karaktär
Kostpolicyn anger en bestämd viljeinriktning. Policyn är 
inte det enda dokumentet avseende måltider utan
kompletteras med riktlinjer och rutiner 
som är anpassade för varje verksam-
hetsområde. Kostpolicyn utgör en 
av fler grunder för upphandlingar 
och inköp avseende livsmedel.

Uppföljning
Vid varje ny mandatperiod utvär-
deras kostpolicyn och eventuell 
revidering sker.



Övergripande för mat och måltider

n���Måltiderna är, så långt det är möjligt, tillagade från 
grunden och så nära serveringstillfället som möjligt.

n���Inköp av råvaror och livsmedel är, så långt det är möj-
ligt, säsongsanpassade och distribuerade med hänsyn till 
miljön.

n���Kommunen satsar på att öka andelen ekologiskt, miljövänligt 
konventionellt, när- och lokalt odlade och producerade 
livsmedel inom givna ekonomiska ramar.

n��Måltidsmiljön är utformad så att den är hälsofrämjan-
de avseende ljud, ljus, luftkvalitet och inredning.

n��Kommunen arbetar aktivt för att minimera eventuellt 
matsvinn och matavfall.

Tillagning, miljö och råvaror:



n��Verksamheterna präglas av ett högt kvalitets- och 
utvecklingstänkande.

n��Olika kompetenser och professioner samverkar och 
samarbetar för att alla matgäster ska uppleva positiva 
måltider och känna matglädje.

n��Personal som arbetar med måltiderna ska ha relevant 
utbildning och ska fortlöpande få kompetensutveckling 
inom sitt område.

n��Möjlighet att påverka mat och måltid ges.

n��Måltiderna är näringsberäknade och uppfyller  
Livsmedelsverkets, Skolverkets och Socialstyrel-
sens råd, rekommendationer och riktlinjer.

Kompetensutveckling, påverkan och näringsberäkning: 



Vällagad mat och tilltalande 
måltider i en inbjudande  
miljö är viktigt för 
Gnestabor i alla 
åldrar.

     Måltiderna är, så långt det   
     är möjligt, tillagade från  

grunden och så nära
 serveringstillfället 

som möjligt.

   Alla matgäster ska uppleva  
   positiva måltider och känna  
   matglädje.   

   Mat och måltider ska bygga  
   på förnuftiga val för hälsa
   och  miljö.



www.gnesta.se



Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-08-03
Diarienummer: KS.2017.210

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Förslagen till nya verksamhetsområden för tätorterna Gnesta, Björnlunda,
Stjärnhov och Laxne antas.

Ärendebeskrivning

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma det
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster finns eller behöver ordnas i
kommunens regi. Med vattentjänster menas leverans eller hantering av
dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten.

Kommunen är skyldig att ordna med vattentjänster inom områden med samlad
befintlig eller blivande bebyggelse om det krävs med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljön. Tätorterna är att betrakta som samlad bebyggelse
där det inte ur ett miljö- eller hälsoperspektiv är hållbart att ordna med enskilda
vatten- eller avloppsanläggningar.

Efter att ett verksamhetsområde införts ska kommunen snarast, och så länge
behovet finns kvar, tillgodose vattentjänsterna inom verksamhetsområdet.

Förvaltningens synpunkter

Då bebyggelse tillkommit eller är planerad finns ett behov av att revidera
verksamhetsområdena för tätorterna Gnesta, Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.
Förslaget till de nya verksamhetsområdena har kommunicerats med
planeringsenheten och miljöenheten. Miljöenheten ställde frågan om Hållsta
fritidshusområde och Nysättersområdet i Stjärnhov skulle tas med i
verksamhetsområdena. VA-enheten har inte tagit med dessa områden i förslaget
till nya verksamhetsområden, utan kommer behandla dessa områden i arbetet
med VA-planen. I nya VA-planen kommer en tidplan tydliggöra när dessa
områden och andra fritidshusområden kan komma att bli verksamhetsområden.
Planeringsenheten har inte inkommit med några synpunkter.
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Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Anslutning av
nya fastigheter samt driften av vatten- och avloppsanläggningarna är
taxefinansierad och eventuella anslutningar till kommunens VA-nät debiteras
enligt gällande VA-taxa.

Juridiska konsekvenser

Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster enligt §6 Lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för
en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Kommunen skall då bestämma det
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver
ordnas, och se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses
i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Enligt Gnesta kommuns framtidplan 2017-2019 ska kommunen erbjuda en god
och attraktiv livsmiljö och sträva efter ett hållbart Gnesta. Exempel på detta är att
planera samhället på ett sådant sätt att klimatpåverkan långsiktigt minskar.

Att planera och ansluta befintlig eller kommande bebyggelse till det kommunala
VA-nätet innebär en hållbar utveckling. Avloppsvatten som leds till större
avloppsreningsverk renas ofta i högre utsträckning än i enskilda avlopp. Att
anlägga enskilda avlopp i tät bebyggelse ökar riken för smittspridning.

Beslutsunderlag

1. Karta för verksamhetsområde Gnesta tätort

2. Karta för verksamhetsområde Björnlunda tätort

3. Karta för verksamhetsområde Stjärnhov tätort

4. Karta för verksamhetsområde Laxne tätort

Christina Hedberg

Kommunchef

Patrik Nissen

Samhällsbyggnadschef

Björn Gudmundsson

VA-chef
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Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-08-11
Diarienummer: KS.2017.274

Kommunstyrelsen

Omfördelning av investeringsmedel för VA-enheten för
Björnlunda vattenverk

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. 2 mkr från investeringsobjekt 95202 omfördelas till ett nytt investeringsobjekt
som heter Björnlunda vattenverk.

2. Ianspråkstagande av de omfördelade 2 mkr till Björnlunda vattenverk

Ärendebeskrivning

Björnlunda vattenverk

Björnlunda vattenverk är ett äldre verk där underhållet har varit eftersatt i många
år. Verket renar ytvatten från sjön Lockvattnet bland annat genom två stora
sandfilter. 2015 genomfördes en besiktning av sandfiltren och som då bedömdes
klara sig i 5 år till. I framtidsplanen för 2018-2020 föreslås byte av sandfiltren med
år 2019. Det har nu visat sig att botten på sandfiltren och rörgalleri har rostat
sönder i en högre takt än förutspått. Vi står nu inför en akut situation med ett
accelererande läckage.

Förvaltningens synpunkter

Inom VA-enheten finns behov av omfördelning av investeringsmedel för att
täcka kostnaderna för akuta åtgärder för Björnlunda vattenverk.

Ekonomiska konsekvenser

Björnlunda vattenverk

VA-enhetens kostnadsbild för att åtgärda problematiken med de läckande filtren
är ca 2 mkr. Då det inte finns någon investering för detta i budget så behöver
omfördelning av medel ske från andra ej lika akuta projekt. Nedanstående medel
föreslås att omfördelas till ett nytt investeringskonto för Björnlunda vattenverk.

Omfördelning från 95202 KS Gnesta vattenverk (utredning, åtgärder mm),
vattentäkt på 2 mkr
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Checklista för jämställdhet

Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Omfördelning av investeringsmedel är i linje med kommunens rutin för
investeringar.

Beslutet ska skickas till:

 VA-chef

 Teknisk chef

 Ekonomienheten

Christina Hedberg Patrik Nissen

Kommunchef Förvaltningschef

Ghita Sjösteen

Teknisk chef

Björn Gudmundsson

VA-chef



Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-07-04
Diarienummer: KS.2017.248

Kommunstyrelsen

Kulturplan Sörmland 2015-2018 - Handlingsplan 2018

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänna Landstinget Sörmland, Kultur & Utbildnings förslag till
handlingsplan 2018.

Sammanfattning

På uppdrag av Samkultur Sörmland, det regionala kultursamverkansorganet för
Sörmland och Landstinget Sörmland, önskas synpunkter på Handlingsplan 2018
för det regionala kulturarbetet i enlighet med Kulturplan 2015-18. Ärendet har
beretts av kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Samkultur Sörmland, har på uppdrag av Landstinget Sörmland skickat ut
Handlingsplanen 2018 på remiss till länets samtliga kommuner. Denna
handlingsplan bör läsas med den antagna kulturplanen för samma period som
bakgrund. Handlingsplan 2018 är den sista inom gällande planperiod. Gnesta
kommun har ingått i tidigare remissomgång samt framtagning och har därmed
inga ytterligare synpunkter att lämna i denna remissrunda.

Under hösten/vintern 2017 samt våren 2018 påbörjas arbetet med en ny
kulturplan.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Handlingsplanen är framtagen för alla oberoende av kön, könsidentitet, sexuell
läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, religion eller ålder.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-07-04

2. Remissversion handlingsplan 2018

Beslutet ska skickas till:
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 Mikael Palo, kultur.utbildning@dll.se

 Carina Nilsson

Christina Hedberg Anna Sandklef

Kommunchef Chef Kommunikation och samverkan

Carina Nilsson

Kultursamordnare
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UTKAST/FÖRSLAG TILL HANDLINGSPLAN 2018

- INOM KULTURPLAN SÖRMLAND 2015-2018

Handlingsplan 2018

Inledning – kompletteras senare

Bakgrund och målbild – kompletteras ur kulturplanen

Läsanvisning!

Vänligen notera att det kommer att ske en del förändringar i textavsnitten, i form av

nya uppgifter och kompletterande innehåll, kortad text, omdisponeringar, flytt

mellan inriktningar och områden samt redaktionella och språkliga justeringar.

Därutöver förstås med bra och goda synpunkter som kan vara aktuella och

tillämpbara under 2018.

Titta och ge synpunkter på relevans utifrån kulturplanen Sörmland 2015-2018, detta

är det sista året samt nya händelser och intresseområden för Sörmlands kulturliv.

Under hösten påbörjas också arbetet med att ta fram en ny kulturplan 2019-2022.

Mvh & tack/Mikael Palo
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KULTURPOLITISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅL

Nationella mål

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska

prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen anges att kulturpolitiken ska:

 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande

förmågor.

 Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse

 Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas

 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan

 Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Andra kriterier som ska uppfyllas är

 barns och ungas inflytande och delaktighet

 jämställdhetsperspektiv

 etnisk och kulturell mångfald

 internationell verksamhet

 tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning

Målbilden och riktlinjerna i Sörmlands kulturplan har samma riktning som de nationella

kulturpolitiska målen. Kulturplanen visar på övergripande regionala vägval, strategiska

prioriteringar och inriktningar för att nå målen. Kulturplanen kompletteras med årliga

handlingsplaner, där de kulturaktiviteter Sörmland väljer att arbeta med lyfts fram.

Regionala mål, riktlinjer och prioriteringar

Grunderna för Sörmlands kulturliv historiskt och i nutid, bakgrundsbilden och beskrivningen av

kulturverksamheterna ligger kvar sedan den föregående kulturplanen. Inför denna kulturplan

beslutades att det som är viktigt, angeläget och bra för det sörmländska kulturlivet skulle vara kvar

och vidareutvecklas, det vill säga önskemålet var att ”behålla det som var gott, göra tydligt det

som var oklart, och lägga till det som kunde saknas”. Med det som utgångspunkt arbetades därför

en ny kulturplan fram, såväl till form som till innehåll.

Målbilden för Sörmlands kulturliv är för perioden 2015-2018:

Kultur skapas i möten.

I Sörmland finns kulturen där människorna finns, är en naturlig del av

vardagen och speglar samhällets mångfald.

För att göra målbilden tydligare och beskriva syftet med den:

 Kultur är en viktig nyckel till utveckling av det lokala samhället och länet liksom till

individens utveckling och livskvalitet

 Kultur bidrar till demokratisk medvetenhet och kritiskt tänkande
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 Sörmland är mångfacetterat – Kulturen ska möta geografiska och kulturella utmaningar

genom att bidra till möten, gemenskap och dialog där mångfalden speglas

 Länets offentligt finansierade kulturliv ska präglas av tillgänglighet och alla människors

lika värde. Barns och ungas rätt till kultur ska särskilt prioriteras

Utifrån de nationella och regionala kulturpolitiska målen, länets samlade målbild och länets

förutsättningar och utformning behöver den regionala kulturverksamheten i samverkan med alla

aktörer i länet, utforma och genomföra en kulturverksamhet som är relevant för Sörmland. I det

innefattas att verksamheten berör, lyfter och stärker människorna i länet. Därför vill vi att

Sörmlands regionala kultur:

 Ska möta människor i hela länet och bjuda in till delaktighet i kulturlivet

 Ska finnas på många olika platser och arenor

 Ska arbeta angeläget, relevant och aktuellt för olika människor

 Ska lyfta fram mångfald och mångfacetterade kulturarv

 Ska arbeta gräns- och genreöverskridande

 Ska arbeta med interkulturella perspektiv

 Ska säkerställa barns och ungas rätt till kultur

 Ska söka samverkan och samarbete interkommunalt, interregionalt och internationellt

 Ska säkerställa kultur för och med äldre i länet

FN:s barnkonvention

I Kulturplan Sörmland 2015-2018 lyfts FN:s Konventionen om barnets rättigheter fram som en

utgångspunkt för länets kulturliv riktat mot barn och unga. Landstinget Sörmlands handlingsplan

Främja, säkerställa, bevaka barnets rättigheter är kopplad till landstingets Riktlinjer för arbetet

med FN:s konvention om barnets rättigheter med mål och prioriterade insatser för 2013-2017.

Inom ramen för länets kulturplansarbete beaktas särskilt Mål 2: Artikel 4, Mål 3: Artikel 2, Mål 4:

Artikel 6 & 31 och Mål 6: Artikel 12. Under kulturplansperioden betonas därför:

 Mål 2: Artikel 4 Barn ska prioriteras aktivt

Landstinget Sörmland ska vidta alla lämpliga administrativa och andra åtgärder för att

genomföra barnets rättigheter samt att vi till det yttersta av våra tillgängliga resurser ska

förverkliga barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

 Mål 3: Artikel 2 Barnets rätt att inte diskrimineras

Alla barn har samma rätt till samtliga rättigheter och alla barn utan undantag ska skyddas

från alla former av diskriminering. Barnet får enligt konventionen inte heller diskrimineras

p.g.a. förhållanden som rör deras föräldrar

 Mål 4: Artikel 6 Rätten till liv, överlevnad och utveckling fysiskt, psykiskt, andligt,

moraliskt och socialt.

 Artikel 31 Barnet har rätt till lek, vila och fritid samt rätt att fritt delta i det kulturella

och konstnärliga livet.

 Mål 6: Artikel 12 Rätten att säga sin mening och få den respekterad

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör det. Barnets åsikt ska

respekteras och tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Artikeln ger inte

barnet automatiskt rätt till självbestämmande

GEMENSAMMA REGIONALA UTVECKLINGSOMRÅDEN
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För den regionala kulturverksamheten i Sörmland finns det utöver konstområdesspecifika

utvecklingsområden, gemensamma prioriteringar som vi vill lyfta fram under perioden 2015-2018,

och som under 2018 särskilt arbetas med enligt nedan. Dessa prioriteringar tas även upp under de

regionala verksamheternas utvecklingsområden – som perspektiv – men då under andra, och

sinsemellan olika, rubriker.

Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: sverigefinnar, judar, tornedalingar, romer och

samer. Länets befolkning tillhörande en nationell minoritet ska enligt lag ha möjlighet att utveckla

sin kultur och sitt kulturarv. Kulturlivet behöver därigenom vara mångfacetterat, innehålla både

breda och smala kulturyttringar samt kunna anpassas till målgrupperna.

 Fortsatt arbeta för att de regionala kulturverksamheterna naturligt integrerar minoriteternas

perspektiv i sitt utbud till medborgare

 I samverkan och samråd med aktörerna i länet fortsätta utveckla och tydliggöra innehållet i

arbetet med de nationella minoriteterna. Idag är tre kommuner, samt landstinget, finska

förvaltningsområden. Det fortsatta utvecklingsarbetet behöver ske i samarbete med

kommunerna i länet, företrädare för de nationella minoriteterna och kulturaktörerna i länet

 Utifrån planerad ny lagstiftning för området, se över arbetet med de nationella

minoriteterna i länet

Tvärsektoriella perspektiv

 För alla kulturområden att lyfta in kulturperspektivet och kulturens betydelse för

människors livskvalitet, länets attraktivitet och utveckling.

 Arbeta fram former för att påbörja arbetet med att stärka den kulturella infrastrukturen i

länet

 I den situation som kan uppkomma vid ett eventuellt beslut om regionbildning i landet,

samverka med aktörer i länet för att på bästa sätt ta tillvara länets intressen inom

kultursektorn

Genus, jämställdhet och funktionshinder

 Följa upp, utvärdera och vid behov omarbeta handlingsplaner för tillgänglighet, samt

säkerställa att lag och föreskrifter

 Kulturverksamheterna inom Kultursamverkansmodellen ska genomföra en översyn av

verksamhet riktat mot särskola och barn med funktionsnedsättningar, med syfte att säkra

ett utbud som ligger i linje med barnens behov och rättigheter samt skolans måluppfyllelse

 Undersöka möjligheten till ett länsgemensamt arbete kring tillgänglighet,

funktionsnedsättning och delaktighet i kultur

 Se över möjligheten att genomföra en nationell konferens med tematik kring kultur &

särskola

Folk och kultur
 Delta i såväl förberedande arbete som i genomförande av det planerade kulturpolitiska

konventet Folk och Kultur, som ska hållas i Eskilstuna februari 2018

 Under konventet visa på goda exempel på kulturverksamheter som genomförs i länet inom

flera konst- och kulturformer

 Delta i seminarier, hålla workshops och lyfta kultur, både som kulturvärde och

samhällspåverkande faktor
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PROFESSIONELL TEATER-, DANS- OCH MUSIKVERKSAMHET –

SCENKONST SÖRMLAND
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Gräns- och genreöverskridande verksamhet

 Skapa genreöverskridande verk med tre koreografer och en musikensemble i residensform,

skräddarsydda för länets behov

 Vidareutveckla ett genreöverskridande utbud på lunchkonserterna i det egna huset, för

konstnärlig utveckling och för att nå en ny publik

 Utveckla konstartsöverskridande samarbetsmetoder för att skapa verk där musiker är

koreograferade och dansen bär den dramaturgiska tråden. Som exempel, arbeta med

koreograf och dansdramaturg i Operabyråns produktion för skolutbudet

 Under året undersöka möjligheten till samverkan mellan de fyra verksamhetsområdena

teater, musik, dans och film inom arrangörskap för att skapa kontinuitet i kommunbesök

och på så sätt öka publiken i det regionala uppdraget

Samarbeten

 Vidareutveckla uppdraget för skolutbudet i samarbete med Unga Klara i Stockholm,

genom ett fördjupat och undersökande arbetssätt för barn och unga inför, under och efter

en föreställning

 Fördjupa dialogen med chefer inom kulturskolan och kultursekreterare kring frågor om

kulturens utveckling, kommunalt och regionalt, gemensamt med filmen

 Skapa ett fördjupat samarbete med en ”pilotskola” i länet där metoder och arbetssätt kan

prövas för teater, dans, musik och film för att stärka scenkonstupplevelsen och för att öka

inflytande och delaktighet

 Tillsammans med det regionala resurscentret för film- och danskonsulentverksamheten

möta länets studieförbund, för samtal om arrangörer och arrangörsutveckling

 Utveckla samarbetet med skolor, kulturskolor och kultursamordnare för att skapa struktur

runt Skapande Skola projekt

 Fördjupa olika former av samverkan och dialog med arrangörer på mindre orter i länet, för

att stödja arbetet att nå ny publik

 Fortsätta det påbörjade samarbetet och utbytet med Klara Soppteater i lunchkonsertserien

för att främja erfarenhetsutbyte och utveckling

 Utveckla arbetet med länets musikarrangörer för att kvalitetssäkra arrangemang genom

omvärldsbevakning och fördjupat publikarbete. Syftet är att i förlängningen bygga upp en

bred angelägen musikplattform för många genrer i länet

 Initiera samarbetsprojekt interkommunalt, interregionalt och internationellt inom flera

scenkonstuttryck för att åstadkomma erfarenhetsutbyte, stimulera utveckling samt

samverka kring resurser

 Utveckla längre och fördjupade samarbeten med fria grupper/kompanier/ensembler i linje

med tidigare analys av Sörmlandsmodellen

Mångfald

 Vidareutveckla arbetet med mångfald, genus och jämställdhet i samproduktioner, gästspel

och egenproduktioner för att säkerställa inkludering och representation på scen

 Utveckla rutiner för att möjliggöra genomlysning utifrån interkulturellt och normkritiskt

perspektiv i all kommunikation

 Skapa ett konstnärligt utvecklande dansresidens utifrån tre koreografers olika konstnärliga

profil, med utgångspunkt från aktuella teman där mångfald, representation och inkludering

är centralt

 Vidareutveckla samverkan med festivaler i länet, som har normkritisk mångfaldsprofil,
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genom att erbjuda professionella akter och workshoppar/interaktivitet inom både musik

och dans

 Genom uppsökande verksamhet nå en större mångfald, med fokus på etnicitet, hos de

medverkande i musiktävlingen Musik Direkt

 I skolutbud och äldreomsorg regelbundet erbjuda utbud från olika kulturer med

tyngdpunkt på nationella minoriter, som länets sverigefinska kulturarv

Tillgänglighet

 Utveckla skräddarsydda dansverk med hög konstnärlig kvalité, samt söka genom innehåll,

form och nya spelplatser skapa mesta möjliga angelägenhet och tillgänglighet för publik

med funktionsvariationer

 Skapa en teaterproduktion utifrån, och i samverkan med, mindre orters förutsättningar och

livsvillkor. Då länet främst har små scener, så har det konstnärliga teamet fört dialog med

arrangörer för att göra spelplatser och uppsättning mer tillgänglig och angelägen för en

större offentlig publik

 Utveckla nya metoder och arbetssätt inom Music Camp och Musik Direkt/Imagine för att

vara tillgänglig och relevant för flera inom målgruppen 13-21 år

 Fortsätta erbjuda musikaliska livemöten med artister från olika genrer inom äldreomsorgen

över hela länet för att tillgängliggöra kulturupplevelser för de som inte kan ta sig till det

offentliga utbudet

 Samarbeta med en utvald ”pilotskola”, med många elever från olika kulturer, för att göra

vårt utbud än mer tillgängligt genom delaktighet

Nya arenor/målgrupper

 Producera en nyskriven teaterföreställning utifrån ett brännande samtida tema för vuxna,

utifrån lokal dialog och research för att utveckla det uppsökande uppdraget och nå ny

publik

 Utveckla nya spelplatser för scenkonst inom vårt uppsökande och turnerande uppdrag

 Skapa små, platsspecifika verk som inte kräver traditionell scen genom dans- och

musikresidens utifrån dialog med personer som har kännedom om platsen, så oväntade

möten kan uppstå för en ny publik

 Utveckla vårt offentliga musikutbud konstnärligt och erbjuda fler unika spelplatser,

beställa mer nykomponerad musik av framför allt unga tonsättare, samt erbjuda fler genrer

för att nå en ny publik

Samhälle/samtid

 Producera en nyskriven pjäs av en dramatiker från Teaterrepubliken där tematiken speglar

vår samtid, utifrån en mindre orts lokala perspektiv

 Skapa en föreställning i samarbete med Unga Klara, där gedigen research och

kunskapsinhämtning är en förutsättning för att kunna skapa en pjäs med utgångspunkt från

barns olika uppväxtvillkor i stad och på landsbygd, utifrån socioekonomisk och kulturell

bakgrund

 Spegla aktuella samhällsfrågor, händelser och fenomen lokalt och nationellt genom

dansresidensens olika produktioner

 Främja nutida kulturarv genom att beställa olika verk ur ett genrebrett perspektiv från unga

tonsättare, i syfte att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse i det offentliga utbudet

Inflytande och delaktighet
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 Säkerställa Sörmlandsmodellens framtid, och därmed inflytande och delaktighet för barn

och unga, genom att vidareutveckla dialogen med länets rektorer och lärare

 Utse en ”pilotskola” i länet där det interkulturella perspektivet är i fokus och påbörja

samverkan med rektorn, lärare och elever för att främja dialog, inflytande och delaktighet.

Ett exempel är att skapa ett ”Kulturcrew”, som innebär att elever utbildas i värdskap och

blir kommunikationskanaler för övriga elever inför och efter scenkonstupplevelser

 Genomföra en fortbildningskurs för att stärka kvalitén och fördjupa det konstnärliga

uttrycket för länets professionella kulturskapare inom teatern

 Tillsammans med Unga Klara metodutveckla arbetet med referensgrupper för

grundskolan, och därigenom öka delaktigheten och inflytandet i den konstnärliga

processen

 Dansresidensens koreografer utgår från delaktighet i den konstnärliga processen, för att

skapa relevans för de olika målgrupper de möter

 Stödja mångkulturella festivaler i länet med interaktiva musikaliska workshoppar, för att

ge möjlighet att utveckla skapande förmågor
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REGIONAL MUSEIVERKSAMHET - SÖRMLANDS MUSEUM

Inledning

Under 2018 kommer Sörmlands museums huvudsakliga arbete vara att flytta in i och etablera

verksamhet i museets nya hus i Nyköping. Genom det nya huset skapas goda förutsättningar för

vidareutveckling av den regionala museiverksamheten, för utvidgad verksamhet i hela länet och

för kvalitetsutveckling. Huset invigs senhösten 2018 och det är ett intensivt arbete som krävs för

att detta ska bli möjligt. Det innebär självklart att under 2018 begränsas museets verksamhet i

övrigt. Samtidigt genomförs ett antal projekt som dels har bäring på flera av det inom kulturplanen

beslutade utvecklingsområdena och dels innebär engagemang i hela länet, inte minst genom

dokumentation och insamling.

Samtid och framtid – att arbeta med angelägna frågor

Sörmlands museum fortsätter att arbeta med i samtiden och för hela samhället angelägna frågor

och teman. Det sker inom flera projekt och kommer också att prägla verksamheten i det nya huset.

De flesta av dessa projekt rymmer dels dokumentation och insamling, i nära samverkan med andra

aktörer och engagerade enskilda och dels utställningar (såväl i nya huset som på vandring och på

webben), pedagogik och programverksamhet, i vissa fall böcker och forskningsrapporter.

Projekten är:

 En perfekt människa: det är ett projekt på ett tema som museet arbetat med några år inte

minst genom insamling och dokumentation. Det blir ett av invigningsprojekten i nya huset

och handlar om hur vi idag och tidigare ser på, definierar och bemöter människor med

olika typer av funktionsvariationer. I fokus står förstås människan i sin helhet men särskilt

tonvikt läggs vid tre teman som under insamlings- och dokumentationsfasen visat sig både

viktiga och tydligt visar på hur ett samhälles syn på olika funktionsvariationer formar

funktionsnedsattas liv och villkor, nämligen arbete, relationer och boende

 Flykt, migration, exil: även detta projekt rör ett tema som Sörmlands museum arbetat med

under flera år på flera sätt, och som fortsätter att vara minst lika aktuellt och viktigt att

belysa och dokumentera. Även det är ett av invigningsprojekten i det nya huset. Under

2018 fortsätter dokumentation och insamling kring nyanlända till Sörmland men

dokumentationen har under 2017 vidgats till att även inkludera människor som bott längre

i Sverige och inkludera deras erfarenheter kring migration, integration och exil. Två

utställningar planeras (en med start hösten 2018 och en senare) samt pedagogik och

programverksamhet. Ett särskilt intressant arbete är den forskningsrapport som publiceras

under året och som utgår ifrån de två dokumentationer museet gjort 2006/7 respektive

2016/17 i Flen kring temat, och som rör både flyktingarna och det svenska samhället

(migrationsverket, kommunen, frivilligrörelsen och vanliga Flensbor). Att återkomma till

samma ort med liknande frågeställningar och kunna jämföra över tid är en viktig uppgift

för ett långsiktigt arbetande museum och är inte minst viktig i en tid då tidsperspektiven i

många sammanhang i samhället blir kortare och kortare

 Att växa upp: ytterligare ett av invigningsprojekten handlar om barns uppväxt och villkor

och utgår från FN:s barnkonvention. Det handlar både om samtid, här och i hela världen,

och om historien. Genom att belysa ett så allmänt och universellt ämne, som precis alla

både har erfarenhet av och åsikter kring, kan möten och empati mellan olika människor

skapas och samtidigt brännande och viktiga frågor i vår samtid tas upp och diskuteras.

Projektet bjuder aktivt in människor i alla åldrar och platser och från skiftande sociala och

kulturella sammanhang att berätta om barndomen - och därmed både bidra till museets

samlingar och till den utställning och program och pedagogisk verksamhet. Det är både



10

inkluderande och interkulturellt med utgångspunkt från det allra mest allmänmänskliga

 Berättande samlingar – med människan i centrum: även museets unika arbete med

samlingarna – och de nya magasinen - där fokus ligger på människor och berättelser berör

i hög grad samtidsaktuella teman och frågor. De nya magasinen liksom presentationer av

samlingar på webben utformas så att de belyser olika aktuella och angelägna frågor, t ex

kring identitet, demokrati, rättigheter, sexualitet, socialt omhändertagande, genus,

utbildning. Den analys av samlingarna som är en väsentlig del av projektet visar också

vilket material som museet behöver komplettera sina samlingar kring, både vad gäller

nutid och tidigare skeden. Kompletterande insamlingar görs därefter kontinuerligt och det

är självklart att prioritet läggs på sådant som på olika sätt kan bidra till att ge perspektiv på

vår samtid och på det evigt mänskliga och alltid aktuella

 Samtidskonst: Sörmlands museum kommer under kommande år att vidareutveckla sin

samtidskonstverksamhet, vilket inte minst möjliggörs genom att en tjänst som

curator/konstpedagog tillsatts under 2017. Genom att inrikta konstverksamheten på

samtidskonst betonas konstens stora möjligheter att kommentera och ge perspektiv på

samtidsaktuella frågor och på att det är just den dimensionen som kommer att prägla hur

museet väljer konstnärer och arbetar med konsten. Det innebär också att kunna arbeta

integrerat med konst och andra delar av museets verksamhet i olika projekt, som t ex i

projektet ”Att växa upp”. En av invigningsutställningarna i det nya huset kommer att vara

en konstutställning där planen är att visa en viss konstnär som genom sitt långa och

intressanta konstnärskap fångat och arbetar med flera av de teman som behandlas i de

andra utställningarna och verksamheterna

 Två av projekten inför det nya huset rör de särskilt prioriterade målgrupperna Barn och

unga respektive Äldre. Ambitionen är att i nära samverkan med målgrupperna skapa ett

museum som både är angeläget och inbjudande för målgrupperna och samtidigt lyfter

dessa målgruppers särskilda behov och frågeställningar. Att t ex skapa ett äldrevänligt

museum är också ett aktivt ställningstagande i ett samhälle alltmer präglat av

åldersdiskriminering. Att på motsvarande sätt arbeta med målgrupperna funktionsnedsatta

respektive nyanlända/människor med utländsk bakgrund är också en ambition i de

kommande årens utvecklingsarbete

 Att synliggöra det osynliga – att trygga immateriellt kunnande inom slöjd och hantverk tar

upp en annan dimension av samtidsaktuella frågor. Det rör området hemslöjd och är

ytterligare ett av invigningsprojekten i Sörmlands museums nya hus. Med utgångspunkt

från Unescos konvention kring bevarandet av immateriellt kulturarv innehåller projektet

dels dokumentationer av olika slag av slöjdare och deras kunnande och dels utställningar

och varierad programverksamhet kring frågor som den långsiktiga betydelsen av att en

mångfald av tekniker och hantverk bevaras eller kring diskussioner kring identitet och

kulturarv eller kring hållbar utveckling och handens kunnande etc.

 Temat hållbar utveckling: i det nyss nämnda projektet är hållbar utveckling en viktig del.

Det är det även i andra delar av museets verksamhet, som inom byggnads- och

kulturmiljöarbetet liksom inom hemslöjdsverksamheten. Hit hör t ex utställning med

program ”Hållbart hemma”. Kulturmiljöarbetets tydliga inriktning på en

samhällsplanering som tar tillvara den historiska dimensionen i bebyggelse och landskap

handlar dels om hållbarnhet men lika mycket om att bidra till att skapa goda miljöer som

människor uppskattar att leva i och som ger möjlighet till djup och möten

 Stadshistorisk utställning om Nyköping: i det nya huset kommer endast att finns en fast,

eller snarare semifast, utställning förutom de flexibla Berättande magasinen, och det är en

utställning om Nyköpings historia med vidhängande pedagogik och program. Ambitionen

är att plocka upp och behandla teman och historier om människor och skeenden som känns

angelägna och intressanta för stadens medborgare och besökare att ta del av och som kan

ge perspektiv på den nutida situationen och de nutida livsvillkoren i en stad som
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Nyköping

Nya arenor – nya möten – nya arbetsformer

Under 2018 ligger fokus självfallet på arbetet med det nya huset, men ambitionen är också att

samtidigt utveckla museets närvaro på nätet och i viss mån på att skapa verksamhet för nya och

gamla arenor runt om i länet, t ex genom vandringsutställningar, Historien i Sörmland,

Minnesutställningar mm.

 Mötesplats Sörmlands museums nya hus: Det nya huset ska bli en mötesplats mellan

människor i nutid och historia, ett hus där många röster och många perspektiv finns och

där man kan vara publik, deltagare och medskapare, där man kan uppleva, göra och bidra.

Det ska bli en öppen och inkluderande arena där många olika människor kan mötas och

många olika aktiviteter kan försiggå. Ett hus som väcker engagemang och vidgar vyer, och

lust till att skapa och påverka. Här ska finnas historia, konst och slöjd som ju är museets

huvudområden, men det finns också plats för andra kultur- och samhällsområden. Här ska

finnas öppna och berättande samlingar tillsammans med utställningar, program och

pedagogik, restaurang och fikahäng, debatter, föreläsningar och samtal, workshops och

kurser, lek och allvar. En mångsidig, mångtydig och unik ny arena med människan i

centrum

 Produktionsplats Sörmlands museums nya hus: Att det nya huset rymmer bra och

välutrustade produktionslokaler som färdigställs under 2018 har stor betydelse för

utvecklingsområdet. Det möjliggör för museet att vidareutveckla formerna för

vandringsutställningar av olika slag och att prova ut nya former för att ställa ut och ha

verksamhet på olika arenor i länet såväl inomhus som utomhus, och då inte minst på

mindre vanliga arenor, således en ännu mer stabil grund för fortsatt arbete kring detta

 Webben: Sörmlands museum fortsätter att utveckla närvaron på webben och utnyttja

skiftande sociala medier t ex för insamling och dokumentation, liksom för dialog kring

verksamheten och för presentationer av samlingarna. Den nya hemsidan som en interaktiv

arena för utställningar, pedagogik och samtal vidareutvecklas successivt

 Kurioso – en konstfestival för, med och om barn: Under hösten 2018 genomförs länets

första barnkonstfestival i samarbete med en mängd aktörer och på olika platser. Sörmlands

museum projektleder och samordnar

 Spelhagen: är ett projekt som handlar om den plats där det nya museet byggs. I det prövar

och utvecklar museet nya tekniska digitala lösningar för att berätta en längre historia om

en plats

 Pedagogiska verkstäder: I det nya museihuset finns flera pedagogiska verkstäder för

pedagogiska program, kurser, work-shops och prova på inom historia, konst och slöjd. Att

bygga upp dem och forma verksamheten i dem är en uppgift för museet under 2018 och då

också utnyttja de nya möjligheter som de öppna berättande samlingarna och

utställningarna möjliggör

 Utomhusutställningar och aktiviter: Till Sörmlands nya hus har också en relativt stor

utomhusyta där möjlighet finns för skiftande aktiviteter och utställningar. Det blir också en

plats där museet kan prov nya former för t ex utomhusutställningar och skaffa sig kunskap

att utnyttja i det fortsatta arbetet med att uppfylla ambitionen att finnas där människor

finns i offentlig miljö och utomhus

Interkulturella perspektiv och mångfald

Själva grundtanken med Sörmlands museums verksamhet och inte minst i de projekt som bedrivs

under kommande år, är att skapa interkulturella möten mellan människor och föreställningsvärldar.

Museets samlingar och museets verksamheter rymmer många olika människoliv, många olika
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villkor, många olika för-givet-taganden och normer, många synsätt och föreställningar. Genom att

ständigt lyfta fram detta utifrån olika teman kan museet bidra till att ge människonära och

autentiska, kunskapsrika och flerdimensionella perspektiv på hur det är och kan vara att vara

människa, hur man kan tänka och tycka, känna och leva, hur olika samhällen formar och sätter

gränser och hur det påverkar människor. Museet kan bidra till förståelse och empati, till reflektion

och ifrågasättande. Det kan historien, och det kan konsten och slöjden. Det är en vision för museet

och förstås även för det nya huset och för den verksamhet som det ska rymma och den det

möjliggör runt om i länet.

 Nya huset och interkulturella perspektiv och möten: att det nya huset ska rymma och

bidra till interkulturella perspektiv och möten är således centralt. Det gäller såväl de

Berättande samlingarna som utställningar, program och pedagogik, vilket framgår av

presentationerna av flera projekt ovan. Och det gäller samtliga verksamhetsområden dvs

historia, konst och slöjd

 Webben: även på webben ska museet genom presentationer av berättelser i samlingarna,

olika webbutställningar och insamlingar i dialog med människor skapa möten mellan

olika kulturella perspektiv och olika normer och föreställningsvärldar

 Utveckla värdskap och mottagande av och verksamhet för olika målgrupper: en

dimension av utvecklingsområdet rör hur museet tar emot, bemöter och välkomnar olika

grupper av människor. Det handlar förstås om basala saker som tillgänglighet, bemötande

och språk, men också om att arbeta på sådana sätt att alla känner att det är viktigt att deras

historia och liv också finns och tar plats på museet och att de kan och vill bidra till det

 Framtida utställning om ”världskonst”: planering inför en större utställning, gärna på flera

olika arenor, med konst, slöjd och hantverk från andra konst- och kulturtraditioner än den

västerländska

Gräns- och genreöverskridande

På Sörmlands museum finns tre genrer, historia/kulturarv, konst och slöjd, representerade och de

arbetar tillsammans och över genregränserna i en mängd olika projekt. Det arbetet fortsätter och i

flera projekt är ambitionen också att skapa samarbeten även med andra kulturområden och genrer.

 Nya husets utställningar och berättande samlingar: i det nya huset kommer det att finnas

historia, konst och slöjd, ibland parallellt men väldigt ofta blandat. Det blir konst i

historiska utställningar som t ex i ”Att växa upp” och i Berättande samlingar. Det blir

historia i konstutställningar och i butiken blandas nya produkter skapade av slöjdare,

designer, hantverkare och konstnärer idag med inspiration från museets samlingar med

museiföremål. Dokumentationer av nu levande slöjdare och deras kunnande, det

immateriella kulturarvet, finns mitt bland föremålen och verktygen från historiska

slöjdare. Flera av projekten inför det nya huset rymmer också film och skrivande och

andra former av berättande. Och i det nya huset finns plats för teater och dans, musik och

performance mm och arbetet med att skapa samverkan och bjuda in till de nya lokalerna

blir en viktig del av arbetet under 2018

Använda samlingar och kulturmiljöer

I Sörmlands museums fortsatta utvecklingsarbete kring samlingarna är grundidén att utnyttja

samlingarnas inneboende kraft och deras stora möjligheter till relevans för samtidens människor.

Museisamlingar handlar inte om föremål, arkivhandlingar och foton och inte heller om samlande

och sparande. De handlar om människor och berättelser, om samhällen, om mänskliga villkor och

olika möjligheter, om liv och död, om det mest allmänmänskliga och det mest specifika.

Samlingarna ger möjlighet till autentiska inblickar i olika människors liv och samhällen,

förhållningssätt, villkor och idévärldar. De kan ge perspektiv och inspiration, upplevelser och
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kunskap. De är kort och gott användbara.

Det kan och är också kulturmiljöer, som är i fokus för en del av museets arbete. Kulturmiljöer är

också miljöer att leva i, miljöer med kvalitet som bidrar till goda livsvillkor och som skapar

sammanhang och förbindelser med platser och länkar till människor före oss.

 Berättande samlingar: Sörmlands museum har länge arbetar med tillgängliga och öppna

samlingar men tar nu ytterligare steg mot nya sätt att använda och gestalta

museisamlingarna. En del av det utvecklingsarbetet handlar om att skapa möjligheter för

människor att ta del av samlingarnas berättelser runt om i hela länet och både fysiskt och

digitalt. Av naturliga skäl kommer arbetet under 2018 att vara inriktat på att färdigställa de

berättande magasinen i museets nya hus, de unikt utformade, uppglasade och flexibla

magasinen med människan i centrum. Den typ av berättande magasin som vi nu är i färd

med att skapa för Sörmlands museums nya hus utgår från de berättelser och de människor

som finns i samlingarna, lyfter fram dem och gestaltar flexibla och berättande samlingar.

Vi lämnar i stort sett helt det gamla sättet att arbete med materialkategorier och med

föremål, arkiv och foton för sig. Det är nyskapande sätt att förhålla sig till samlingarna och

till att utforma magasinen/arkiven och göra dem inte bara fysiskt tillgängliga utan också

rikt berättande, användbara och relevanta för många människor. Målet är således att skapa

förutsättningar för att många människor tar del av och använder museets samlingar och att

museets samlingar ger varierande perspektiv på samtiden och på för olika människor

relevanta och angelägna frågor kring samhället och på kring hur det är att vara människa

 Vidareutvecklat kulturmiljöarbete: att utveckla kulturmiljöarbetet så att det bidrar till att

ge skiftande perspektiv på nutiden och bidrar till kunskap och reflektion kring dess frågor,

värnar om goda livmiljöer med kvalitet och djup och väcker människors engagemang och

intresse är av stor betydelse för Sörmlands museum. Det kommer under kommande år ske

till exempel genom aktiv bidrag till samhällsplaneringen och inte minst genom att

kulturmiljöerna också är del av arbetet inom projekt som ”Flykt, migration, exil”, ”En

perfekt människa” och ”Att växa upp”

Samtidskonst

Successivt bygger Sörmlands museum upp den regionala konstverksamheten. Under 2017

anställdes en curator/konstpedagog som tillsammans med konstkonsulenten ska arbeta med

samtidskonst. Under kommande år är av förhoppningen att kunna bygga ut verksamheten till en

omfattning liknande den museet har kring hemslöjd, dvs cirka fyra tjänster och med tillräckliga

verksamhetsmedel. Precis som hemslöjden ska konsten vara en integrerad del av museets hela

verksamhet och både ha egna projekt med medarbetare från andra delar av museet och delta i

projekt som leds av andra enheter. Det innebär också att förutom de fasta medel som måste finnas

för konsten kan också andra medel tillföras vi olika tillfälle, alltså beroende på projekt. Så är det t

ex under 2018 då konsten s a s egna medel fortsatt är för små. Förutsättningen för en god

utveckling av den regionala konstverksamheten är att ytterligare medel tillförs från huvudman och

bidragsgivare. Det finns inte tillräckligt utrymme inom museets nuvarande och planerade

budgetram, utan det krävs en utökning.

 Kurioso – en barnkonstfestival genomförs hösten 2018 i samverkan med en mängd olika

aktörer i länet och på flera olika platser. Det ska bli konst för, med och om barn och bjuda

in barn och unga till deltagande och eget skapande, till att uppleva och göra, till att curera

och diskturera, till att berätta om erfarenheter, upplevelser och livsvillkor och till att få

perspektiv på livet och samhället

 Invigningsutställning/ar i museets nya hus: en av utställningarna som visas i det nya huset
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redan vid invigningen är en konstutställning med en känd konstnär som i sitt långa och

betydande konstnärskap behandlat många av de teman som tas upp i andra utställningar

och i de berättande samlingarna, som historia, barndom, exil och främlingskap, skapande

och identitet. Ytterligare en konstutställning kan bli aktuell under 2018 och då på det nya

museets utomhustorg

 Regionala arbetsgruppen för konst: Sörmlands museum fortsätter att samla de största

aktörerna och arrangörerna som arbetar med konst för gemensam planering av samarbeten

och verksamhetsutveckling

 Artist in Residence: Planering inför eventuellt artist-in-residence fortsätter

 Ljudkonst: Under 2018 genomförs för andra gången Sound of Sörmland med ljudkonst på

flera offentliga platser runt om i länet. Ambitionen är att genomföra detta projekt vartannat

år och under 2018 inleds således planeringen inför 2019

Målgrupp Barn och unga

Vidareutveckla museets verksamhet med och för barn kräver ständig utveckling för att engagera

och intressera. Utvecklingsarbetet sker inom museets alla grenar och i samverkan med olika

aktörer i länet och i enlighet med den strategi som gemensamt utformades för ett par år sedan och

som rör musei/kulturarvspedagogik, arkivpedagogik, konstpedagogik och slöjdpedagogik. Även

inom verksamheten för och med barn och unga arbetar olika områden och genrer tillsammans

inom ett stort antal projekt och verksamheter.

 Fortsatt gemensam verksamhetsutveckling i linje med länets gemensamma strategi för

pedagogik inom historia, konst och slöjd

 Sörmlands museums nya hus som plats för barn och unga: det ska vara ett barnvänligt,

familjevänligt, tonårsvänligt och ungdomsvänligt museum. En självklar plats för barn och

unga, både när de kommer med förskola och skola och när de kommer utanför skoltid. Här

ska finnas ett stort utbud av spännande och intressanta aktiviteter men också stor möjlighet

till eget skapande och att bidra med egna idéer och arbete. Det ska finnas särskilda rum för

barn i t ex utställningar, de pedagogiska verkstäderna ska locka och det ska finnas platser

att hänga på

 Lekpark för alla åldrar: en utomhuslekpark eller utomhusaktivitetsplats hör också till det

nya museihuset och det ska bli en för alla tillgänglig lekplats. Den ska vara rolig och

spännande och möjlig att använda oberoende av funktionsvariation, förstås rolig för alla

barn men också spännande för vuxna i alla åldrar

 Generationssamlande möten: att även uppmuntra och skapa goda förutsättningar för möten

mellan generationerna är en för museet viktig ambition. Det är ju en del av det museer och

museisamlingar handlar om, att låta olika tider och människor lära av varandra och få syn

på nya saker. Att också bidra till att sådana möten sker direkt mellan människor med olika

fotfäste i både samtiden och historien känns både viktigt och självklart. Det blir en del av

verksamheten i det nya huset, och erfarenheter från den kommer att kunna utnyttjas runt

om i länet

Målgrupp Äldre

Äldre är en av Sörmlands museums särskilt prioriterade målgrupper och ambitionen när det gäller

att skapa verksamhet för och med äldre är hög. Det gäller inte minst för det nya huset

 Det ”äldrevänliga” museet: ett särskilt arbete läggs ner på att se till att Sörmlands

museums nya hus blir en angelägen och använd mötesplats för äldre. Museet ska vara

inbjudande och tillgängligt för äldre med skiftande intressen och behov och dessutom

bjuda in till generationssamlande möten

 Planera för eventuellt större framtids projekt kring äldres villkor i samhället och
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åldersdiskriminering

Samarbeten

Samtliga ovan beskrivna projekt och verksamheter förutsätter skriftande samarbeten och

samverkan mellan museet och olika aktörer. Under 2018 är det särskilt inom dessa som

vidareutveckling av samarbeten kommer att ske.
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REGIONAL ARKIVVERKSAMHET

Den regionala arkivverksamheten är en angelägen del av Sörmlands kulturarvssektor, och av

betydelse för det framtida tillgängliggörandet av material, information och kompetens, samt för ett

utåtriktat arbetssätt inom kulturarvsområdet. Det regionala uppdraget till arkiven följer de

prioriteringar och den målbild som är grunden för den kommande perioden. Det regionala enskilda

arkivet Arkiv Sörmland ansvarar sedan 2013 för kontakten med förenings- och företagsarkiv i

Sörmland. Därutöver bedriver Sörmlands museum och landstinget regionalt inriktad

arkivverksamhet.

Arkiv Sörmland

Arkiv Sörmland utgör den regionala arkivresursen inom den enskilda sektorn i länet. Arkivet tar

hand om, ordnar och förtecknar samt tillhandahåller handlingar avseende företag och föreningar i

Sörmland. De handlingar arkiven rymmer fyller en viktig funktion för hela samhället också ur ett

demokratiperspektiv med arkiv öppna för alla, vilket gynnar och när ett demokratiskt tänkande för

samtida och framtida generationer.

Arkiv Sörmlands uppsökande arbete för att nå nya målgrupper, och därmed införliva nya arkiv, är

ständigt pågående. Under året kommer arkivets arbete fokuseras på tillgängliggörandet av

handlingar ur arkiven genom bland annat sociala medier, arkivets hemsida, marknadsföring av

samlingar och bestånd samt publicering i olika tidskrifter.

Under de senaste åren har Arkiv Sörmland arbetat målmedvetet för att göra arkivet känt regionalt.

Syftet är att synliggöra Arkiv Sörmlands verksamhet för fler målgrupper och att sprida

informationen om arkivets ansvar och uppgift regionalt.

Arkivet har en arkivpedagogisk profil och har hela tiden användarnas perspektiv som

utgångspunkt. Samverkan är viktig. Att Arkiv Sörmland nominerades till ”Årets arkiv” 2017 har

gynnat verksamheten på många olika sätt.

Pedagogisk verksamhet för barn, unga och äldre

 Grundläggande arkivkurs för medlemmar och deponenter

 Äldre är en väl etablerad och viktig målgrupp för Arkiv Sörmlands verksamhet. De är våra

kärnanvändare och de har tid och intresse för att forska i lokalhistoria

 Pågående, redan etablerad, arkivpedagogisk verksamhet inom Arkiv Sörmland riktar

främst in sig på elever vid gymnasieskolor i Eskilstuna. Ett speciellt utvecklat program

med fokus på lokala kvinnor i historien arbetas fram. Syftet är att få elever att använda sig

av förstahandskällor och att tänka källkritiskt. Eleverna nås genom Skolkällan i Eskilstuna

 Ta fram pedagogiska program utifrån skolans läroplaner och erbjuda skolorna. Genom

pågående samtal med en referensgrupp av lärare förankras arkivpedagogiken i skolans

praktik

 Samarbetet med Södertörns högskola angående arkivpedagogik fortsätter. Målet är att ge

grundläggande och nödvändiga kunskaper i arkivpedagogik till studenter i arkivvetenskap

och till redan verksamma arkivarier
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 ARKI-VERA-ARKI-VUNGA är ett insamlings- och arkivpedagogiskt projekt som riktar

sig mot unga sörmlänningar i åldern 18-25 år. Härigenom ska ungdomar öka sin

kännedom om arkivens uppgift

Tillgänglighet och mångfald

Området innefattar, i arkivsammanhang, att nya grupper både ska känna till och använda arkiven

och blir representerade i arkiven. Tillgänglighet handlar om att alla ska ha möjlighet att forska i

arkiven och det i sin tur ställer krav på att verksamheten och arkiven, både digital och fysiskt, är

tillgängliga för alla.

 En speciell målgrupp för 2018 är ungdomar i åldern 18-25 år genom projektet ARKI-

VERA-ARKI-VUNGA. Här kommer Arkiv Sörmland att samla in ungdomars digitala

berättelser och samtal, vilka kommer att komplettera och öka arkivets mångfald genom att

ungas avtryck och röster bevaras. Utan dessa ungdomsröster skapas luckor i

historieskrivningen. Genom att visa ungdomar, vars generella arkivkännedom ofta mycket

begränsad som ofta är ovan vid att använda arkivmaterial, vägen in arkiven så

tillgängliggörs arkivens tillgångar för en ny yngre målgrupp

 Historia från företag i hela länet är betydelsefulla att bevara för framtida forskning och

därför bedriver Arkiv Sörmland ett uppsökande arbete till kommunerna i länet

 Arkiv Sörmland är medskapare nationellt och är regional samordnare för Arkivens dag i

Sörmland. Arbetet sker i samverkan med kommunarkivarier, bibliotek och föreningar i

Sörmland. Genom Arkivens dag, som anordnas årligen den andra lördagen i november,

tillgängliggörs lokalt arkivmaterial till kommuninnevånare

 Integration – Arkiv Sörmland samarbetar med gymnasieskolor i Eskilstuna. Genom

arbetet med elever kommer elever med olika etniska bakgrunder att möta ett

lokalhistoriskt arkiv och därmed kan unga, nya svenskar lära känna sin hemkommun och

kan etablera sig fullt ut i tid och rum. På så sätt bidrar arkivet till att främja interkulturellt

samarbete, i enlighet med de kulturpolitiska utgångspunkterna och målen

 Digitalisering av arkiv och foton prioriteras inom befintliga resurser för att

tillgängligheten ska underlättas för att nå nya användare och nya grupper

 Genom en regional inventering 2015 av vilka insatser som sker inom det arkivpedagogiska

området och digitaliseringsområdet har Arkiv Sörmland skapat en bild av situationen i

länet. Här finns stora utvecklingsmöjligheter och samarbetsvinster

 Exempel på aktiviteter och insatser, som skulle kunna utvecklas under förutsättning att

extra resurser tilldelas, är att en arkivpedagogisk funktion inrättades för att arbeta i hela

länet med källkritik och med arkivens demokratiska uppdrag

 Ytterligare ett exempel är att samordna kommunernas digitalisering av handlingar och

foton så att dessa tillgängliggörs och blir lättare att studera på distans

 Genom forskarservicen Eskilskällan möter vi besökare från hela länet och säkerställer en

daglig fysisk och personlig tillgänglighet för nya och redan etablerade målgrupper

Samverkan och samarbete

Arkiv Sörmland samverkar med ett flertal olika aktörer, på regional och nationella nivå varav

följande är några:

 Södertörns högskola för akademisk förankring av verksamheten

 Sörmlands läns museum och Hembygdsförbundet i Sörmland för Kulturforum

 Länsbildningsförbundet och Länsbiblioteket i Sörmland för fortsatta länsövergripande

utbildningsinsatser som syftar till ökad kunskap inom specifika områden
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 Sörmlands hembygdsförbund och Länsbildningsförbundet för e-arkivering av

föreningsarkiv i Sörmland i projektet ”Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå”

 Kommunarkiven för att utveckla samarbetsvinster i Sörmland och för samordning av

bevarande av föreningsarkiven i Sörmland

 Länets samtliga kommunarkiv, Sörmlands museums arkiv, Länsmuseets arkiv och

myndighetsarkiv i Sörmland som bjuds av Arkiv Sörmland in till en årlig Länsträff för

fortbildning och kunskapsspridning inom arkivområdet

 Uppsala universitet, Riksarkivet, Centrum för Näringslivshistoria, Nordiskamuseet,

Södertörns högskola, Folkrörelsearkivet i Uppsala för att utveckla sätt att e-arkivera

digitala handlingar, foton och ”röster” i sociala medier

 Länsarkivarieföreningen för utveckling av Sveriges enskilda arkiv

Samtid och framtid (gräns- och genreöverskridande)

 Arkiv Sörmland arbetar aktivt på att utveckla funktioner för långsiktigt bevarande av

ungdomars, företags och föreningars digitala handlingar, foton och händelser i sociala

medier

SVENSKT BARNBILDARKIV
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Tillgängliggörande arbete

För att göra Svenskt barnbildarkivarkiv (SBBA) mer tillgängligt för forskning krävs det att

samlingarna är registrerade och sökbara. Ju mer detaljerad sökbarheten är ju snabbare kan service

ges. De enskilda bilder som idag är direkt sökbara, det vill säga registrerade bild för bild, utgör en

bråkdel av arkivets cirka 650 000 stycken.

För att verksamheten ska kunna upplevas som tillgänglig för allmänhet och forskare krävs

synlighet. Synlighet på Internet och i sociala medier är ett måste i dagens samhälle vilket betyder

att arbetet med underhåll och uppdatering av arkivets Facebook-sidor prioriteras. I ett längre

perspektiv vill SBBA göra sina samlingar sökbara på Internet, och ambitionen är att även kunna

skapa webb-utställningar.

 Registreringen och inskanningen av bilder ska prioriteras under året för att öka både

tillgängligheten och effektiviteten. Under 2017 har det varit prioriterat arbete, men många

samlingar återstår att registrerar och göra sökbara. 2018 fortsätter arbetet med att registrera

nya samlingar

 Arbetet med att se över och utvärdera möjligheter att byta sök- och registreringsverktyg

för SBBAs samlingar

 Fortsätta arbetet med att migrera alla högupplösta bilder från dvd för förvaring på server

Synliggöra SBBA

Att marknadsföra SBBAs verksamhet och samlingar genom att synliggöra informationen som

finns i arkivet är ett viktigt arbete under 2018. Målet är att nå ut till fler potentiella användare och

sprida kunskap om SBBA. Forskare och studenter vid landets universitet och högskolor är en

viktig användar-målgrupp. SBBA kommer därför fortsätta verka för att skapa kontakter, sprida

kunskap och främja forskningssamarbeten inom den akademiska världen även under 2018. Det är

också viktigt att institutioner, organisationer och allmänhet som har intresse av att ta del av eller

vill bevara barns bildskapande, känner till SBBA. Under 2018 synliggör vi SBBA genom att:

 Fortsätta samarbeta med organisationen InSEA Sverige

 Erbjuda föreläsningar om SBBA eller om speciella barnbilder som behandlar specifika

teman och ämnen, på relevanta platser. Exempel på platser där föreläsningar kan erbjudas

är på olika högskolor och universitet för studenter som kan ha användning av arkivets

samlingar för sina studier. Även andra skolor är viktiga platser att berätta om SBBA på.

Exempelvis folkhögskolor, gymnasie- och grundskolor eller yrkeshögskolor, där det finns

elever eller lärare som intresserar sig för samhällsfrågor som berättas från barnens

perspektiv

 Hitta platser och lokaler där våra vandringsutställningar kan visas, i syfte att informera om

SBBA:s verksamhet samt att visa vad som finns i våra samlingar och vilka berättelser det

går att lyfta fram genom barnens bilder

 Vi kommer jobba för att nå fler samarbeten med personer och institutioner i

Södermanland, för att kunna visa barnens bilder på nya sätt och på nya platser i länet.

Sörmlands museum planerar en barnkonstfestival i Södermanland under 2018. Det är ett

sådant samarbetstillfälle, där SBBA kan medverka genom att visa barns bilder eller att

samla in nya bilder som skapas i samband med festivalen

KONST- OCH KULTURFRÄMJANDE VERKSAMHET
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KONSTFRÄMJANDE VERKSAMHET

Flera projekt och verksamheter inom fältet inbegriper samverkan mellan flera aktörer och bidrar

samtidigt till flera utvecklingsområden. Flertalet projekt är fleråriga och kvarstår således från

föregående år. Att vara med och utveckla samtidskonstverksamheten i Sörmlands museums nya

hus är betydelsefullt. I det regionala konstfrämjande uppdraget är det viktigt att verka för att

invånarna i länets alla delar kan erbjudas utställningar av hög kvalitet. I västra delen av länet finns

Eskilstuna Konstmuseum och konsthallen i Katrineholm som starka aktörer. I östra delen kommer

Sörmlands museum att bli den aktör som lyfter samtidskonsten och konstscenen i den delen av

länet. Vilket i sin tur kommer att innebära att invånarna där erbjuds konstupplevelser av hög

kvalitet.

Samtidskonst – konsten, samhället och angelägna frågor

 Satsning på samtidskonst och samtidskonstnärer med fokus på inkludering/exkludering

samt hållbar utveckling

 Utarbeta former för utökad och kvalitativt förbättrad medborgardialog samt mer

omfattande och systematiskt använd omvärldsbevakning

Båda temana engagerar många samtidskonstnärer och här finns goda möjligheter både att skapa

större intresse för samtidskonsten och att genom konsten väcka engagemang för samtidsaktuella

och viktiga frågor.

Nya arenor – nya möten – nya arbetsformer

 Fortsätta satsa på ljudkonst och utveckla projektet Sound of Sörmland. Genom att vara

med och stimulera bild- och formområdet i länets kommuner ökar möjligheterna för

invånarna i länet att kunna ta del av konstupplevelser av hög kvalitet i det egna

närområdet samt uppleva konst utanför den vita konstkuben. Det vill säga konsten ska

möta publiken genom att vara på platser där en publik som i normala fall kanske inte söker

sig till en konstutställning finns. Som ett led i det arbetet ska gemensamma möten och

föreläsningar arrangeras under 2018 för länets kommunala tjänstemän som jobbar med

kultur/bild- och formfrågor. Dessa möten ska vara en del i att öka samarbetet mellan

kommunerna kring olika samtidskonstprojekt samt mellan kommunerna och länet kring

samtidskonstprojektet Sound of Sörmland. Under 2018 är ambitionen att erbjuda föredrag

runtom i länet i samarbete med kommunerna som ska vara öppna för allmänheten där

ljudkonst generellt samt enskilda ljudkonstnärer presenteras

 Som ett led i det länsövergripande konstsamarbetet kring en ny konstfestival för barn i

åldern 0 – 13 år 2018, kommer konstkonsulenten att medverka i satsningen på konst med

och för barn där barnens egna upplevelser sätts i centrum, där barnen fungerar som

”curators” och där konst särskilt för barn i olika åldrar finns med och samlar ett flertal

aktörer i länet. Ambitionen är att festivalen ska bli ett återkommande inslag i Sörmlands

kulturliv

 Vidareutveckla närvaro på och användning av webben. En satsning på att använda webben

mer kreativt görs i samband med etablerandet av en ny webbplats för Sörmlands museum

och en strategi för museets närvaro på webben och som ett led i det vara med och se över

behovet av en webbplattform med information och länkar om länets konstscen

 Fortsätta kompetensutvecklingen för konstnärer samt genomföra nätverksträffar

 Utveckla en Podcast om konst som både kan föra ut ett samtal om samtidskonst och lyfta

det som är på gång på konstscenen i länet. En podradio som många kan ha tillgång till

oberoende av fysisk plats. Den kan nå ut i ”varenda buske”

 Fortsätta det interregionala samarbetet kring konstdygnet för konstscenens alla aktörer,
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såsom arrangörer, konstnärer, inköpare, skribenter, kultursekreterare med fokus på aktuella

teman i regionen

Gräns- och genreöverskridande

 Utreda möjligheten av att kombinera olika Artist-in-Residence verksamheter inom skilda

konstområden i samarbete med kommuner och olika konstaktörer i länet. Ett Artist-in-

Residence program med gästande konstnärer är en möjlighet för länets konstnärer att

bygga kontaktnät. Det görs genom att den konstfrämjande verksamheten arrangerar träffar

på olika platser i länet mellan residency konstnären och länets yrkesverksamma

konstnärer. I samband med konstnärens vistelse ska öppna föreläsningar hållas av

konstnären. Föreläsningarna ska främst rikta sig till allmänheten i syfte att öka förståelsen

och nyfikenheten kring den gräns- och genreöverskridande samtidskonsten

 För att fler ska upptäcka det bild- och formkonstnärliga språket som ett sätt att berätta om

vår tillvaro är det viktigt att fortsätta stimulera det gräns- och genreöverskridande arbetet.

Därför måste möjligheten att låta samtidskonst möta kulturhistoria och hemslöjd stärkas.

Den konstfrämjande verksamheten ska därför i mötet med museets övriga verksamheter

och tillsammans med museets curator föreslå konstnärer lämpliga att ingå i museets

projekt eller som med en egen utställning kan vara utgångspunkt för aktiviteter där nya

möten mellan olika kulturella uttryck uppstår. Med ett länsmuseum som huvudman finns

förutsättningar att en ny konstpublik nås. En publik som kanske inte skulle valt att gå på

ett konstmuseum eller en konstutställning

Interkulturella perspektiv - konst från hela världen

 Delta och medverka i kompetensutveckling kring interkulturella och normkritiska

perspektiv

 Stödja invandrade konstutövare och interkulturellt utbyte inom konstområdet

 Arbeta fram former för att inkludera perspektiv och konst från hela världen med alla de

konstnärer som nu bor och verkar i länet men som har sitt ursprung från andra kulturer

Målgrupp Barn och unga – verksamhet för och med

 Utöka de konstpedagogiska insatserna i samarbete mellan länets aktörer och med olika

genrer och kulturområden och stödja pedagogiska nätverksträffar för att utbyta

erfarenheter med pedagoger från angränsande län

 En inventering av konstnärer och deras förutsättningar att aktivt kunna arbeta med sin

konst har hittills gjorts i tre av länets nio kommuner. Det arbetet behöver 2018

kompletteras med fler kommuner. En sammanställning ska påbörjas under året. Den ska i

förlängningen ge underlag för hur den konstfrämjande verksamheten bäst kan stimulera ett

levande konstliv i respektive kommun

 Medverka i planering och genomförande av en framtida konstfestival för barn och unga

som ska utgöra en inspirationsplattform för att stimulera barns och ungas eget skapande

 Vara med och utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med museets curator i

det nya huset med fokus på konstpedagogik

Samarbeten

 Utveckla samarbetet kring Sound of Sörmland samt Kurioso med länets kommuner

 Fortsätta samarbetet och utvecklandet av Konstdygnet med konsulentverksamheterna i
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Örebro, Västmanland, Uppsala samt Konstfrämjandet riks och Sveriges konstföreningar

 Fortsätta vara en del av nätverket Konstkonsulenterna i Sverige

DANSFRÄMJANDE VERKSAMHET, DANS I SÖRMLAND

Samarbeten

 Fortsätta ett påbörjat samarbete med flera kommuners skolhälsoenheter och kulturskolor, i

ett projekt som enligt en forskningsmetod arbetar med dans för att förebygga unga

kvinnors psykiska ohälsa

 Stödja lokala initiativ som exempelvis festivaler i länet genom att erbjuda workshops,

föreställningar eller praktisk och kunskapsmässig hjälp

 Utveckla samarbetet med skolor, kulturskolor och kultursamordnare för att skapa struktur

runt bland annat Skapande Skola projekt

 Tillsammans med övriga verksamhetsområden teater, musik och film fortsätta möta länets

studieförbund, för samtal om arrangörer och arrangörsutveckling

 Under året undersöka möjligheten till samarbete mellan de fyra verksamhetsområdena

teater, dans, musik och film om arrangörskap för att skapa kontinuitet i kommunbesök och

på sätt öka publiken i det regionala uppdraget

Mångfald

 Skapa Community dansprojekt som fokuserar på relationen stad och landsbygd, där

undersökandet av asymmetrin kan skapa utveckling

 Fortsätta samarbeta med festivaler i länet med mångfald och normkritiskt perspektiv, och

erbjuda workshop och gästspel för att bidra till möten och gemenskap mellan och inom

grupper

Tillgänglighet

 Skapa danspedagogiska projekt med danspedagoger och fria grupper, för och med länets

särskolor. Målet är att fördjupa samarbetet med länets särskolor för att stödja utveckling

genom dans

 Skapa minst två Community dansprojekt, vilket innebär att personer som inte är dansare

skapar ett verk tillsammans med en professionell koreograf/dansare. Detta görs för att

uppmuntra eget skapande och för att skapa förståelse för dansen som konstform hos

personer som inte redan är en given danspublik

Nya arenor/målgrupper

 Fortsätta att arbeta med icke traditionella dansscener i samarbete med olika arrangörer, i

syfte att främja intresset för dans hos nya målgrupper
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Samhälle/samtid

 Vidareutveckla samarbetet med skolhälsan för att belysa och bearbeta samtidens

samhällsutmaningar via dans

Inflytande och delaktighet

 Arrangera tävlingen Skapa Dans, med tillhörande förberedande workshoppar för att

uppmuntra unga personer att skapa koreografier

 Fördjupa samarbetet, via möten och danspedagogiska projekt, med länets särskolor för att

öka elevers upplevelse av delaktighet och eget skapande

 Erbjuda möjlighet till eget skapande och delaktighet i en konstnärlig process via ett

Community dansprojekt

 Satsa på fortbildning av grundskolelärare i att förstå och prata om dans med elever
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FILMKULTURELL VERKSAMHET, FILM I SÖRMLAND,

SÄRSKILD INRIKTNING PÅ BARN OCH UNGA

Gräns- och genreöverskridande verksamhet

 Under året undersöka möjligheten till samverkan mellan de fyra verksamhetsområdena

teater, musik, dans och film, för att skapa kontinuitet i kommunbesök och på så sätt öka

publiken i det regionala uppdraget

Samarbeten

 Fortsätta utveckla samarbetet med filmregionerna Uppland, Örebro, Östergötland och

Stockholm kring växthus- och talangutveckling för unga filmskapare

 Tillsammans med länets kommuner fortsätta att utveckla visningsverksamhet, som är unik

för varje plats

 I samarbete med länets kulturskolor erbjuda filmfortbildning för pedagoger, som ska verka

kommunalt

 I samarbete med Vingåkers och Strängnäs kommun fortsätta utvecklingen av Filmråd

kring skolbiofilmer

 Tillsammans med övriga verksamhetsområden teater, musik och dans fortsätta möta länets

studieförbund, för samtal om arrangörer och arrangörsutveckling

 Fördjupa dialogen med kulturskolans chefer och kultursekreterare kring frågor om

kulturens utveckling kommunalt och regionalt

 Utveckla samarbetet med skolor, kulturskolor och kultursamordnare för att skapa struktur

runt bland annat Skapande Skola projekt

Mångfald

 Arbeta vidare med att erbjuda ett varierat utbud av film till skolbio, filmstudios och annan

visning beträffande mångfald, genus och jämställdhet

Tillgänglighet

 Fortsätta erbjuda eget filmskapande till länets särskolor, förskolor och grundskolor

 Fortsätta samarbeten med länets studieförbund och i egen regi, med det framgångsrika

projektet Filmskapande för seniorer +65år

 Vidareutveckla webben som en verksamhetsarena för eget skapande

Nya arenor/målgrupper

 ReView, film & samtal på tema Hållbar Framtid utvecklas i samarbete med ReTuna,

återbruksgalleria i Eskilstuna

 Utveckla Eftertext som är en föreläsningsserie för alla filmintresserade, där olika

teamfunktioner inom filmproduktion presenteras av verksamma yrkesproffs

 Utveckla filmworkshoppar för unga som arbetar i filmteam
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Samhälle/samtid

 Knyta samman film och aktuell forskning genom att arrangera fyra Filmakademier under

året

 Fortsätta samordna Noomaraton som är en 24-timmars filmhappening, öppen för alla i

hela landet

Inflytande och delaktighet

 Genomföra fyra temadagar för länets pedagoger för att öka kunskapen om rörlig bild.

 Fokus är ett nytt filmpedagogiskt tänk där samtal med kommunala företrädare ska leda

fram till filmfortbildning, eget skapande och visning i några kommuner per år
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HEMSLÖJDSFRÄMJANDE VERKSAMHET 2018
2018 är ett speciellt år för Sörmlands museum och den hemslöjdsfrämjande verksamheten i länet

eftersom vi under året flyttar till ett helt nybyggt museum. Mycket av det hemslöjdsfrämjande

arbetet kommer att ha fokus på planering och uppbyggande av verksamhet i Sörmlands museums

nya hus. Det gäller verksamheter som kunskapsförmedling med bas i de nya pedagogiska

verkstäderna, insamling och dokumentation av immateriellt kulturarv genom traditionella

hantverkskunskaper, uppbyggandet av Sörmlandsmuseums butik samt planering och byggande av

slöjdutställningar som mycket behandlar slöjdkunskap och immateriellt kulturarv. Arbetet kommer

dessutom att bestå i planering av verksamhet i länet samt visst genomförande av program och

utåtriktad verksamhet under året.

Slöjden, samtiden och framtiden – Att arbeta med angelägna frågor

 Fortsätta att arbeta med olika aspekter på hållbar utveckling utifrån hemslöjdområdet.

Detta uppmärksammas bland annat genom utställningen Hållbart hemma på Nynäs slott.

Utställningen kommer som planerat att fortsätta visas under 2018, med tillhörande

programverksamhet, i en uppdaterad och delvis förnyad version

 Hållbar utveckling kommer att genomsyra mycket av den hemslöjdsfrämjande

programverksamheten i det nya huset, bland annat genom makerspace för unga och vuxna

där delandets ekonomi står i fokus. Dessutom genom kursverksamhet, samt hållbara

slöjdprogram för barn och som en viktig del i de tematiska slöjdutställningar som planeras

och visas under 2018

Nya arenor – nya möten – nya arbetsformer

 I viss utsträckning fortsätta att söka upp olika grupper i den miljö de redan befinner sig.

Det kommer bland annat att ske genom workshops och program i områden eller platser

med många nyanlända och utlandsfödda, i miljöer där unga befinner sig samt genom

deltagande i någon av länets pridefestivaler

 Erbjuda slöjdträffar för barn och vuxna på asylboenden, HVB-hem och i bostadsområden

med många nyanlända/utlandsfödda som en fortsättning på projekt Kulturarv och språk

 Arbeta med att tillgängliggöra slöjden via Sörmlands museums hemsida och olika sociala

medier. Detta kommer under 2018 att bland annat genomföras med filmmediet som grund

och läggas ut på Sörmlands museums hemsida, youtubekonto, facebook- och

instagramkonton

 Arbeta med tillgänglighet i programverksamhet, information och butik. Detta sker

framförallt i de arbetsgrupper Sörmlands museum har skapat inför flytten till det nya huset

och kommer under 2018 att omsättas i bemötande, i olika bokningssystem samt i

programverksamhet både i det nya museet samt i resten av länet

Sörmlands museums nya hus i samarbete med övriga enheter på museet

 Arbete med uppbyggnaden av två pedagogiska slöjdverkstäder i Sörmlands museums nya

hus, en textil- samt en träverkstad samt detaljplanera program som i och med öppnandet

hösten 2018 kommer att genomföras

 Arbeta med värdskap, formgivning och uppbyggnad av Sörmlands museums butik som

kommer att ligga i anslutning till museets reception. En bemötandeguide för hela museets

personal testas under 2017 och kommer att implementeras under 2018
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 Arbeta med slöjdprogram och pedagogik riktade speciellt till barn och unga. Exempelvis

skolprogram, slöjdklubbar, helg- och lovprogram och familjeprogram

 Arbeta med projekten Slöjdaren – slöjden och materialet samt Att synliggöra det osynliga

som bland annat kommer att resultera i utställningar och programverksamhet i det nya

huset. Projekten sker i samverkan med enheten kulturmiljöer (se nedan)

 Arbeta med uppbyggnad av utställnings- och programverksamhet i museets olika projekt

för nya huset. Fortsatt planering formgivning och genomförande av sju slöjd- och

hantverksutställningar som startar i och med invigningen 2018 och fortsätter till och med

hösten 2020. Invigningsutställningen kommer att visa mästerlig slöjd frän sörmländska

slöjdare och hantverkare. De övriga kommer att visa exempel på olika slöjd- och

hantverksmaterial (ex trä, textil, lera, metall och återbruksmaterial) med färdiga föremål i

aktuella material. Temat hållbar utveckling samt tryggandet av det immateriella

kulturarvet kommer att genomsyra samtliga utställningar

Globala och interkulturella perspektiv – slöjd från och för hela världen

 Fortsätta arbeta med att utveckla metoder för att fånga upp och synliggöra kunskaper och

erfarenheter kring hantverk, slöjd och kulturarv som människor med olika kulturell

bakgrund bär med sig. Bland annat genom arbetet med att dokumentera och

tillgängliggöra immateriellt kulturarv samt genom den planerade utställningsverksamheten

 Söka internationella kontakter inom slöjd och hantverk. Framför allt gäller det inom

projekten som arbetar med tryggandet av det immateriella kulturarvet samt inom

programverksamhet och ev. utställningsverksamhet. Internationella kontakter och impulser

breddar och berikar kulturlivet samt främjar erfarenhetsutbyten

Gräns- och genreöverskridande

 Arbeta med gräns- och genreöverskridande program med andra områden som inom

Sörmlands museum exempelvis inom byggnadsvård, samlingar, tema samtid och historia

och konst

 Fortsätta samverkan inom fyrlänssamarbetet med hemslöjdskonsulenterna i Uppsala,

Västmanlands och Örebro län

 Samarbeta på nationell nivå inom ramen för arbetet med att synliggöra, dokumentera och

förmedla immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk

Slöjd för och med barn och unga

 Genomföra en permanent och gränsöverskridande barn- och ungdomsverksamhet med

slöjd i samverkan med Sörmlands museums arbetsgrupp för barn och unga. Programmen

kommer i många fall att knytas till aktuella utställningar eller teman

 Genomföra barn- och ungdomsverksamhet inom slöjd på olika platser i länet

 Delta planeringen av en barnkonstfestivalen Kurioso 2018 som drivs av Sörmlands

museums verksamhet för samtidskonst

Slöjd för och med äldre

 Delta i Sörmlands museums arbete med målgrupp äldre. Bland annat utarbetas ett

dokument för ett äldrevänligt museum under 2017 som kommer att implementeras 2018.

Speciella pedagogiska slöjdprogram för äldre och daglediga kommer att utformas
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Näring

 Fortsätta samarbetet med hemslöjdskonsulenterna i Uppsala, Västmanlands och Örebro län

i syfte att skapa goda förutsättningar för de professionella kulturskaparna inom slöjd och

hantverk i regionen. Detta sker bland annat genom nätverksbyggande och

konferensverksamhet på något för målgruppen aktuellt tema

 Arbeta med produktutveckling för Sörmlands museums nya butik med Sörmlands

museums föremålssamling som inspirationskälla för att stärka slöjdnäringen i länet och att

öka tillgängligheten av slöjd och slöjdnära produkter

 Fortsätta arbetet med ett aktuellt register över slöjdare, hantverkare och konsthantverkare i

länet och bjuda in till återkommande nätverksträffar och kompetenshöjande program för

registrets deltagare

Använd kulturarv immateriellt och materiellt

 Identifiera, dokumentera och förmedla immateriellt kulturarv inom traditionellt slöjd- och

hantverkskunnande genom projektet Att synliggöra det osynliga under förutsättningar att

sökta projektbidrag beviljas. Detta innebär dokumentation av slöjdare och hantverkare,

med unik kunskap, genom film och intervjuer. Projektet utgår till stor del från UNESCOS

konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet inom området traditionell

hantverkskunskap. Det kommer att arbeta med metodutveckling inom dokumentationer

och insamlande av kunskap samt att prova att dokumentera med hjälp av digitala 3D-

tekniker. Projektet innebär samarbeten med olika organisationer både regionalt och

nationellt och i vissa fall även internationellt (se nedan under samarbeten)

 Delta i noden för traditionellt hantverkskunnande som leds av Nämnden för

hemslöjdsfrågor och är en del i arbetet med att trygga det immateriella kulturarvet i

Sverige i enlighet med UNUSECO-konvention

 Anordna slöjdkurser och slöjdakademier tillsammans med Hemslöjdsföreningen

Sörmland. Slöjdakademierna är nätverk för fördjupning, för redan verksamma slöjdare på

hobby och professionell nivå. Det finns en textilakademi och en täljakademi som båda har

program på olika platser i länet vid två-tre tillfällen/ termin. Från och med hösten 2018

kommer kurser och teman att kopplas närmare samman med de slöjdutställningar som

visas i det nya museet samt med museets berättande samlingar

 Förvalta kunskapen om länets folkdräktstradition. Framförallt gäller det de unika

dräkttraditionerna som finns i Vingåker och Österåker

 Arbeta med utställningar och annan förmedlande verksamhet med det materiella och

immateriella kulturarvet i fokus bland annat utställningen Mästerlig slöjd (en del av

projektet Slöjdaren slöjden och materialet) som blir en av museets invigningsutställningar

i Sörmlands museums nya hus

Samarbeten/ samarbetsparter

 Länets kommuner genom program för barn, unga, äldre samt i integrationsverksamhet

 Studieförbund och folkhögskolor genom ungdoms- och integrationsprojekt

 Föreningslivet till exempel hemslöjdsföreningen Sörmland, invandrarföreningar och

intresseföreningar

 Andra kulturkonsulenter i länet

 Interregionala samarbeten med andra länshemslöjdskonsulenter

 Professionella slöjdare och konsthantverkare genom dokumentation och insamling,

produktutvecklingsinsatser, engagerande i program och kursverksamhet
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 I projektet Att synliggöra det osynliga kommer kontakt att tas med Norsk

Håndverksinstitutt, som arbetar med Unescos konvention för tryggandet av immateriellt

kulturarv i Norge samt med The Heritage Craft association i Storbritannien som på olika

sätt arbetar för tryggandet av traditionell hantverkskunskap

 Högskolor, yrkeshögskolor och universitet genom seminarier, föreläsningar och program

 Nationella myndigheter och organisationer, Nämnden för hemslöjdsfrågor,

Hantverkslaboratoriet i Mariestad, och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund samt

genom noden för traditionell hantverkskunskap som arbetar med att trygga det

immateriella kulturarvet
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REGIONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET OCH

TALTIDNINGSVERKSAMHET

Samhälle, inflytande och delaktighet

 Publicera en digital skrift som stöttar folkbibliotekens arbete med att implementera FN:s

konvention om barnets rättigheter samt sprida erfarenheter från det intraregionala

utvecklingsarbete som skett i samverkan med folk- och regionbibliotek i fyra län

 Fördjupa samarbetet med folkbildningen och tillsammans med Länsbildningsförbundet

Sörmland och folkbiblioteken skapa förutsättningar för ökad medie- och

informationskunnighet, kritiskt tänkande och ökad digital delaktighet

Arenor och samarbeten

 Främja folkbibliotekens samarbete med varandra och med grannregionerna Västmanland

och Örebro genom aktiviteter på temat folkbibliotekens demokratiska uppdrag inom ”Dela

& Lär”

 Ta fram en struktur för löpande dialoger och erfarenhetsutbyten med och mellan

folkbiblioteken och dess huvudorganisationer i Sörmland

 Erbjuda kommunerna metodstöd i arbetet med uppföljning av antagna biblioteksplaner.

Medverka i Kungliga bibliotekets kvalitetsdialog kring uppföljning av biblioteksplaner

och nationell biblioteksstrategi

 Planera och genomföra aktiviteter utifrån den beslutade regionala strategin för

mediesamverkan som möjliggör att alla som bor i Sörmland har tillgång till medier och

andra biblioteksresurser, oavsett språk och format

 I samverkan med folkbiblioteken identifiera prioriterade utvecklingsområden och ta fram

en plan för insatser som stärker folkbibliotekens och länsbibliotekets kompetens om

biblioteksrummets betydelse som fysiskt rum i samhället för social inkludering och

demokrati

Mångfald och tillgänglighet

 Utveckla former för att utforska skaparaktiviteter som metod för mera inkluderande och

språköverskridande biblioteksverksamhet samt i digitalt format publicera metoder och

erfarenheter som bidrar till att stärka folkbiblioteket som flerspråkiga arena. Genomförs

som projektuppdrag av extern kompetens

 Följa upp och utvärdera satsningar gjorda utifrån rapporten om mångspråkig

biblioteksverksamhet i Sörmland. Utvärderingen ger ett fördjupat kunskapsunderlag

 Stärka folkbibliotekens kunskaper om bibliotekets betydelse och ansvar för de nationella

minoriteternas språk och kultur. Särskilt lyfta perspektivet när det gäller aktiviteter med

fokus på verksamhet för barn och äldre

 Stärka läsombudsverksamheten genom att anta mål för att tillgodose rätt till litteratur och

information för personer med funktionsnedsättning samt bidra till att läombudsutbildning

genomförs systematiskt i länet

 Marknadsföra Lättläst Sörmland, den regionala lättlästa informationstaltidningen på

svenska för personer med annan än svensk språkbakgrund

 Sprida information om vår inläsningstjänst och vad den kan hjälpa Sörmlands kommuner

och företag med
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LITTERATUR- OCH LÄSFRÄMJANDE

Litteraturfrämjande

 I samverkan med biblioteken och andra strategiska samarbetspartners genomföra projektet

”Sörmland berättar” som kombinerar litteraturen som konstform med lusten att skriva. Ta

till vara på kunskap från kartläggningen av sörmländska ordkonstnärer och andra aktörer

inom det litterära fältet och genom strategiska insatser synliggöra kulturutövarna och

främja litteraturen

 Stärka bibliotekens skrivfrämjande verksamhet för och med barn och unga för att främja

litteraturen som konstform och ordkonst. Ordkonst är det som uppstår när fler personer är

kreativa tillsammans med orden som verktyg. Fortsatt utbyte kring ordkonst med Finland

och eventuellt fler nordiska länder

 Påbörja arbetet med en plan för kompetensutveckling inom litteraturfrämjande

biblioteksverksamhet, i dialog med biblioteken och andra aktörer

Läsfrämjande

 Inventera vad som görs på biblioteken inom området läsfrämjande och språkutveckling för

barn upp till sex års ålder. Inventeringen ger ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet

och synliggör var insatser behövs

 Bidra till ökad samverkan mellan bibliotek och andra professioner nära de yngsta barnen,

så som barnhälsovård, logopedi och förskola för att bidra till ökad hälsa och barnets rätt

till sina språk

 I samverkan med folkbiblioteken och andra regionala aktörer utveckla arbetet och

samarbetet för att bidra till läsning och kultur för och med äldre
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UNGA KULTURYTTRINGAR

Graffiti som konstform

Arbetet med att stärka graffiti som konstform i samverkan med länets kommuner och i samarbete

med folkbildningen, föreningslivet och andra aktörer fortsätter och utvecklas.

 Graffititurné Sörmland 2018 genomförs i samverkan med länets kommuner och i

samarbete Länsbildningsförbundet Sörmland, Studiefrämjandet Sörmland,

Graffitikommissionen m fl. I samband med turnén undersöks även intresset, och

förutsättningar, för större graffitimålningar av muraltyp i länet på t ex på brandväggar.

Flertalet kommuner har i samband med graffititurnén använt sig av mobila och tillfälligt

uppbyggda väggar. För att fler professionella graffitikonstnärer ska kunna utveckla sitt

konstnärskap, och fler ska kunna ta del av konstformen genom t ex folkbildningens

kursverksamhet, behövs fler platser för utövande.

 I dialog med länets kommuner undersöka intresset för, och förutsättningar för, permanenta

”öppna väggar” i länet.

TVÄRSEKTORIELLA PERSPEKTIV

Kompletteras, med frågor kring

 förberedelse för eventuell regionsbildning Sörmland, medverkan i regional utveckling

 paus i interregionala samarbetet Kulturtinget

 Kulturskapares villkor

 Folkbildningens kulturplan

2016/17 antogs en plan för folkbildningens kultur i länet. Den följer till vissa delar den regionala

planen, men lyfter också mål och inriktningar för den specifika kulturen inom folkbildningen. I

planen väcks också frågeställningar om kopplingarna till regional verksamhet, kommunal

verksamhet och andra civilsamhällesnära kulturverksamheter. Ur ett strategiskt perspektiv behöver

frågan om gränssnitt till den regionala kulturplanen bearbetas, och frågan om folkbildningens plan

ska komplettera, ingå i, eller vara en bilaga till den regionala kulturplanen behöver tas upp i

samband med att en ny kulturplan tas fram.

SAMVERKAN OCH SAMRÅD AVSEENDE KULTURPLANEN I

LÄNET

Under 2017 beslutades om en förändrad struktur för samverkan och samråd i Sörmland, Samkultur

Sörmland. Samtliga kommuner och landstinget har politiskt valda företrädare som fungerar som

styrgrupp för Samkultur Sörmland, med en beredningsgrupp med kommunernas kulturchefer och

landstingets kulturchef samt verksamhetschefer. Dessa grupper träffas både gemensamt och var för
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sig efter behov. Därtill skapas en konst- och kulturformsövergripande referensgrupp med ett 20-tal

deltagare, till skillnad från tidigare konstformsspecifika referensgrupper. Dessutom införs

kommundialoger, tematiskt utformade efter behov, frågeställningar och verksamhetsnära

satsningar i länet, med en inriktning på verkstad, dialog och delaktighet.

Under hösten 2017 formas och startas arbetet med en ny form upp, och under 2018 förväntas den

nya strukturen vara implementerad. Arbetet med att ta fram en ny kulturplan Sörmland för

perioden 2019-2022 kommer också att påbörjas under hösten 2017 för att under 2018 tas fram,

behandlas och beslutas. Förarbetet inför nästa kulturplan, direktiv från Statens Kulturråd samt en

promemoria från Kulturdepartemenet angående en utvecklad kultursamverkansmodell pekar mot

att vissa omarbetningar till såväl innehåll som upplägg kommer att behöva göras. I den nya

samverkansstrukturen ska därför frågor om nationella och regionala kulturpolitiska mål, kulturell

infrastruktur i länet, och samverkan mellan kommuner, region och civilsamhälle lyftas, för att

möjliggöra en tydligare kulturplan i länet.
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Det här är Sörmlands andra kulturplan. Till pla-
nen hör handlingsplaner som revideras årligen. 
Planen är ett kulturstrategiskt dokument som 
visar riktningen för de tre kommande åren och 
den önskade utvecklingen för att nå målbilden. 
Det gemensamma arbetet med att ta fram Sörm-
lands kulturplan baseras på de erfarenheter som 
gjorts under tidigare period, och de intentioner 
och mål som finns i länets kulturpolitik. Den 
bygger också på de huvudsakliga inriktningar 
och vägval som gjordes i den föregående kultur-
planen. Den är ett verktyg och ett stöd i arbe-
tet med att utveckla det regionala kulturarbetet, 
samverkan med de regionalt verksamma kul-
turaktörerna och för att nå fram till ett mer till-
gängligt kulturliv. 

Kulturen präglas av sitt samband mellan konst-
politiken – gestaltning av upplevelser, idéer och 
kunskaper i den konstnärliga formen, och kul-
turpolitiken – att skapa en delaktighet i kultur-
livet och dess utbud så att kulturen kan bli ett 
fjärde hållbarhetsben vid sidan av ekologisk, so-
cial och ekonomisk hållbarhet. För att nå det be-
höver kulturplanen bidra till ett öppet, demo-
kratiskt och inkluderande samtal om kulturen, 
kulturens deltagande i samhället och kulturens 
betydelse för människan. 

Kulturplanen är framtagen i samverkan mellan 
politik, kulturaktörer, kulturskapare och civil-
samhället. Mellan landsting och kommuner, de-

FÖRORD - INLEDNING

Åsa Kratz
Ordförande Nämnden för Kultur, utbildning 
och friluftsverksamhet 

Mikael Palo
Kulturchef Landstinget Sörmland

lar av ett föreningsliv och institutioner. Inte all-
tid på ett heltäckande eller fullt genomarbetat 
sätt, men med ett tydligt mål att engagera, skapa 
deltagande och vara angelägen för alla som bi-
drar. 

I enlighet med principen om armlängds av-
stånd har politiken arbetat med målbilden, ra-
mar och prioriteringsområden, medan regionalt 
kulturverksamma har arbetat med att forma det 
konstnärliga innehållet och hur planen ska kun-
na verkställas. Det finns förbättringsområden i 
länets samverkan, men strukturen, ambitionen 
och viljan att gå vidare i det arbetet gör att länets 
kulturliv kan utvecklas i den riktning som målas 
upp i kulturplanen. En riktning där alla aktörer 
deltar. Det är en utmaning att hitta var och ens 
roll och förmåga att bidra. Det kommer också 
fortsättningsvis att handla om att delta, lyssna, 
föra en dialog och att engagera sig. I det arbetet 
ser vi fram emot att under de kommande åren 
arbeta utifrån vår gemensamma målbild – Sörm-
lands kulturplan 2015-2017.
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Tillsammans med det regionala arbetet har det-
ta resulterat i den kulturplan som nu föreligger, 
och som efter behandling i Nämnden för kul-
tur, utbildning och friluftsverksamhet fastställs 
av Landstingsfullmäktige i Sörmland. Årligen 
kommer därefter arbetet i Samkultur Sörmland 
fortsätta med handlingsplanerna.

Kultursamverkansmodellen  
– grund och förutsättningar
Kultursamverkansmodellens inriktning och 
form fastställdes i lag av riksdagen i december 
2010. Syftet med modellen är att ge regioner-
na större inflytande över utvecklingen och för-
delningen av den statligt finansierade regionala 
kulturen, att öka det regionala och lokala kul-
turengagemanget och på så sätt ge medborgarna 
kultur av hög kvalitet samt att utveckla dialogen 
och samspelet mellan nationell, regional och lo-
kal nivå, liksom det interregionala samt interna-
tionella samarbetet. 

Metoden och basen för genomförandet av kul-
tursamverkansmodellen är de regionala kul-
turplanerna som landstingen ansvarar för att ta 
fram och besluta om. De nationella kulturpoli-
tiska målen är grunden för kulturplanerna, kom-
pletterat med regionala förutsättningar och mål. 
Till det läggs särskilda inriktningsmål, perspek-
tiv och satsningar, som tas fram på nationell el-
ler regional nivå. Uppdraget är att i kulturplanen 
beskriva de mål och prioriteringar som lands-
tinget vill göra i fråga om regional kulturverk-
samhet. Landstinget beslutar om kulturplanen 
är läns- och konstformsövergripande, eller om 
planen endast tar upp verksamhet för vilken stat-
lig medfinansiering söks. Sörmlands kulturplan 
berör all regional kulturverksamhet i ett brett 
perspektiv, oavsett finansieringsform, och räk-
nar med en samverkan mellan kulturaktörerna i 
länet. I förordningen om kultursamverkansmo-
dell anges vilka områden som kan få statlig med-
finansiering. Statens kulturråd prövar planen i 
sin helhet samt beslutar om fördelning av stat-
liga medel, och lämnar särskilda föreskrifter för 
detta.

Kulturplanen är ett kulturpolitiskt dokument. 
Kultur- och handlingsplanen är levande, omprö-
vas och utvecklas periodiskt. De områden som 
berörs av den statliga medfinansieringen är an-
givna i lagen, vilket inte hindrar den regionala 
verksamheten att omfatta även andra områden. 
Kulturplanen ska präglas av regionens egna för-
utsättningar och särart. Den tas fram i samver-
kan med länets kommuner, och i samråd med det 
fria professionella kulturlivet, civilsamhället och 
den ideella sektorn. Den är en gemensam stra-

tegisk plan för kulturutvecklingen och utgör ett 
underlag för dialog om de statliga bidragen till 
den regionala kulturverksamheten. 

Arbetet med kulturplanen
Samverkan och dialog är grundbultar för att få 
med den kommunala nivån, kulturskaparna och 
samrådet med civilsamhället i kulturplanearbe-
tet. Såväl den politiska nivån som den kulturpro-
ducerande, kulturutövande och kulturintresse-
rade behövs i den dialogen. 

Inom ramen för den föregående kulturplanen 
arbetades en modell för samverkan och dialog 
fram. I länet inrättades ”Samkultur Sörmland”, 
en gemensamt framtagen struktur och arbetsmo-
dell för hur arbetet skulle genomföras och fortgå. 
Landstinget och kommunerna överenskom po-
litiskt om en gemensam plattform där politiker, 
beredande tjänstemän, kulturskapare och civil-
samhället gemensamt arbetade för att ta fram en 
ny kulturplan. Initialt arbetade politikgruppen 
i dialog med beredningsgruppen med målbilden 
för Sörmlands kulturliv, riktlinjer och priorite-
ringar. Likaså beslutades om att lägga fram en 
kulturplan för treårsperioden, som årligen kom-
pletteras med en handlingsplan. Referensgrup-
per för sex kulturområden inledde sina arbeten 
med att ge synpunkter på befintlig kulturplan 
och verksamheter, föreslå andra och nya arbets-
områden, samt bidra med sitt samlade kunnan-
de. Dessutom samlades samtliga arbetsgrupper 
till en workshop/kulturkonferens för att gemen-
samt lyssna till varandras utgångspunkter och 
resonemang, och för att bidra till ökad förståel-
se för varandras ansvarsområden och förutsätt-
ningar. Framöver kommer samtliga kulturfor-
mer att ha dialogformer, vilka kan kompletteras 
med målgruppsformade samtalsparter. Samver-
kansstrukturen beskrivs i särskilt avsnitt.
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Kulturplanen för Sörmland utgår från nationella 
och regionala kulturpolitiska mål.

Nationella mål
”Kulturen ska vara en dynamisk, utma-
nande och obunden kraft med yttrande-
friheten som grund .  Alla ska ha möjlighet 
att delta i kulturlivet . Kreativitet, mångfald 
och konstnärlig kvalitet ska prägla 
samhällets utveckling .”

För att uppnå målen anges att kulturpolitiken 
ska:

• Främja allas möjlighet till kulturupplevel-
ser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor

• Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse .
• Främja ett levande kulturarv som beva-

ras, används och utvecklas
• Främja internationellt och interkulturellt 

utbyte och samverkan
• Särskilt uppmärksamma barns och ungas 

rätt till kultur

Andra kriterier som ska uppfyllas är 
• barns och ungas inflytande och 

 delaktighet
• jämställdhetsperspektiv 
• etnisk och kulturell mångfald
• internationell verksamhet
• tillgänglighet till kultur för personer med 

funktionsnedsättning

Målbilden och riktlinjerna i Sörmlands kul-
turplan har samma riktning som de nationella 
kulturpolitiska målen. Kulturplanen visar på 
övergripande regionala vägval, strategiska pri-
oriteringar och inriktningar för att nå målen. 
Kulturplanen kompletteras med årliga hand-
lingsplaner, där de kulturaktiviteter Sörmland 
väljer att arbeta med lyfts fram. 

Kultursamverkansmodellen ska enligt förord-
ningen innehålla verksamhet inom åtta huvud-
områden, som tillsammans ska utgöra den regi-
onala kulturverksamheten som Kulturrådet har 
att pröva statlig medfinansiering för. Områdena 
benämns som: 

• Professionell teater-, dans- och musik-
verksamhet

• Regional museiverksamhet (inklusive 
kulturmiljöarbete)

• Konst- och kulturfrämjande verksamhet
• Regional arkivverksamhet
• Filmkulturell verksamhet, med särskild 

inriktning på barn och unga
• Hemslöjdsfrämjande verksamhet
• Regional biblioteksverksamhet
• Litteratur och läsfrämjande (fr o m 2015)

Regionala mål, riktlinjer och 
 prioriteringar
Grunderna för Sörmlands kulturliv historiskt 
och i nutid, bakgrundsbilden och beskrivning-
en av kulturverksamheterna ligger kvar sedan 
den föregående kulturplanen. Inför denna kul-
turplan beslutades att det som är viktigt, angelä-
get och bra för det sörmländska kulturlivet skul-
le vara kvar och vidareutvecklas, dvs önskemålet 
var att ”behålla det som var gott, göra tydligt det 
som var oklart, och lägga till det som kunde sak-
nas”. Med det som utgångspunkt arbetades där-
för en ny kulturplan fram, såväl till form som till 
innehåll. Målbilden för Sörmlands kulturliv är 
för perioden 2015-2017:

”Kultur skapas i möten . 
I Sörmland finns kulturen där  
människorna finns, 
är en naturlig del av vardagen,  
och speglar samhällets mångfald .”

För att göra målbilden tydligare och beskriva 
syftet med den: 

• Kultur är en viktig nyckel till utveckling av 
det lokala samhället och länet liksom till 
individens utveckling och livskvalitet

• Kultur bidrar till demokratisk medvetenhet 
och kritiskt tänkande

• Sörmland är mångfacetterat – Kulturen 
ska möta geografiska och kulturella 
utmaningar genom att bidra till möten, 
gemenskap och dialog där mångfalden 
speglas

• Länets offentligt finansierade kulturliv ska 
präglas av tillgänglighet och alla männis-
kors lika värde . Barns och ungas rätt till 
kultur ska särskilt prioriteras

Utifrån de nationella och regionala kulturpoli-
tiska målen, länets samlade målbild och länets 
förutsättningar och utformning behöver den re-
gionala kulturverksamheten i samverkan med 
alla aktörer i länet, utforma och genomföra en 
kulturverksamhet som är relevant för Sörmland. 
I det innefattas att verksamheten berör, lyfter 
och stärker människorna i länet. Därför vill vi 
att Sörmlands regionala kultur:

KULTURPOLITISKA  
UTGÅNGSPUNKTER
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• Ska möta människor i hela länet och 
bjuda in till delaktighet i kulturlivet

• Ska finnas på många olika platser  
och arenor

• Ska arbeta angeläget, relevant och 
aktuellt för olika människor

• Ska lyfta fram mångfald och 
 mångfacetterade kulturarv

• Ska arbeta gräns- och genreöver-
skridande 

• Ska arbeta med interkulturella perspektiv
• Ska säkerställa barns och ungas rätt  

till kultur
• Ska söka samverkan och samarbete 

interkommunalt, interregionalt och 
internationellt

• Ska säkerställa kultur för och med  
äldre i länet

Landstingets regionala mål, 
 styrning och uppföljning
Landstingets styrning utgår från fem perspektiv, 
för vilka landstingsövergripande strategiska mål 
har formulerats. 

• Medborgarperspektivet
• Personalperspektivet
• Förnyelseperspektivet
• Miljöperspektivet
• Ekonomiperspektivet

Dessa perspektiv är grunden för de regionala 
kulturverksamheternas åtaganden, där medbor-
garperspektivet har en särställning. Perspektiven 
står inte i motsatsförhållande till nationella och 
regionala mål, utan är plattformen för mål, verk-
samheternas åtaganden och uppföljning. 

Landstingsfullmäktige anger ramar, huvudin-
riktning och övergripande mål för verksamhe-
terna. Nämnden för kultur, utbildning och fri-
luftsverksamhet är den politiska instans som tar 
beslut om inriktningar, fördelning av resurser, 
fastställer mål och budget samt verksamhetsrela-
terade beslut. Kulturverksamheterna är inte ut-
formade som beställar-/utförarverksamhet, utan 
som uppdragsorienterade, där verksamheterna 
har möjlighet att arbeta i kulturprocessernas alla 
steg och stadier. De regionala kulturverksam-
heterna på tjänstemanna- och genomförarnivå i 
Sörmland är i huvudsak samlade i förvaltningen 
Kultur & Utbildning inom Landstinget Sörm-
land, men finns också inom arkiv, konst och mu-
seiområdet med andra huvudmän.

Inom ramen för kulturplanen ska arbetet i lands-
tinget bedrivas i samverkan, samarbete och i 
samråd med kulturaktörerna i länet. 

Nämndens/förvaltningens 
grunduppdrag inom kultur
Grunduppdragen i den regionala verksamheten 
är sammanfattningsvis

• föreställningar, konserter, utställningar, 
taltidningar, visningar, föreläsningar, 
dokumentation av kulturarv bl a genom 
museisamlingar, utveckling av samtids-
konst, arkivanvändning, stöd till bibliotek 
m m

• pedagogisk och främjande verksamhet 
inom bl a Sörmlands museum, Film i 
Sörmland, Dans i Sörmland

• stöd genom bidrag till organisationer/
föreningar, teatergrupper m fl, kursverk-
samhet samt kulturstipendier . Dessutom 
interregional verksamhet

Utöver grunduppdragen ligger i uppdraget till 
folkhögskolorna samt Sörmlands Naturbruk att 
inom ramen för sin verksamhet bedriva kultur-
verksamhet. Kultur & Utbildning ska också ar-
beta med kulturens och bildningens betydelse 
för regional utveckling. 

Allmänkultur (inom förvaltningsledningen) stö-
der studieförbund, kulturorganisationer/aktörer 
och ungdomsorganisationer främst genom verk-
samhets- och utvecklingsbidrag i olika former.
Här hanteras också landstingets kulturstipendi-
er, samverkansprojekt över regionerna som t ex 
arrangörsutveckling och Kulturting.

Länsbibliotek Sörmland främjar de sörmländska 
folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveck-
ling och kvalitet. Vårt arbete sker i nära samar-
bete med bibliotekspersonalen i länet. Vi bidrar 
till ökad mångfald och tillgängliga bibliotek. Vi 
arbetar strategiskt för alla sörmlänningars rätt 
till angelägen och relevant biblioteksverksamhet 
och bidrar till att människor känner sig delaktiga 
i samhället. Länsbiblioteket producerar Sörm-
lands taltidning, som riktar sig till alla sörmlän-
ningar som har nedsatt förmåga att läsa tryckt 
text.

Sörmlands museum, som även ansvarar för den 
regionala konst- och hemslöjdsverksamheten i 
länet, ger till en bred allmänhet kulturhistoris-
ka perspektiv på samtiden och samhället. Muse-
et arbetar utifrån historia, kulturarv, konst och 
slöjd med fasta och mobila utställningar, pro-
gram och evenemang, museipedagogik, kurser 
och föreläsningar, rådgivning, utredningar, ar-
keologiska undersökningar, skyltprogram, mu-
seum på webben med mera. Museet har en om-
fattande samling av föremål, foton och arkivalier 
vilka kontinuerligt kompletteras genom insam-
ling och dokumentation.
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Scenkonst Sörmland ska nå alla barn och unga 
mellan 5 och 15 år i Sörmland med musik/tea-
ter/dans två gånger/år i ett samarbete med länets 
skolor och kommuner, konsertera inom äldre-
vården samt generellt i sin verksamhet söka nå 
nya publikgrupper. Genrebredden garanteras 
genom en kombination av gästspel och egen- 
 eller samproduktioner. Scenkonst Sörmland har 
även helhetsansvaret för utvecklingen i länet av 
film- och dansverksamhet. 

Dessutom finns ett uppdrag avseende nedan-
stående verksamheter, som även om dessa inte 
direkt har ett kulturuppdrag i enlighet med 
samverkansmodellens definition, inom många 
områden bedriver kulturverksamhet och/eller 
till kultur anknuten verksamhet.

Eskilstuna och Åsa folkhögskolor ger människ-
or en möjlighet att genom utbildning hitta sin 
identitet i livet och på arbetsmarknaden, också 
de som är utbildningsmässigt, socialt eller kul-
turellt missgynnade. Utbildningen ska också 
underlätta för deltagarna att påverka sin livssi-
tuation och att aktivt kunna delta i samhällets 
utveckling. I statens uppdrag till folkbildningen 
ingår att bidra till att bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet. Åsa folkhögskola ge-
nomför flera specialkurser med tyngdpunkt på 
friskvård och kultur samt har skapande kurser. 
På Eskilstuna folkhögskola genomförs special-
kurser inom verksamheterna estetik och åter-
bruk. 

Sörmlands Naturbruk driver verksamhet inom 
naturbruksområdet bland annat gymnasie- och 
gymnasiesärskoleutbildning, kvalificerade yr-
kesutbildningar och uppdragsutbildningar, samt 
förvaltar och erbjuder program- och frilufts-
verksamhet inom naturreservatet Nynäs. Ny-
näs slott fungerar också som en viktig arena för 
kulturverksamhet, utställningar, konserter med 
mera. Inom Nynäs och Ökna bedrivs även jord- 
och skogsbruk.

FN:s barnkonvention
Som en utgångspunkt i länets kulturliv riktat 
mot barn och unga, lyfts också FN:s Konventio-
nen om barnets rättigheter fram. Konventionen 
lyfter fram barnet som både skyddsbehövan-
de och som medborgare och aktör i samhället. 
Vuxna har ett särskilt ansvar att skydda barn och 
unga, men barn och unga har också en medbor-
gerlig rätt att uttrycka sina åsikter och att påver-
ka sin omgivning utifrån sin ålder och mognad. 

I riksdagens Strategi för att stärka barnets rät-
tigheter (prop.2009/10:232) sägs att den svenska 

barnrättspolitiken syftar till att ett barnperspek-
tiv ska anläggas vid alla beslut och andra åtgär-
der som rör barn och unga direkt eller indirekt 
(0-18 år). Strategin tydliggör också att stat, kom-
mun och landsting gemensamt ansvarar för att 
omsätta barnets rättigheter till konkreta avsikter 
och vardagsnära arbetssätt. 

Landstinget Sörmlands barnrättsuppdrag som 
beskrivs i landstingets handlingsplan ”Främ-
ja, säkerställa, bevaka barnets rättigheter” med 
mål och prioriterade insatser för 2013-2017 utgår 
från följande dokument:

• Konventionens krav på offentlig 
 verksamhet

• Nationella strategins nio principer
• Lagkrav
• Landstingets vision och strategiska mål
• I landstinget redan beslutade riktlinjer  

och insatser
• Forskning som bedrivs i landstinget

I Kulturplan Sörmland 2015-2017 beaktas föl-
jande särskilt:

Mål 4 . Inom ramen för sina uppdrag verkar 
landstinget för att på bästa sätt säkerställa bar-
nets hälsa, överlevnad och utveckling

Artikel 31 i konventionen om barnets rättigheter 
säger att alla barn har rätt till lek, vila, fritid och 
rekreation samt rätt att fritt delta i det kulturella 
och konstnärliga livet.

Under perioden betonas därför
• Att vid utformande och genomförande av 

kulturevenemang och kulturskapande 
aktiviteter i landstingets regi, ska barn 
och unga ges förutsättningar att delta på 
likvärdiga villkor

Mål 6 . Landstinget skapar förutsättningar och 
former för barns och ungas rätt till delaktighet 
och inflytande

Artikel 12 i konventionen om barnets rättigheter 
säger att barnet har rätt att uttrycka sin mening i 
alla frågor som rör det. Barnets åsikt ska respek-
teras och tillmätas betydelse i förhållande till ål-
der och mognad. Artikeln ger inte barnet auto-
matiskt rätt till självbestämmande. 

Under perioden betonas därför
• Att förvaltningar och verksamheter ska 

utveckla forum och verktyg som ger barn 
och unga möjlighet att lämna synpunkter 
på verksamhetens utformning, arbetssätt, 
bemötande, den fysiska miljön m m
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För den regionala kulturverksamheten i Sörm-
land finns det utöver konstformsspecifika ut-
vecklingsområden, gemensamma prioriteringar 
som vi vill lyfta fram under perioden 2015-2017. 
Det gäller exempelvis barns och ungas rätt till 
kultur – ett av de starkaste områdena i den kul-
turpolitiska prioriteringen och en omistlig del av 
det sörmländska kulturutbudet. Även kultur för 
äldre, som i länet blir alltmer angeläget och där 
behovet av kvalitetsutveckling uppmärksam-
mats i syfte att ge förutsättningar för ett gott liv 
för hela befolkningen, berörs. Därutöver ingår 
sedan tidigare redan pågående arbeten och an-
gelägna områden: genre- och gränsöverskridan-
de arbete mellan konstformerna, institutionerna 
och verksamheterna och länets kulturella mång-
fald. Den konstnärliga kvaliteten kommer lik-
som tidigare att vara en grund för utvecklingsar-
betet inom de olika konstområdena.

Tillgänglighet till kultur
Samtliga regionala kulturverksamheter som 
mottar fördelade statsbidrag har handlingspla-
ner för tillgänglighet. Under perioden ska arbete 
genomföras med uppföljning och utveckling av 
handlingsplaner och åtgärder. Verksamheterna 
ska ha löst ”enkelt avhjälpta hinder” för tillgäng-
lighet, och i förekommande fall även tillgänglig-
hetsanpassa webbplatser och e-tjänster senast år 
2016. En samverkan kring funktionsnedsattas 
tillgänglighet till verksamheter och utbud ge-
nomförs med kommunerna där så är lämpligt. 
En kartläggning och en översyn av verksamhet 
särskilt riktad mot barn och unga med funk-
tionsnedsättning ska genomföras. Verksamhet 
med fokus på särskola ska säkerställas i samver-
kan med länets kommuner.

• Följa upp och utveckla arbetet med 
handlingsplanerna för ökad tillgänglighet 
till kultur för personer med funktionsned-
sättning .

• I samverkan med länets kommuner 
kartlägga och säkerställa ett kulturutbud 
för länets särskoleverksamhet

GEMENSAMMA REGIO NALA 
UTVECKLINGS OMRÅDEN

Nationella minoriteter
I Sverige finns fem erkända nationella minori-
teter: sverigefinnar, judar, tornedalingar, romer 
och samer. Länets befolkning tillhörande en na-
tionell minoritet ska enligt lag ha möjlighet att 
utveckla sin kultur och sitt kulturarv. Kultur-
livet behöver därigenom vara mångfacetterat, 
innehålla både breda och smala kulturyttringar 
samt kunna anpassas till målgrupperna. Mång-
falden i olika kulturers resurser ska tas tillvara, 
ges möjlighet att utvecklas och blomstra. 

Landstingets roll är att samordna och se var oli-
ka aktiviteter finns och genom länets institutio-
ner och konsulenter bidra till att stödja samman-
hang som kan förstärka varandra till gagn för de 
nationella minoriteternas behov. Vidare behöver 
ett fokus ligga på kompetens- och kunskapsut-
veckling, i syfte att öka förståelse och kunskap 
om de nationella minoriteterna i hela länet. 

I Sörmland, liksom i Mälardalsområdet, ut-
gör sverigefinnar en stor andel av befolkningen. 
Landstinget är finskt förvaltningsområde, och 
Eskilstuna och Trosa kommuner är f n finska 
förvaltningskommuner, och ytterligare kommu-
ner väntas söka. Ett samarbete med dem behöver 
därför utvecklas vidare, liksom ett samråd både 
kring kulturutbud och kring kulturarvsfrågor-
na. Också för den romska gruppen behöver mot-
svarande arbete genomföras. Redan idag görs 
insatser i form av utbud, deltagande i kulturak-
tiviteter och samråd, men det finns förbättrings-
utrymme. Den handlingsplan som landstinget 
arbetar med, ska också implementeras i kultur-
verksamheterna.

• Under perioden arbeta med att stödja 
och beakta de nationella minoriteternas 
möjligheter att utveckla sina respektive 
kulturarv, med särskild tyngdpunkt på 
sverigefinnar och romer

Genus- och jämställdhets-
perspektiv
Att arbeta med ett genus- och jämställdhetsper-
spektiv finns sedan tidigare etablerat i arbetssätt 
och verksamhetsstyrning. Landstinget tilläm-
par en mångfaldsplan där jämställdhet är en ut-
gångspunkt, och lika villkor och förutsättningar 
för kvinnor och män är en grundläggande värde-
ring. Den nationella kulturpolitiken lyfter ock-
så behovet av ett likvärdigt deltagande och re-
presentation i kulturlivet, väl i linje med att låta 
genus och jämställdhet finnas med i planering, 
utbudsval, ”upphovshen” eller verksamhetsut-
formning. Hur vi arbetar med representationen 
i vad som gestaltas, vilka som representerar, vad 
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som är representativt och vad som kan identi-
fieras är viktigt att ta in, och tillämpas redan i 
många verksamheter. Ett nytt område för länets 
kulturliv är att beakta hbtq-kulturens deltagan-
de och närvaro.

• I samverkan och i samråd med kulturak-
törerna behöver Sörmland synliggöra 
insatser som leder till en ökad jämställd-
het och identifiera var ytterligare insatser 
kan behöva göras

Användningen av nya lokaler
Under perioden tas nya lokaler för Scenkonst 
Sörmland i bruk (inflyttning 2014), och ett nytt 
länsmuseum kommer att byggas upp. Med ut-
gångspunkt i den samlade målbilden, kulturen 
finns där människor finns, och det regionala 
uppdraget att finnas i hela länet, så behöver an-
vändningen av nya lokaler innebära att den verk-
samhet som genomförs i hela länet bibehålls och 
utvecklas, samtidigt som den ges bättre möjlig-
heter att höja kvaliteten, säkra produktionen, ge 
bättre mötesplatser för ett samlat kulturutbud 
och erbjuda nya arenor för kultur. Det är ett re-
gionalt kulturpolitiskt mål som måste säkerstäl-
las. Att länets arenor skiftar stort i storlek och 
utformning är ett faktum som planering och 
produktion behöver ta hänsyn till när verksam-
hetsutbudet, inklusive mobila verksamheter, an-
passas och görs tillgängligt för länet i stort.  

Interregional och internationell 
samverkan
Det interregionala samarbetet är en viktig del i 
kulturutvecklingen i länet. Här ges möjlighet till 
gemensam utveckling inom konstområden, för-
ändrade arbetsmetoder och inspiration. Sedan 
2010 har en fyrlänssamverkan mellan Sörmland, 
Västmanland, Örebro och Stockholm funnits. 
Från 2014 är också Uppsala med i detta arbete. Invigning av Scenkonst Sörmlands nya lokaler i Eskilstuna .

Planeringsarbetet fortsätter med Sörmlands museums nya hus i Spelhagen, Nyköping .

Med Östergötland och Jönköping finns ett sam-
arbete och samråd kring kulturskaparnas delak-
tighet i samverkansprocessen, och det utvecklas 
nu inom främjandearbetet. 

En angelägen arena för ett interkulturellt läran-
de och utbyte är internationell samverkan. Scen-
konst Sörmland har sedan några år ett utbyte 
med Sydafrika i projektform, det internationel-
la perspektivet finns med i biblioteksutveckling-
en mellan Sörmland, Västmanland och Örebro, 
perspektiven kring internationellt kulturutö-
vande finns i museiverksamhet, hemslöjd, konst 
med flera. I Sörmland är det ett fortsatt priori-
terat utvecklingsområde och väl i linje med att 
lära, förstå och stödja mångfaldsperspektivet i 
länets kulturella målbild.
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Regional teater-, dans- och 
 musikverksamhet – Scenkonst 
Sörmland

Den regionala verksamheten som idag kan an-
ses uppfylla kraven och kriterierna avseende 
professionell teater-, dans och musikverksam-
het bedrivs inom Scenkonst Sörmland (SkS), 
en kombinerad länsmusik- och länsteaterinsti-
tution med dansuppdrag. Konsulentverksam-
het för dans respektive film tillhör SkS orga-
nisatoriskt, deras verksamhet redovisas under 
egna avsnitt. Det politiskt prioriterade uppdra-
get för barn och unga samt äldre inom omsorgen 
genomförs via egna produktioner och gästspel. 
Den offentliga verksamheten möjliggörs i sam-
verkan med kommuner och olika arrangörer och 
består av konserter/ föreställningar med fast an-
ställd personal kombinerad med frilansare. Un-
der 2014 har samtliga verksamheter samlats i ett 
nyrenoverat hus i Munktellstaden i Eskilstuna. 
Det innebär att det nu finns en utvecklingsmäs-
sig plattform för det gränsöverskridande turne-
rande upp draget.

Utvecklingsområden Musik, 
 Teater, Dans 2015-2017
Gräns-/genreöverskridande verksamhet

För att vara nyskapande och aktuella ska konst- 
och genreöverskridande produktioner och gäst-
spel med processdeltagande och spets vida-
reutvecklas. Satsningar på nyskrivet material 
avseende dramatik, komposition och koreografi 
är viktigt för att främja kvalitet, konstnärlig för-
nyelse samt spegla vår samtid. En målsättning 
är att fortsätta utveckla artistresidens inom fler 
konstområden i länet samt samverka med andra 
regioners residens. 

Samarbeten

Genom att forma samarbeten på olika nivåer kan 
utveckling av engagerande upplevelser åstad-
kommas. Samproduktioner och projekt med 
närliggande län, nationellt och internationellt 
ska fortsätta och extern finansiering sökas för att 
möjliggöra interkulturella utbyten. Gränsöver-
skridande samverkan i länet och inom förvalt-
ningen ska skapas för att stimulera möten och ge 
nya perspektiv på vår samtid och historia. Sam-
arbeten och stöd till lokala föreningar och ar-
rangörer ska vidareutvecklas för att nå nya mål-
grupper.

Mångfald 

För att säkerställa att människor och grupper in-
kluderas och olikheter inte innebär något hinder 

PROFESSIONELL  TEATER-, 
DANS-, OCH MUSIK-
VERKSAMHET

Eldshow vid invigning av Scenkonst 
Sörmlands nya lokaler i Eskilstuna . 
Foto: Björn Fröberg .

Teaterföreställningen Den goda människan i Sezuan, hösten 2013 . Ett samarbete 
mellan Scenkonst Sörmland och Västmanlands teater . Foto: Håkan Larsson .
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ska ett normkritiskt förhållningssätt tillämpas 
och modeller utvecklas. Blandning av kompe-
tenser och erfarenheter ska eftersträvas i pro-
duktioner och projekt, såväl som i verksamhe-
ten i stort. Extern kompetens ska bjudas in för 
att kunskapsutveckla och medvetandegöra vilket 
på sikt kan möjliggöra fler samarbeten och stör-
re delaktighet för till exempel länets minoriteter. 

Nya arenor/målgrupper

För att skapa möten och nå nya målgrupper ska 
traditionella spelplatser i länet såväl som nya fy-
siska mötesplatser och olika digitala arenor ut-
vecklas. En plattform för interkulturella utbyten 
samt utveckling av modeller och olika former 
av stöd möjliggörs med scenkonstverksamheten 
numera samlad i ett hus i Eskilstuna. Den prio-
riterade uppsökande verksamheten kan på så sätt 
fortsätta utvecklas för att nå människor där de 
bor och arbetar.

Samhälle/samtid

För att olika målgruppers delaktighet och per-
spektiv ska tas tillvara i produktioner och pro-
jekt är en samhällskommenterande scenkonst en 
förutsättning. Genom att i samarbete belysa ak-
tuella ämnen och delta i samtida debatt kan en-
gagemang väckas och nya perspektiv ges till ny 
och återkommande publik. Nya angelägna och 
tematiska projekt kan skapas genom en gemen-
sam kunskapsutveckling kring vårt samhälle, 
vår historia och vår samtids livsvillkor. 

Inflytande och delaktighet

Uppdraget för barn och unga ska vidareutveck-
las i relation till kvalitét, inflytande och delak-
tighet för att skapa fördjupning och ge riktning 
för åren framåt. Olika former av kringarbete bör 
prövas och Skapande skola projekt kan bli en 
förlängning av kulturupplevelsen. Genom att ut-
veckla olika former av dialog och samverka brett 
med civilsamhället kan inflytande och delaktig-
het stärkas även för andra målgrupper. Visst tek-
nikstöd och återkommande kompetensutveck-
ling ska fortsätta erbjudas till kulturskapare.

Teaterföreställningen Den goda människan i Sezuan, hösten 2013 . Ett samarbete mellan Scenkonst Sörmland och 
Västmanlands teater . Foto: Håkan Larsson .
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Regional museiverksamhet – 
Sörmlands museum
Den regionala museiverksamheten i Sörmland 
bedrivs, ofta i nära samarbete med andra aktörer 
i länet, av länsmuseet Sörmlands museum med 
en varierad verksamhet - utställningar, pedago-
gik och program, öppna samlingar, kulturmiljö-
arbete, insamling och dokumentation, butik och 
särskilda verksamheter för barn, unga och äldre. 
Sedan 2014 ingår även konstverksamhet med be-
toning på samtidskonst direkt som en del av mu-
seet. Inom Sörmlands museum finns även den 
regionala hemslöjden med konsulenter, liksom 
även länets konstkonsulent. 

Utvecklingsområdena för kulturområdena 
Hemslöjd och Konstfrämjande verksamhet gäl-
ler således också för den regionala museiverk-
samheten och tvärtom. Genom en tydlig sats-
ning på samverkan och samarbete mellan länets 
aktörer finns en samsyn kring utvecklingsområ-
dena och de flesta förutsätter deltagande av flera 
aktörer.

Fokus ligger på människan och samhället, går-
dagens såväl som dagens och morgondagens. Vi-

sionen är verksamhet som väcker engagemang 
och vidgar vyer och bidrar till att människor på-
verkar samhället och sin livssituation. 

Utvecklingsområden 2015 – 2017
Samtid och framtid – att arbeta med 
 angelägna frågor

Att vidareutveckla tematiska projekt med fokus 
på teman och frågor som är angelägna i dagens 
samhälle och för dagens människor, och därmed 
också för framtiden, är fortsatt en central upp-
gift och ett övergripande och prioriterat mål för 
hela museiverksamheten med sina olika grenar. 
Historiens, konstens och hemslöjdens samtids-
reflekterande och kritiska potentialer och möj-
ligheter att ge nya perspektiv och väcka kreativi-
tet och engagemang ska utnyttjas på mångsidiga 
sätt och i dialog med andra.

Nya arenor – nya möten  – nya 
 arbets former

Verksamheten ska finnas lite överallt, på de mer 
invanda och välkända platserna och samman-
hangen men också på nya arenor och mindre 
vanliga platser. Ute och inne, öppet dygnet runt 
för alla eller nära och speciellt för och med någ-
ra få åt gången, på webben och till och med i ditt 
hem. Genom att, inte minst gemensamt av flera 
aktörer, utnyttja många olika arenor i hela länet, 
som kräver olika arbetssätt, kan verksamheten 
nå många människor men också skapa förutsätt-
ningar för möten mellan olika människor. De 

REGIONAL 
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Klostermatte i Vårfruberga . Ett Skapande skola-projekt i Strängnäs .
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kommande åren kommer en stor uppgift också 
att vara att skapa en levande mötesplats i Sörm-
lands museums nya hus som byggs under perio-
den. 

Interkulturella perspektiv - historia och 
konst från hela världen

Det regionala och lokala hänger alltid ihop med 
det globala, och tvärtom. Det synliggörs inte 
minst av historia och kulturarv, liksom av kon-
sten och slöjden. Att utveckla verksamhet som 
utgår från och tydliggör detta är en central upp-
gift under kommande år. Det innebär att arbe-
ta såväl med historia, konst och slöjd från andra 
delar av världen, som med olika gruppers histo-
ria, konst och slöjd inom dagens svenska sam-
hälle. För att säkerställa att olika människor och 
grupper inkluderas ska ett normkritiskt förhåll-
ningssätt tillämpas, mångfald betonas och sär-
skilda satsningar på till exempel länets minori-
teter göras. 

Gräns- och genreöverskridande

Genom att arbeta gräns- och genreöverskridan-
de såväl inom museet som med andra kultur- och 
samhällsinstitutioner utvecklas kvalitet och för-
nyelse. Nya uttrycks- och arbetsformer som pas-
sar dagens samhälle och människor kan skapas 
och frågor och teman kan belysas mer mångsi-
digt. Liksom övriga utvecklingsområden förut-
sätts samverkan och samarbeten med skiftande 
aktörer. 

Bilder som berättar – en utomhusutställning på 14 platser i länet under sommaren 2014 . Sörmlands museum i sam arbete 
med länets arkiv .

Använda samlingar och kulturmiljöer

En kärna i alla museer är samlingarna, och för 
de regionala och lokala museerna även engage-
manget i länets skiftande kulturmiljöer. En fort-
satt viktig uppgift är såväl att göra samlingar som 
kulturmiljöer tillgängliga som att visa hur de på 
olika sätt kan berätta om samhället och män-
niskolivet och ge nya perspektiv, kunskaper och 
upplevelser. Öppna och levande samlingar, där 
också aktiv insamling med många delaktiga in-
går, och ett utåtriktat och berättande kulturmil-
jöarbete ska vidareutvecklas på skiftande sätt.

Samtidskonst

Ett viktigt utvecklingsområde, sammankopp-
lat med övriga utvecklingsområden, är att i sam-
verkan mellan länets olika aktörer utveckla en 
levande och samhällsrelevant samtidskonst-
verksamhet för hela länet. Utvecklingsområdet 
inkluderar även den konstfrämjande verksam-
heten som bedrivs av länets konstkonsulent, och 
sammanhänger således även med dess utveck-
lingsområden. Utvecklingen av regional konst-
verksamhet med fokus på samtidskonst sker i 
samverkan mellan Sörmlands museum och an-
dra konstaktörer i länet, och en särskild arbets-
grupp har bildats för detta.

Målgrupp Barn och unga – verksamhet 
för och med

Verksamhet för och med barn och unga har hög 
prioritet och att vidareutveckla verksamhet för 
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och med dem, med fokus på att väcka engage-
mang, kunskapslust och kreativitet är fortsatt 
viktigt. Centralt är att bjuda in till delaktighet 
i såväl verksamhet som historieskrivning och 
väcka intresse för eget skapande. Museet ska bli 
en självklar mötesplats för barn och unga, och en 
av dem utnyttjad och central arena. Lika viktigt 
är att verksamheten möter barn och unga på oli-
ka platser och i olika sammanhang runt om i hela 
länet och att länets olika aktörer inom området 
samverkar för att ge barn och unga ett rikt utbud 
att välja från och ges goda möjligheter att utöva 
och möta kultur.

Målgrupp Äldre – verksamhet för och med

Äldre är en viktig målgrupp för museet, liksom 
för flera av museets samarbetsparter, såväl ge-
nom vad de äldre kan bidra med till det gemen-
samma kollektiva minnet som genom vad mu-
seiverksamhet och annan kultur kan bidra med 
för en aktiv och rolig pensionärstid. Att muse-
et ska vara en självklar mötesplats för äldre och 
en plats för aktivitet och delaktighet är ett mål, 
liksom att vidareutveckla verksamheten för och 
med äldre på skiftande platser och i olika sam-
manhang i hela länet.

Samarbeten

Samtliga utvecklingsområden gynnas av, och i 
vissa fall förutsätter, samarbeten mellan olika ak-

törer och mellan olika verksamhetsgrenar. Ökad 
samverkan ger inte bara bättre resursutnyttjande 
och möjliggör mer verksamhet. Samverkan och 
samarbeten kan också utveckla kvalitet och för-
nyelse när perspektiv, arbetssätt, kunskaper och 
nätverk möts. Det är också ett sätt att skapa nya 
möten och nå nya målgrupper.

Svenskt Barnbildarkiv
Svenskt barnbildarkiv (SBBA) är ett nationellt 
forskningsarkiv, förlagt till Eskilstuna konst-
museum. Det innehåller ca 650 000 bilder gjorda 
av barn i åldern 0 till 19 år. Varje bild ingår i ett 
större sammanhang, i samlingar, sammanhållet 
av vad bilderna har gemensamt. Bildsamlingarna 
kommer från hela Sverige. Dessutom finns i ar-
kivet internationella samlingar. Bilderna i arki-
vet har en tillkomstperiod på drygt 200 år, då de 
äldsta bilderna är från slutet av 1700-talet och de 
nyaste från nuvarande år. Bildmaterialet består 
av teckningar, målningar, applikationer, illustra-
tioner, digitala bilder, fotografier och filmer. 

För att kunna erbjuda ett så brett material som 
möjligt, tar arkivet emot bilder av alla barn. Bil-
der värderas inte efter tekniska färdigheter eller 
estetisk nivå. Alla bilder har lika stort värde i ar-
kivet. Det är viktigare att det finns en lång serie 
bilder av samma sort, t ex klotterbilder av barn 
i samma ålder, än enbart få utvalda bilder. SBBA 

Projektet Gårdagens hantverk blir morgondagens design 
ligger till grund för Sörmlands museums butik i Nyköping .

Marika är en av Sörmlands museums ungdomsbloggare i 
Youthhood .
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arbetar med utgångspunkt i Barnkonventionen. 
Varje barn får möjlighet att låta sin berättelse bli 
bevarad.

Utvecklingsområden 2015 – 2017
Utåtriktat tillgängliggörande arbete

Synliggörande i länet och nationellt är angeläget, 
ex genom utställningar. Likaså en pedagogiskt 
inriktad programverksamhet, riktad framför allt 
mot barn och unga. Men även forskningspoten-
tialen i arkivet måste lyftas fram, exempelvis ge-
nom seminarier och workshops. 

Samarbetsparter

Det är angeläget att arbeta med andra konstfor-
mer och kulturinstitutioner för att dels nå ny 

publik, och dels att finnas i andra sammanhang 
än de traditionella. Också målgruppsanpassade 
samarbetsparter, skolor, institutioner och forsk-
ningsbaserade organisationer behöver nås.

Förändrade resurser

Det utåtriktade arbetet, att verksamheten syns 
på utvalda platser och hörs gentemot möjliga 
samarbetspartners och användare, är viktigt för 
arkivets överlevnad, för att göra verksamheten 
känd och för att nuvarande status ska bestå. Att 
bemanningen idag utgörs av en arkivarie som 
måste vara på plats i arkivet för löpande arbets-
uppgifter får konsekvenser för det utåtriktade 
arbetet. Förutsättningarna för utökade resurser 
och samverkan/samarbeten behöver därför un-
dersökas.

Bilder från Arvidsjaur/Laukers folkskolas samling, 40-50-tal . Ur Svenskt barnbildarkiv, ett nationellt forskningsarkiv, förlagt till 
Eskilstuna .
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Arkiven i länet

Det regionala enskilda arkivet, Arkiv Sörmland, 
är sedan 2013 en sammanslagning av Förenings-
arkivet i Sörmland och Företagens arkiv i Sörm-
land. Därutöver bedriver Sörmlands museum 
och landstinget arkivverksamhet. Den regionala 
arkivverksamheten är en angelägen del av Sörm-
lands kulturarvssektor, och av betydelse för det 
framtida tillgängliggörandet av material, infor-
mation och kompetens, samt för ett utåtriktat ar-
betssätt inom kulturarvsområdet. Det regionala 
uppdraget till arkiven följer de prioriteringar och 
den målbild som är grunden för den kommande 
perioden. 

För Arkiv Sörmland har sammanslagningen 
inneburit en verksamhet med ett ökat behov 
av särskilda satsningar, inte minst på grund av 
ett breddat men också mer fokuserat arbete på 
det enskilda arkivområdet. Organisationens se-
dan många år inarbetade kontakter och avtal 
med bland annat länets kommuner utgör en god 
grund för ett samlat arbete inom området. 

Inom Sörmlands museums arbete med att till-
gänglig- och synliggöra arkivmaterialet i sam-
lingarna inryms utvecklingsarbete och samar-
beten med andra arkivinstanser, i linje med vad 
som angetts under museiverksamheten. 

Utvecklingsområden 2015 – 2017
Tillgängliggörande i fokus 

Inom perioden vill vi se över möjligheten till 
att få en utbildad pedagog med arkivvetenskap-
lig bakgrund, som en resurs för samtliga arkiv-
verksamheter i länet, men även för länets skolor 
och andra samhällssektorer såsom äldreomsor-
gen. De handlingar arkiven rymmer fyller en 
mycket viktig funktion för hela samhället också 
ur ett demokratiperspektiv med arkiv öppna för 
alla, vilket gynnar ett demokratiskt tänkande för 
framtida generationer. 

Utbudskatalog för kunskapsutbyte och 
samverkan

En inventering av varje arkivverksamhets möj-
ligheter och kunskaper för sammanställande av 
en utbudskatalog för marknadsföring av arki-

ven och hur de kan användas. Ett utökat sam-
arbete kring framtida aktiviteter, med varandra 
men även med andra aktörer, är något som länets 
samtliga arkivverksamheter kan vinna på, oav-
sett huvuduppdrag. 

Digitalisering för ökad tillgänglighet

En gemensam digitaliseringsresurs för länets ar-
kivverksamheter för att möjliggöra ett digitalt 
arkivmaterial som nås av alla – en demokratisk 
rättighet! Alla har inte möjlighet att komma till 
våra arkiv och forska i handlingarna där. Det kan 
bero på långa, geografiska, avstånd, men också 
på funktionshinder, utrymmesproblem för stör-
re besöksgrupper eller att man av olika anled-
ningar är ovan och osäker som besökare. På så 
sätt kan arkiven på ett relativt enkelt sätt till-
gängliggöra källmaterial för nya och fler använ-
dare men även få tillfälle att lyfta fram material 
som kan vara angeläget för ny forskning. 

REGIONAL 
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Arkivpedagogik för elever, åk 9, från Årbyskolan .  
Foto Lena Röös .

Digitalisering av arkivhand-
lingar vid Arkiv Sörmland . 
Foto: Lena Röös .

Forskarservice i receptionen 
vid Eskilskällan . Foto Lena 
Röös .
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Konstfrämjande verksamhet
Den konstfrämjande verksamheten i länet är en 
del av Sörmlands museums verksamhet, och syf-
tar till att skapa en levande och samhällsrele-
vant konstverksamhet i hela länet genom att så-
väl stödja aktiva konstnärer och arrangörer som 
främja pedagogisk verksamhet och utställnings- 
och programverksamhet. Arbetet bedrivs av 
en länskonstkonsulent i samarbete med övriga 
verksamheter inom museet, inklusive hemslöj-
den, och med andra regionala kulturfrämjande 
verksamheter, samt med skiftande aktörer inom 
länet och dess konstliv. 

Då den konstfrämjande verksamheten är en del 
av museet kan den både utvecklas tillsammans 
med och nyttja resurser ifrån museiverksamhe-
ten. Utvecklingsområdena för ”Regional muse-
iverksamhet” gäller även den regionala konst-
verksamheten då den är en del av denna. För den 
främjande delen av verksamheten finns flera ut-
vecklingsbehov.

Utvecklingsområden 2015 – 2017
Samtidskonst – konsten, samhället  
och angelägna frågor

Att aktivt främja samtidskonst som ger perspek-
tiv på för dagens samhälle och människor an-

gelägna frågor är ett centralt utvecklingsområ-
de för den konstfrämjande verksamheten. Det 
handlar om att skapa nätverk, utställningsmöj-
ligheter och möjligheter att delta i projekt för 
samtidskonstnärer samt om att stödja utställ-
ningsverksamhet och arrangörer. 

Nya arenor – nya möten – nya 
 arbetsformer

Konsten ska finnas på skiftande arenor och i oli-
ka sammanhang och på så sätt nå många olika 
människor och skapa nya möten mellan männ-
iskor och konsten. Att främja konstens och 
konstnärernas möjligheter att finnas på vanliga 
och ovanliga publika platser är en viktig uppgift 
under kommande år.

Gräns- och genreöverskridande
Konsten kan överskrida gränser och blanda gen-
rer, men skulle kunna göra det ännu mer tillsam-
mans med såväl andra kulturområden som med 
olika samhällsområden. Att främja ett öppet och 
nyfiket utforskande av nya uttryck, nya innehåll 
och nya samarbeten inom konsten och bland 
konstnärerna är en viktig uppgift för konstkon-
sulenten. Det innebär också att främja kvalitet, 
förnyelse och utveckling.

Interkulturella perspektiv - konst från 
hela världen
Under de kommande åren ska ett fokus ligga 
på konst från hela världen och då inte minst på 
konsttraditioner och konstvärldar andra än den 
numera globaliserade västerländska. Att upp-
märksamma konst från hela världen inkluderar 
också att främja möjligheterna för invandrade 

KONST- OCH KULTUR-
FRÄMJANDE VERKSAMHET

Graffitikurs i Nyköping sommaren 2014 . Kursen var riktad till barn och unga och arrangerades av Nyköpings kommun i 
samarbete med Länskonsten i Sörmland och Sörmlands museum . 
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konstnärer att verka i sitt nya hemland, liksom 
att uppmärksamma konst och konstnärer från de 
nationella minoriteterna.

Målgrupp Barn och unga – verksamhet 
för och med

Tillsammans med övriga delar av museet och 
med andra kulturområden ska den konstfräm-
jande verksamheten stödja och utveckla verk-
samhet för och med barn och unga. Det handlar 
om att främja barns och ungas eget skapande och 
bidra till att skapa förutsättningar för barn och 
unga att visa sin konst. Dessutom att skapa mö-
ten mellan konsten, konstnärerna och barn och 
unga samt att skapa förutsättningar för barns och 
ungas delaktighet och möjligheter att  påverka 
och vara med att forma länets konstverk samhet. 

Dansfrämjande verksamhet, 
Dans i  Sörmland
Den regionala konsulentverksamheten som i 
dag kan anses uppfylla kraven och kriterierna 
av seende danskonsulentverksamhet bedrivs av 
Dans i Sörmland, som är en del av Scenkonst 
Sörmland. Dans i Sörmland är en regional resurs 
för länets invånare för att synliggöra, ge kunskap 
och stöd, inspirera samt erbjuda dans som konst-
art och ge möjlighet till eget skapande. Fokus i 
verksamheten ligger på pedagogiska/främjan-
de insatser men även projekt riktat till offentlig-
heten bedrivs för att bredda intresset för dans-
konsten. 

Utvecklingsområden 2015 – 2017
Inflytande och delaktighet

Nya former för estetiska lärprocesser ska vida-
reutvecklas för att fördjupa och nå fler ålders-
grupper i skolan. Elever ska ges möjlighet att få 
uppleva dans som eget kunskapsområde. Lärare 
erbjuds fortbildning för att utveckla sin teoretis-
ka undervisning vilket i sin tur kan ge ett ökat 
inslag av demokrati och deltagande för eleverna. 
Arbetet innebär dans som konstform och peda-
gogiskt arbete. Danskonsulentverksamheten ska 
stödja och vidareutveckla modeller för ungdo-
mars eget skapande i dans, i relation till kvalitét, 
inflytande och delaktighet.

Nya arenor/målgrupper

Verksamheten ska vara uppsökande och arbeta 
med att utveckla och använda icke traditionella 
arenor/platser för dans för att nå nya målgrup-
per. Samverkan mellan amatörer och professio-
nella i processarbete ska vidareutvecklas för att 
inspirera och skapa engagemang. Dans i Sörm-
land ska fortsätta stödja och medverka i oli-
ka festivaler inom och utom länet för att ge fler 
möjlighet att uppleva dans som konstart och eget 
skapande.

Tillgänglighet och mångfald

För att säkerställa att alla människor och grup-
per kan inkluderas och att olikheter inte innebär 
något hinder ska ett normkritiskt förhållnings-
sätt tillämpas och modeller utvecklas. Dans i 
Sörmland ska fortsätta verka för tillgänglighet 
till danskonsten, både vad gäller att se/uppleva 
dans, möjlighet till eget skapande och tillgång 
till scenen med eller utan funktionshinder. Ar-
betet ska främja olika kulturers dans och stödja 
olika projekt med aktörer från hela världen, lik-
som dans inom äldreomsorgen. 

Samarbeten

Samarbetet med regionala och nationella aktörer 
inom olika kulturområden ska fortsätta utveck-
las för att utbyta erfarenheter och skapa fler möj-
ligheter till mångfacetterade projekt. För dan-
sens lokala utveckling är det viktigt att fortsätta 
uppmuntra samverkan mellan olika dansgenrer 
samt utbyte mellan professionella och amatörer. 
Samarbeten inom länet ska stärkas så att fler ar-
rangörer kan involveras.

Graffitikurs i Nyköping sommaren 2014 . Kursen var riktad 
till barn och unga och arrangerades av Nyköpings kommun 
i samarbete med Länskonsten i Sörmland, Sörmlands 
museum . 
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Filmkulturell verksamhet,  
Film i Sörmland 
Den regionala konsulentverksamheten som i dag 
kan anses uppfylla kraven och kriterierna avse-
ende filmkonsulentverksamhet bedrivs av Film 
i Sörmland, som är en del av Scenkonst Sörm-
land. Film i Sörmland är en regional resurs för 
länets alla invånare för att ge kunskap och stöd, 
utveckla, inspirera samt informera om film. Ge-
nom projektledning, nätverk och arrangemang 
sker samverkan med olika aktörer samt en ut-
veckling av filmlivet i länet. Strategin för kon-
sulentarbetet är att verka inom tre ben; barn och 
unga, talangutveckling och visning/spridning 
och där skapa modeller för fortsatt arbete inom 
eller utom den egna verksamheten. 

Utvecklingsområden 2015 – 2017
Inflytande och delaktighet

Det reella inflytandet för barn och unga ska stär-
kas genom att vidareutveckla den demokratiska 
urvalsprocess som leder till att kvalitetsfilm från 
hela världen visas i skolan. Genom att erbjuda 
lättillgänglig teknik och vidareutvecklande av 
tillgängliga pedagogiska modeller kan ett krea-
tivt arbete möjliggöras för flera målgrupper både 
inom och utom skolan. Att fortsätta arbeta för 
att olika målgrupper i hela länet ska få uttrycka 
sig med film som verktyg, synliggöras på samma 
duk som kommersiell film samt dela sina egna 
berättelser är väsentligt för att verka för ett öppet 
demokratiskt samhälle. 

FILMKULTURELL VERK-
SAMHET, SÄRSKILD 
 INRIKTNING PÅ BARN  
OCH UNGA

Talangutveckling

För att nå fler unga kvinnor och filmintresserade 
med annan kulturell bakgrund ska samarbeten 
skapas med strategiskt utvalda kommunala mö-
tesplatser. Samarbeten över länsgränser ska fort-
sätta och fördjupas för att möjliggöra ett ännu 
bredare utbud av stöd som till exempel teknik-
lån, mentorer, ekonomiskt stöd och kurser. Ge-
nom att vidareutveckla möjligheterna att delta i 
filmproduktion och möta olika yrkesroller ges 
möjlighet för länets unga talanger att testa och 
på så sätt hitta sin inriktning. 

Nya arenor/målgrupper

Film i Sörmland ska utveckla formerna för att 
stödja länets biograf- och visningsstruktur med 
fokus på delaktighet och tillgänglighet. Genom 
att stödja arrangörer att bredda sitta utbud för 
filmvisning med fokus på aktuella och gränsö-
verskridande teman kan fler målgrupper nås. 
Traditionella biografer i länet såväl som nya fy-
siska mötesplatser och olika digitala arenor ska 
användas för att inspirera till olika former av mö-
ten och samarbeten för att nå nya målgrupper.

Mångfald

För att säkerställa att människor och grupper in-
kluderas och olikheter inte innebär något hin-
der ska ett normkritiskt förhållningssätt tilläm-
pas och modeller utvecklas. Genom att erbjuda 
filmer som visar på olika perspektiv, både inom 
skola och andra visningsfönster, kan medveten-
het och relevans skapas för olika målgrupper. I 
ett län med en stor mångkulturell befolkning är 
det även viktigt att ge möjlighet för invånarna att 
se och dela med sig av filmberättelser från sina 
hemländer. Syntolkade visningar ska erbjudas på 
fler platser och teknikutvecklingen följas aktivt.

I samarbete med andra resurscentra för film, erbjuder Film 
i Sörmland unga talanger utbildning i filmarbete . Ljud och 
greenscreen kurs, Nyköping vår 2014 . Foto: Gunnel Nelzén .

Länets skolor erbjuds eget filmskapande med den nya 
tekniken . Animation med iPads . Foto: Per Hillblom .



I ett Erasmusutbyte mellan unga från Tjeckien och Katrine-
holm var en av aktiviteterna att slöjda skedar vid Nynäs slott .
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Den regionala hemslöjdsfrämjande verksamhe-
ten utgår från hemslöjdsenheten vid Sörmlands 
museum där länets tre länshemslöjdskonsulenter 
är stationerade. Det finns en konsulent för hård 
slöjd, det vill säga trä och metall, en för den tex-
tila slöjden och en med inriktning mot barn och 
ungdom. Hemslöjdsenheten ansvarar också för 
museets butik vars sortiment utgår från Sörm-
lands museums samlingar och har en stark in-
riktning mot slöjd, hantverk, design och konst. 
Länshemslöjdskonsulenterna arbetar utifrån 
perspektiven kulturarv, kunskapsförmedling 
och näring. Verksamheten kännetecknas av stor 
samverkan med andra aktörer. På den regionala 
nivån är den ideella Hemslöjdsföreningen Sörm-
land en viktig samarbetspart.

Utvecklingsområden 2015 – 2017
Globala och interkulturella perspektiv – 
slöjd från och för hela världen

Slöjden och hantverk är globala företeelser som 
bygger på basala behov vi alla människor har. 
Slöjden kan på olika sätt fungera som brobygga-
re mellan människor och även överbrygga språk-
barriärer och andra hinder. Att koppla samman 
slöjd, hantverk och museets samlingar med tra-
ditioner från hela världen kan såväl ge nya per-
spektiv som skapa samhörighet och delaktighet 
för människor från olika delar av världen. Ge-
nom internet och sociala medier har slöjden glo-
baliserats och det är lätt att nå människor från 
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helt andra platser, såväl yrkesverksamma och fri-
tidsintresserade. Den möjligheten ska utnyttjas 
och internationella samarbeten etableras.

Slöjden, samtiden och framtiden

Att arbeta tematiskt med aktuella och angeläg-
na frågor är ett prioriterat utvecklingsområde. 
Slöjdkunskaper och förhållningssätt kan ofta 
kopplas till klimatsmarta och resurssnåla lös-
ningar på problem kring ekologiskt hållbar ut-
veckling. Genom att slöjden får människor att 
komma samman och våga slöjda bidrar den även 
till social hållbarhet. Inom den regionala utveck-
lingen finns också potential för ekonomisk håll-
barhet via slöjden eftersom den i många fall är 
decentraliserad och skapar arbetstillfällen på 
landsbygden. I området ryms också frågor om 
genus, roller, funktionsnedsattas skapande och 
grupptillhörigheter.

Nya arenor – nya möten – nya arbets-
former

Arbetet med etablera verksamhet på nya och 
oväntade platser i syfte att nå ut till fler, nå nya 
målgrupper och skapa möten mellan olika männ-
iskor fortsätter. Det gäller såväl att utveckla me-
toder att nå olika grupper i den miljö de redan 
befinner sig i som att bjuda in till nya arenor och 
mötesplatser, i hela länet. Det gäller såväl fysis-
ka platser, som öppna verkstäder där människor 
kan mötas och slöjda tillsammans, som platser 
på webben. Att utveckla en levande slöjdverk-
samhet inom Sörmlands museums nya hus är en 
viktig uppgift under kommande år.

Gräns- och genreöverskridande

Genom att arbeta gräns- och genreöverskridan-
de såväl inom den egna institutionen som med 
andra kultur- och samhällsinstitutioner utveck-

Att bygga en hydda – workshop i Nyköping .  
Sörmlands museum i samarbete med Afarhjälpen .
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las kvalitet och förnyelse. Nya uttrycks- och 
arbetsformer som passar dagens samhälle och 
människor kan skapas och frågor belysas mer 
mångsidigt. Liksom övriga utvecklingsområ-
den förutsätter detta samverkan och samarbeten 
mellan skiftande aktörer. 

Slöjd för och med barn och unga

Att barn och unga får möta slöjd och känna gläd-
jen i att skapa och tillverka saker själv är utveck-
lande både för individen och för samhället. Slöj-
den har en stark utvecklingspotential i att möta 
barn och unga i skolan och i fritidsbaserad verk-
samhet. Det är därför ett mycket centralt utveck-
lingsområde under perioden, både för slöjdverk-
samheten i sig och i samverkan med Sörmlands 
museums skiftande pedagogiska verksamhet, 
liksom med andra kulturområden.  

Slöjd för och med äldre

De äldre blir fler och lever längre. Slöjden och 
dess möjligheter till eget skapande och aktivi-
tet främjar livskvalitet och hälsa. Den ger ock-
så perspektiv som kan engagera och motivera till 
fortsatt aktivt deltagande i samhället, med gamla 
och nya kunskaper. Ambitionen är att nå både 
yngre och äldre pensionärer, i eget boende och 
på  äldreboende. 

Kultur och hälsa

Det finns mycket som stödjer att kultur i olika 
former är viktigt för hälsa och välmående. Det 
gäller inte minst slöjden. Under perioden ska ar-
bete med att lyfta fram slöjden som en verksam-
het för hälsa och friskvård bedrivas och former 
för hur slöjden kan vara en del av arbetet med 
Kultur på recept provas och utvecklas.

Näring

Under perioden ska ett fortsatt arbete läggas 
på att utveckla slöjd och kulturarv som en vik-
tig del av de kulturella och kreativa näringarna 
i länet, genom insatser för att stärka slöjdare, 
konsthantverkare och konstnärer som närings-
idkare. Det sker i syfte för att förbättra deras 
utkomstmöjligheter, dels genom produktion 
men också genom olika upplevelsebaserade 
program. 

Levande kulturarv och använda  
samlingar

Kulturarv, både det materiella och immateriel-
la, är viktiga delar när det gäller att utveckla 
den samtida och framtida slöjden. I och med 
Sörmlands museums samlingar och arkiv finns 
en stor potential att koppla ett materiellt kul-
turarv direkt till immateriellt utövande. Under 
perioden kommer vi att fördjupa kunskapen 
om tillvaratagandet av slöjdens material, form-
språk och teknik dels generellt, dels kopplat till 
museets samlingar. Vi kommer också att fort-
sätta utveckla den lärande och kunskapsför-
medlande delen av verksamheten. 

Samarbeten

Samtliga utvecklingsområden gynnas av, och i 
vissa fall förutsätter, samarbeten mellan olika 
aktörer och mellan olika verksamhetsgrenar. 
Ökad samverkan ger inte bara bättre resurs-
utnyttjande och möjliggör mer verksamhet. 
Samverkan och samarbeten kan också utveck-
la kvalitet och förnyelse när perspektiv, arbets-
sätt, kunskaper och nätverk möts. Det är också 
ett sätt att skapa nya möten och nå nya mål-
grupper.

Slöjdworkshop på Bergströmska gården i Torshälla 
sommare 2014 . Inom projektet kulturarv och språk .

Finissage vid utställningen Träsmak som visades sommaren 2014  
vid Nynäs slott .
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Länsbibliotek Sörmland 
Länsbibliotek Sörmland främjar de sörmländska 
folkbibliotekens samarbete, kunskapsutveck-
ling och kvalitet. Länsbiblioteket arbetar strate-
giskt för alla sörmlänningars rätt till angelägen 
och relevant biblioteksverksamhet. Arbetet sker 
i nära samarbete med bibliotekspersonalen i lä-
net. Barn, unga samt äldres rätt till relevant bib-
lioteksverksamhet prioriteras.

Länsbiblioteket arbetar för att väcka människors 
engagemang, vidga vyer, bidra till ökad delaktig-
het och mångfald i samhället och för tillgängliga 
bibliotek. Länsbiblioteket producerar Sörmlands 
taltidning, som riktar sig till alla sörmlänningar 
som har nedsatt förmåga att läsa tryckt text. 

Utvecklingsområden 2015 – 2017
Samhälle, inflytande och delaktighet

Biblioteken har stor betydelse för det demokra-
tiska samhällets utveckling och spelar en viktig 
roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbild-

REGIONAL BIBLIOTEKS-
VERKSAMHET

ning. Länsbiblioteket vill stödja biblioteken i att 
kommunicera dessas demokratiuppdrag, funk-
tion och roll i samhället. 

Samtliga regionala kulturverksamheter som 
mottar fördelade statsbidrag ska ha handlings-
planer för tillgänglighet. I den nya biblioteks-
lagen från 2014 tydliggörs att landsting och 
kommuner ska anta biblioteksplaner för sina 
biblioteksverksamheter. Länsbiblioteket ska 
stödja och följa upp arbetet med kommunernas 
planer för att stärka både folkbibliotekens och 
länsbibliotekets kvalitet. 

Länsbiblioteket vill utveckla det interregiona-
la samarbetet med Komposten och Dela & Lär 
för att bevara erfarenheterna från kompetensut-
vecklingsprojektet KompoBib2020, ett samarbe-
te med Västmanland och Örebro.

Komposten är en arbetsgrupp som består av bib-
liotekschefer från de tre länen och personal från 
länsbiblioteken. Syftet med gruppen är att iden-
tifiera vilka framtida satsningar och utbildningar 
som görs bäst tillsammans. Dela och lär är för-
utom aktiviteter ett förhållningssätt till lärande 
på arbetsplatsen som utvecklades under Kompo-
Bib2020. Med sikte på år 2020 fortsätter länsbib-
lioteket att stödja biblioteken i att dela med sig 
av sina kunskaper och erfarenheter till varandra 
och att stärka biblioteken i deras arbete för ett 
samhälle med medvetna, motiverade och enga-
gerade medborgare. 

Länsbiblioteket jobbar för att öka sörmlänning-
arnas digitala delaktighet.

Arenor och samarbeten

Länsbibliotek Sörmland har ett uppdrag att 
samverka kommunalt med folkbiblioteken, och 
samarbeta interregionalt, framförallt med läns-
biblioteken i Västmanland och Örebro län. Sam-
arbetet ger många samordningsvinster i form av 
fler kompetensutvecklande projekt och ett större 
nätverk för bibliotekspersonalen i vårt län.

Sörmland ska vara en gynnsam plats att bedriva, motta och 
möta konstnärlig verksamhet på när det gäller det litterära 
området .
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Litteratur
Konstformen litteratur är en konstart som hit-
tills saknat en egen arena i länet. Biblioteken är 
givetvis en viktig arena för litteraturförmedling, 
men för konstarten litteratur har det saknats en 
institution och regional strategi. Litteraturen in-
går från och med 2015 som det åttonde konst-
området inom ramen för kultursamverkansmo-
dellen. Det första steget med att påbörja arbetet 
är att kartlägga området och ta fram en strate-
gi (strategisk plan) som långsiktigt pekar ut rikt-
ningen för att nå de mål som beslutas efter kart-
läggningen. När de ekonomiska ramarna är satta 
kommer det att ge en fingervisning om vad som 
behövs och hur Sörmland ska få en fungerande 
infrastruktur för litteraturen som konstform. 
Länsbiblioteket ska agera strategiskt och vara ett 
nav i frågan.

Litteraturen är intimt förknippad med demokrati 
och yttrandefrihet. Det litterära fältet innefattar 
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Barn och ungas lust till läsning, eget skapande och 
skrivande står i fokus för länsbibliotekets arbete .

Länsbiblioteket som aktör i den nationella och 
 regionala kulturpolitiska strukturen, ska bidra 
till folkbibliotekens omvärldsbevakning utveck-
las både nationellt och internationellt. 

Sörmlands taltidning samverkar kommunalt, re-
gionalt och nationellt. Detta är en del i omvärlds-
bevakningen för att kvalitetssäkra innehåll och 
distributionsformer.

Biblioteken har en viktig roll som gränsöver-
skridande mötesplatser för människor som bor 
i Sörmland. Verksamheten är kostnadsfri och 
öppen för alla medborgare. Flera bibliotek i lä-
net fungerar som kulturhus och verksamheten är 
konstformsöverskridande.

Målgrupper

Biblioteken har en lagstadgad uppgift att ägna 
särskild uppmärksamhet åt barn och ungdo-
mar för att främja deras språkutveckling och sti-
mulera till läsning. Barn och ungas lust till läs-
ning, eget skapande och skrivande står i fokus 
för länsbibliotekets arbete. Länsbiblioteket stöd-
jer biblio tekens uppsökande arbete, som hand-
lar om att möta barn och unga där de befinner 
sig på fritiden, på deras arenor och på likvärdiga 
villkor.

Biblioteken har en lagstadgad uppgift att särskilt 
arbeta för personer med funktionsnedsättning, 
personer med annat modersmål än svenska och 
nationella minoriteter. I länet läggs också särskild 
tyngd på att säkerställa kultur för och med äldre. 

Länsbiblioteket arbetar för att stödja bibliotekens 
och omsorgens samarbete med läsombud. Läs-
ombud är personal inom omsorgen som hjälper 
personer som av olika anledningar inte kan läsa 
själva att få tillgång till litteratur och information. 

Länsbiblioteket samarbetar med Scenkonst 
Sörmland och Sörmlands Museum för att stöd-
ja bibliotekens och omsorgens samarbete med 
kulturombud.  Ett kulturombud ska främja var-
dagskulturen för och med äldre.

Mångfald och tillgänglighet

Genom att vidareutveckla Sörmlands taltid-
nings arbete, kan vyer vidgas och engagemang 
väckas hos taltidningsberättigade personer. Tal-
tidningen bidrar då till ett samhälle med med-
vetna, motiverade och engagerade medborgare. I 
det ingår att vidareutveckla arbetssätt och inne-
håll, samt omvärldsbevaka de tekniska möjlighe-
ter som finns för inläsning och distribution.
Länsbiblioteket ska även i fortsättningen stöd-
ja folkbiblioteken i arbetet kring andra språk än 
svenska.



Kulturen har ett egenvärde och är angelägen i sig 
själv. Som livskraft, som kvalitets- och mervär-
desskapare, och som uttrycksform för det krea-
tiva skapandet. Men kulturen spelar också en roll 
i samhället, en roll att både spegla, väcka, och bi-
dra till annan samhällspolitisk eller mänsklig ut-
veckling. I den regionala kulturverksamheten är 
både det kulturella egenvärdet och kulturens bi-
drag till andra samhällsområden väsentliga och 
angelägna. I denna plan berör vi några områden 
som vi särskilt vill arbeta med under kulturpla-
neperioden. 

Kultur och hälsa 
Det är vedertaget att kultur har betydelse för 
människors hälsa. Flera studier visar på goda ef-
fekter av kultur i vården, kultur som förebyg-
gande och rehabiliterande faktor och kulturens 
värde för livskvalitet. Folkhälsan, som lands-
tinget Sörmland arbetar med för att få Sörmland 
att bli Sveriges friskaste län, påverkas av många 
faktorer, och däribland deltagandet i kulturlivet. 
Också folkbildningen och kulturens roll i den 
har betydelse för folkhälsan i länet. 

Det är därför angeläget att få in mer kultur i vård 
och omsorg och att det som redan finns utveck-
las ytterligare. Oavsett om det avser pensionä-
rer, äldreomsorgen och vården, delaktig och till-
gänglig kultur, Sörmlandsmodellen för barn och 
unga, kultur på recept eller andra former, så an-
ser vi att ”kultur är en viktig nyckel till indivi-
dens utveckling och livskvalitet”. Detta gäller 
inte minst för utsatta grupper som nationella mi-
noriteter och hbtq-personer. 

Ytterligare en faktor som påverkar människor är 
samspelet mellan natur, kultur och hälsa. Påver-
kan är av både fysiskt och psykiskt slag. Nynäs-
området behöver därför utvecklas till ett område 
där natur, kultur och hälsa möts.

• Arbeta för ett ökat utbud av kultur, och att 
få ett ökat deltagande i olika kulturverk-
samheter, vilket kan ge möjlighet till en 
positiv inverkan på människors hälsa och 
livssituation

Regional utveckling 
Kulturplanen ska bidra till en förståelse för kul-
turens möjlighet och förmåga att bidra till länets 
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Det är veder-
taget att kultur 
har betydelse 
för människors 
hälsa . 

en mängd aktörer som utgörs av: utövarna, för-
medlarna och mottagarna/användarna/läsarna.

Med det nya uppdraget att strategiskt stödja lit-
teraturen som konstform, är det första steget att 
ställa en mängd frågor. Vad behöver utvecklas 
för att Sörmland ska vara en gynnsam plats att 
bedriva, motta och möta konstnärlig verksamhet 
på när det gäller det litterära området? 

I en strategi för litteraturen bör särskilt beaktas 
att det finns utrymme för experimentellt utövan-
de, samverkan, genreöverskridande och att hän-
syn tas till minoritetsspråken samt de prioritera-
de målgrupperna.

Läsfrämjande

Förmågan och lusten att läsa och skriva är en för-
utsättning för att vara en aktiv medborgare. Ge-
nom propositionen Läsa för livet från 2013 sätter 
regeringen nya nationella mål som säger att alla i 
Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångs-
punkt i vars och ens särskilda förutsättningar, 
ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga ge-
nom kvalitativt läsfrämjande insatser och ha till-
gång till litteratur av hög kvalitet. Den regiona-
la biblioteksverksamheten har i det läsfrämjande 
arbetet ett allt viktigare uppdrag. 

För att kunna vara en delaktig och medveten 
demokratisk medborgare behöver man i da-
gens samhälle förutom att bemästra skriftsprå-
ket, också behärska ”det vidgade textbegreppet”, 
man behöver en mediekompetens. Det vidgade 
textbegreppet innefattar förutom det skrivna 
och talade ordet, bild, film och ljud. 

Genom att driva verksamhet och projekt inom 
ramen för uppdraget som stärker och stödjer 
bibliotekspersonalen på folkbiblioteken vidare-
utvecklas den läsfrämjande verksamheten.
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utveckling. Den ska ges möjligheter att spela en 
viktig roll för Sörmland. De regionala utveck-
lingsstrategierna lyfter fram perspektiven att-
raktivitet, boendemiljöer, kompetens och livs-
kvalitet. Ett rikt och utvecklat kulturliv, goda 
fritidsmöjligheter också inom kultursektorn, 
och en levande kulturmiljö bidrar till länets att-
raktivitet, och är av betydelse när infrastruktu-
ren byggs för organisationer och för människor. 
En angelägen konst- och kulturpolitik, en del-
aktighet i kulturutbudet och en investeringspoli-
tik där kulturen ingår skapar förutsättningar för 
social och ekonomisk tillväxt. Kulturens samar-
bete/samspel med andra samhällsaktiviteter ger 
regional styrka, och bidrar till ett mer sektors-
löst samhälle. Kultur är därför en viktig nyckel 
till utveckling av det lokala samhället och länet. 

• Kulturverksamhet ska vara en mer 
naturlig del av det regionala utvecklings-
arbetet i Sörmland och bidra till Sörm-
lands attraktivitet och välmående

Till områden som bland annat behöver stärkas 
under perioden hör kulturens deltagande i be-
söksnäringen, den kreativa sektorn - de kultu-
rella och kreativa näringarna, och samhällsbygg-
nad och planering. 

Ett intressant perspektiv är också om kulturen 
– i vid mening – kan vara ett fjärde ”ben” i ut-
vecklingen mot ett hållbart samhälle; ekologiskt, 
socialt, ekonomiskt och kulturellt. Kultur behö-
ver vara med när vi skapar vår samtid, framtid 
och sammanhanget att verka i. Kulturen behöver 
då bli en integrerad del i alla frågor som rör den 
regionala utvecklingen. Ska det vara möjligt be-
hövs ett sammanhang där beståndsdelarna i den 
kontexten kan identifieras. 

• En kulturell infrastruktur i det regionala 
utvecklingsarbetet behöver arbetas fram, 
i samråd med regionala parter och 
kommunerna

Kulturskapares villkor 
Länet innehåller ett stort antal kulturskapare, 
bosatta i länet, en del med länet som huvudsak-
lig arbetsplats, andra med länet primärt som bo-
stadsplats. 

Den kunskap, kompetens och det engagemang 
som de fria professionella kulturskaparna står 
för är både viktig att ta vara på och, om möjligt, 
föra in i ett regionalt kulturutbud. Några har un-
der den tidigare kulturplaneperioden haft upp-
drag, några finns med i referensgrupper, och åter 
igen några har lämnat synpunkter enskilt el-
ler via organisationer. Deras fortsatta deltagan-
de i kulturplaneprocessen är angeläget, och för 
att länet även framöver ska kunna ta del av de- Rehabträdgården på Nynäs .

ras kompetens behöver relationen till det regio-
nala kulturutbudet fortsätta utvecklas. Ett fort-
satt kompetensutvecklingsarbete, stärkande och 
synliggörande av länets fria kulturskapare är en 
angelägen del i det arbetet. I samverkansarbe-
tet med kommunerna kan kulturskaparnas roll 
i Skapande Skola-verksamheten lyftas fram och 
förstärkas. Ett tvärpolitiskt arbete behöver ge-
nomföras för att underlätta för nyanlända kul-
turskapare att bli en del av kulturutbud och kul-
turverksamhet i länet. Detta arbete behöver ske 
i samverkan med kommuner och länsaktörer 
inom kultur, arbetsmarknad och näring.

• Kulturskaparnas roll i det regionala 
kulturutvecklingsarbetet måste bättre 
tydliggöras

Demokratisk funktion
Vårt samhälle präglas av en demokratisk grund-
syn, där människors plats och röst måste få sitt 
uttryck. Kulturen har en ytterst angelägen roll 
här, att stödja det demokratiska synsättet, stödja 
människans värde och att bidra till bättre förut-
sättningar för var och en att bli medveten, ta del 
av och ge till samhället. Det demokratiska. Det 
möjliggörs genom att i utbudet lyfta frågor kring 
demokrati, människosyn, deltagande och delak-
tighet, och att i sitt utbud våga vara kritiskt re-
flekterande för att skapa utrymme till ett kritiskt 
tänkande. 

• Den regionala kulturverksamheten 
behöver fortsätta ta in demokrati och 
människovärde genom att i sitt utbud 
vara autentiska, relevanta och representa-
tiva för de som lever i Sörmland och 
berörs av vårt kulturliv

Kultur i folkbildningen
Folkbildningen i Sörmland, studieförbund och 
folkhögskolor är förutom en civilsamhällelig ak-
tör på bildnings- och kulturområdet, en stark 
aktör i Sörmlands breda kulturliv. I sina syften 



Den samverkansstruktur som beslutades till-
lämpas i Sörmland från hösten 2013 bygger på 
samverkan - enligt kultursamverkansmodellen 
- mellan landsting och kommuner, samt samråd 
med civilsamhället. Därtill ska kulturskapare 
och kulturaktörer vara en del av kulturplanepro-
cessen, kunna lämna synpunkter och råd, samt 
delta i dialoger och arbetet. 

Beslutande instanser är som tidigare 
• Nämnden för kultur, utbildning och 

friluftsverksamhet, landstingsstyrelse och 
landstingsfullmäktige

Verkställande instanser är 
• Kulturinstitutionerna inom landstinget, 

tillsammans med andra delar av kulturlivet 
inom och utom länet

Samverkans och samrådsinstanser
• Kommunerna, civilsamhället, kulturska-

parna/kulturaktörer

Formell/informell samverkan och samråd med 
kommuner, civilsamhället och kulturskapare/
kulturaktörer sker genom

• Samkultur Sörmland – politiskt samman-
satt från kommuner och landsting

Denna grupp är av kommunerna och landstinget 
valda att företräda sina huvudmän i det gemen-
samma uppdraget att delta i utformningen av 
inriktning på länets regionala kulturverksam-
het. Det finns dock ingen begränsning i att en-
dast beröra den regionala verksamheten, utan 
kan avse också interkommunal eller kommunal 
verksamhet. 

• Beredningsgrupp kulturchefer inom 
kommunerna och landsting

Här deltar kommunernas kulturchefer och 
landstingets institutionschefer

• Referens-/arbets-/ungdomsgrupper i 
länet bl a utifrån kulturformer

För varje konstform tar kommunerna och lands-
tinget fram/tillfrågar 1-2 företrädare för kom-
munerna respektive landstingets kulturverk-
samheter, 1-2 företrädare för civilsamhället och 
1-2 kulturskapare/kulturaktörer. Avvikelser 
i fördelning kan förekomma. Också grupper, 
sammansatta på annat sätt, finns. Syftet med 
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arbetar folkbildningen i skärningspunkten mel-
lan det professionella kulturlivet och amatörkul-
turen, mellan utbildning och bildning, mellan 
civilsamhälle och offentlig verksamhet, mel-
lan idéburen sektor och statlig styrning, mellan 
olika generationer och olika kulturer. Här har 
folkbildningen en särskild plats med en särskild 
kompetens. Verksamheten genomförs med folk-
bildningspedagogik som grund, med en tydlig 
deltagarkultur och med individernas skapande 
och aktiviteter i fokus. Här tillförs en stor soci-
al dimension i kulturen, samtidigt som verksam-
heten långsiktigt bidrar i skapandet av en kul-
turell infrastruktur i Sörmland. Idag ingår inte 
folkbildningen i kultursamverkansmodellens 
utformning, varken definitionsmässigt eller eko-
nomiskt, men den är ändå en part i civilsamhället 
som är av betydelse när målbilden för Sörmlands 
kulturliv ska uppnås. 

• Under perioden ska den regionala 
kulturverksamheten tillsammans med 
folkbildningen undersöka förutsättningar-
na för att ta fram, och den möjliga 
användningen av, en ”folkbildningens 
kulturplan” i Sörmland

Civilsamhällets kulturaktörer
Civilsamhället definieras i ”Spela samman”, kul-
tursamverkansutredningens betänkande, som 
”en arena, skild från staten, marknaden och det 
enskilda hushållet, där människor, grupper och 
organisationer agerar tillsammans för gemen-
samma intressen. Inom denna arena verkar or-
ganisationer, sammanslutningar och andra ak-
törer, t ex nätverk, som är fristående från såväl 
stat, kommun och landsting som från det privata 
näringslivet (SOU 2010:11, s 110)”. Ett uppdrag 
som finns i kultursamverkansmodellen är att för-
bättra villkoren för det civila samhället att skapa 
delaktighet och vilja att påverka sin livssituation 
och samhället i stort. Civilsamhället är också en 
viktig del för att stärka demokratin, för att bi-
dra till samhällsutvecklingen och för att säker-
ställa, driva och genomföra verksamheter. Inom 
kulturområdet finns stora delar av amatörkultu-
ren, arrangörsinsatser, kulturarvsbevarande och 
andra ideellt arbetande strukturer verksamma. I 
Sörmland behöver dialogen och samrådet med 
civilsamhället stärkas och förbättras. Till viss del 
finns representation, men den bör breddas och 
organiseras.

• Den regionala samverkansstrukturen 
behöver, med utgångspunkt från den 
civila sektorns förutsättningar och 
möjligheter, under perioden organiseras 
och struktureras, så att samråd och 
dialog med civilsamhället säkerställs
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grupperna är att vara en arena för diskussioner 
och nya tankar till det sörmländska kulturlivet

• Minst ett gemensamt samrådsmöte 
politik, tjänstemän, referensgrupper samt 
ungdomsgrupper

Minst en gång per år bjuds alla deltagare i sam-
verkansstrukturen att delta i en gemensam work-
shop/seminarium kring kulturplanearbetet. 

Därutöver kan andra former för samverkan och 
samråd finnas. 

Inför framtagandet av denna kulturplan fanns 
fem referensgrupper klara inom områdena mu-
sik, film, arkiv, hemslöjd, konst samt en dialog-
grupp kring litteraturen som konstart. Dessut-
om har en grupp mötts utifrån civilsamhällets 
föreningsstruktur. Initialt fanns en ungdoms-
grupp, men det arbetet behöver omstrukture-
ras. Samtliga konstformer behöver ha referens-
grupper, liksom grupper sammansatta på andra 
grunder än konstarten. 

Utvecklingsområden 2015 – 2017
Att Sörmland har en struktur att arbeta inom, 
innebär inte på något sätt att arbetet är färdigt, 
det har snarare påbörjats och initierats. Det ska 
vara ett kontinuerligt arbete, inte minst för de 
årliga handlingsplanernas innehåll, och för att 
vidareutveckla, förnya och bredda kulturlivet. 
Den regionala kulturverksamheten behöver ha 
en kontinuerlig koppling till det kommunala och 
lokala, en transparent och dubbelriktad dialog 
kring nya möjligheter, uttrycksformer och sam-
manhang. För den kommande perioden finns det 
därför några särskilda områden att arbeta vida-
re med.

Vidareutveckla samverkan med 
och inom kommunerna

Detta arbete är av väsentlig betydelse för att få 
delaktighet och förståelse på alla nivåer, såväl 
inom kommunerna som inom landstinget. Åter-
kopplingen mellan och inom kommunerna be-
höver utvecklas, den gemensamma informatio-
nen förbättras och spridas, och kommunernas 
möjlighet till och intresse för att arbeta inter-
kommunalt stimuleras. Även landstingets och 
kommunernas arbetsformer, planering och sam-
arbeten behöver förbättras. En angelägen del är 
att hitta samarbets- och samverkansformer mel-
lan kommunerna, mellan landsting och kom-
mun, och mellan landsting, kommun och andra 
aktörer i länet, och att i detta arbete söka gemen-
sam planering och finansiering. 

Utveckla dialog- och arbets-
formerna inom samverkans-
modellen
För att säkra bredden och engagemanget för 
samtliga i kulturplanen ingående konstformer 
behöver det finnas grupper som kan vara en del 
i ansvarstagandet i processarbetet. Utifrån att 
kulturen är av vikt för samhället så vill vi att hela 
kulturen ska stärka hela samhället. Det arbetet 
påbörjades redan 2014. Framöver behöver olika 
dialogformer och arbetsgrupper utarbetas som 
möjliggör ett engagemang och ett deltagande i 
det fortsatta arbetet.

Samverkans och samråds-
former 
Ett arbete med att utveckla samrådsformer, såväl 
inom som mellan verksamhetsområdena, aktörer 
och intressenter behöver göras. Här finns intres-
seorganisationer, företrädare för olika grupper i 
samhället, men också mellan kommunaktörer, 
mellan grupperingar och mellan kulturskapare 
och utövare. Detta innebär att ett flertal arbets-
former behövs, anpassade för de olika intressen-
ternas förutsättningar och behov.

UPPFÖLJNING OCH  
UTVÄRDERING

Kulturplanen följs upp dels genom de redovis-
ningar som efterfrågas av den statliga nivån, 
Statens kulturråd och Myndigheten för kultur-
analys, i form av kvantitativa och kvalitativa re-
dovisningar, och dels årligen genom landstingets 
verksamhetsuppföljning. Dessutom tas uppfölj-
ningen upp i de samverkans- och samrådsorgan 
som finns inom Samkultur Sörmland, i syfte att 
initiera utveckling, förändring och prioritering-
ar i handlingsplanerna, i linje med den fastställda 
kulturplanens målbild.





Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-06-29
Diarienummer: KS.2017.250

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider kommunstyrelsen 2018

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen sammanträder följande datum under 2018:

29 januari

5 mars

23 april

28 maj

17 september

5 november

3 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 9.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,
kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat
beslutats.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsens sammanträden för år 2018. Förslaget bygger på samma
grundstruktur som tidigare år med sju inplanerade sammanträden.

Förvaltningens synpunkter

Tidsintervallen mellan sammanträdena i kommunstyrelsen fungerar väl i
sammanträdesplanen för 2017. Utifrån nuvarande förslag föreslås därför att 2018
års sammanträden fastställs med samma intervall. Det framskrivna förslaget är
också anpassat till budgetuppföljningar och bokslut.

I övrigt har tider för sport-/påsk- och höstlov enligt önskemål i möjligaste mån
tagits i beaktande vid förslaget till sammanträdestider och inget sammanträde
ligger inlagt på dessa veckor, däremot kan tiderna för presidium komma att infalla
under dessa veckor.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhet bedöms ej vara tillämplig i ärendet pga att det är svårt
att bedöma huruvida sammanträdestiderna har en positiv/negativ eller ingen
inverkan för våra förtroendevalda och hur detta ärende kan påverka de
kommunala jämställdhetsmålen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-06-29

Beslutet ska skickas till:

 Hemsidan

 Kommunsekreteraren

Christina Hedberg Jenny Johansson

Kommunchef Kommunsekreterare
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Upprättad: 2017-06-29
Diarienummer: KS.2017.251

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige sammanträder följande datum under 2018

12 februari

19 mars

7 maj

18 juni

1 oktober

5 november

19 november

17 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset,
Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktiges sammanträden för år 2018. Förslaget bygger på samma
grundstruktur som tidigare år med sju inplanerade sammanträden. Dock kommer
ett extra kommunfullmäktigesammanträde som planeras att hållas i efter valet
2018.

Enligt 5 kap 9-10 §§ kommunallagen ska kommunfullmäktiges sammanträde
anslås på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen.
Kungörelsen ska inom samma tid på ett lämpligt sätt också lämnas till varje
ledamot och ersättare. Uppgift om tid och plats för ett sammanträde ska minst en
vecka före sammanträdesdagen på kommunens hemsida.

Förvaltningens synpunkter

Tidsintervallen mellan sammanträdena i kommunfullmäktige fungerar väl i
sammanträdesplanen för 2017. Utifrån nuvarande förslag föreslås därför att 2018
års sammanträden fastställs med samma intervall. Det framskrivna förslaget är



Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

också anpassat till budgetuppföljningar och bokslut.

I övrigt har tider för sport-/påsk- och höstlov enligt önskemål i möjligaste mån
tagits i beaktande vid förslaget till sammanträdestider och inget sammanträde
ligger inlagt på dessa veckor, däremot kan tiderna för presidium komma att infalla
under dessa veckor.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhet bedöms ej vara tillämplig i ärendet pga att det är svårt
att bedöma huruvida sammanträdestiderna har en positiv/negativ eller ingen
inverkan för våra förtroendevalda och hur detta ärende kan påverka de
kommunala jämställdhetsmålen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-06-29

Beslutet ska skickas till:

 Hemsidan

 Kommunsekreteraren

Christina Hedberg Jenny Johansson

Kommunchef Kommunsekreterare
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Upprättad: 2017-08-14
Diarienummer: KS.2017.275

Kommunstyrelsen

Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Bostadsförsörjningsprogram för Gnesta kommun 2018-2022 antas.

Sammanfattning

Bostadsbrist råder i landet i allmänhet och kring storstadsregionerna i synnerhet.
Det är därför av stor vikt för kommunen att vara väl förberedd och planerad i
arbetet med att möjliggöra bostadsbyggande som är anpassat utifrån de behov
som uppstår och de krav som ställs. För att på bästa sätt möta de behov och krav
som ställs kring bostadsförsörjningen har förvaltningen skrivit fram ett program
som avser att underlätta det framtida arbetet med att planera och strukturera
bostadsbyggandet i kommunen.

Ärendebeskrivning

Enligt lagkrav ska varje kommun som arbetar med bostadsförsörjning anta
riktlinjer för detta arbete. Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för
alla i kommunen att leva i goda och sunda bostäder samt att främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen planeras och genomförs. Under
arbetets gång ska kommunen samråda med bland annat länsstyrelsen och andra
aktörer/organ, som arbetar med regional tillväxt. Programmets funktion är att
fungera som strategiskt underlag i det interna arbetet med planer och planering
men också som information och beslutsunderlag för externa aktörer som har
intresse att engagera sig i kommunen.

Förvaltningens synpunkter

Bostadsbeståndet Gnesta kommun består till största delen av småhus, där
upplåtelseformen äganderätt är övervägande. För bostäder i flerbostadshus utgör
hyresrätt den främsta upplåtelseformen. Utbudet av bostadsrätter har varit
marginellt men i och med det ökade intresset för bostadsbyggande i Gnesta
kommun har utbudet av bostadrätter i flerbostadshus ökat markant. Det finns i
dagsläget ett ökat tryck på markanden för bostäder i alla former och förvaltningen
arbetar med att framställa planer som möjliggör flera boendeformer där särskilt
fokus legat på små hyresrätter, om ett till två rum, samt boenden anpassade för
vård och särskilda behov såsom till exempel LSS-boenden.
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En helt ny stadsdel med 600 bostäder planeras i Vackerby trädgårdsstad.
Inriktningen är här att blanda olika boende- och upplåtelseformer.

Ekonomiska konsekvenser

Antagandet av programmet har inga ekonomiska konsekvenser i sig självt, detta
kommer först senare i genomförandeskeenden.

Juridiska konsekvenser

Enlig lag 2000:1383 (om kommuners bostadsförsörjningsansvar) måsta alla
kommuner som arbetar med bostasdsförsörjning anta ett
bostadsförsörjningsprogram i kommunfullmäktige.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Bostadsförsörjningsprogrammet har inte någon aspekt som berör jämställdhet i
denna form. Dessa frågor uppstår i senare skeden såsom detaljplan etc.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Bostadsförsörjningsprogram 2018-2022

Beslutet ska skickas till:

 Länsstyrelsen?

Christina Hedberg Carl Johan Ekström

Kommunchef Projektledare
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INLEDNING

Sveriges befolkning ökade med 103 662 personer under 2015 och vid årets slut
uppgick den till 9 851 017 personer. Det är den hittills högsta ökningen under ett
år och är 1 171 personer fler än 2014 års folkökning som då var den största
någonsin.

Folkökningen under 2015 berodde både på födelseöverskott och
invandringsöverskott. Födelseöverskottet var 23 963 personer, och
invandringsöverskottet blev 78 410 personer och utgjorde 77 procent av
folkökningen.

Under de senaste fem åren har födelseöverskottet varierat mellan 21 000 och 26
000 personer per år. Under samma period har invandringsöverskottet stigit från
45 000 till 78 000 personer per år. Den stora flyktingströmmen under 2015, främst
under sensommaren och hösten, gav cirka 163 000 nya asylsökande enligt statistik
från Migrationsverket. Handläggningstiden för att bevilja uppehållstillstånd
överstiger ofta ett år så flera av de som får uppehållstillstånd kommer att räknas
som invandrade och folkbokförda först under 2016 eller kanske till och med
under 2017.

Under 2015 invandrade 134 240 personer, fördelat på 60 641 kvinnor och 73 599
män. Det är en ökning med 7 274 personer jämfört med 2014.

Den mycket snabba befolkningsökningen utgör en stor utmaning. I SCB:s
prognos från maj 2016 beräknas Sveriges befolkning öka med drygt 1,1 miljoner
under den kommande tioårsperioden fram till 2025.

Behovet av hyresrätter är stort i länets alla kommuner. Det finns en ackumulerad
bostadsbrist och det är stor konkurrens om de hyreslägenheter som blir lediga.
Det är viktigt att skilja på behov och efterfrågan. Flera grupper har inte råd att
bosätta sig i nyproducerade lägenheter.

Årliga nybyggnationen är mindre än en procent av bostadsbeståndet men det talas
mest om nybyggnadsbehovet. Utbudet av bostäder är de som blir lediga genom
flytt inom befintligt bestånd samt det som byggs nytt. Det finns ett behov av
större rörlighet på bostadsmarknaden.

Inlåsningseffekterna i det befintliga beståndet innebär ett större tryck på att de
nybyggda bostäderna ska möta den allt ökande efterfrågan.

Gnesta kommun växer och under 2016 med nästan 200 personer vilket ligger i
linje med den politiska ambitionen att växa med 2 % per år. Enligt
befolkningsprognos genomförd 2017 skulle kommunens befolkning uppgå till
14400 person år 2030. För att möta den ökande efterfrågan på bostäder i
kommunen behöver det byggas fler bostader med olika upplåtelseformer under
många år framöver. Genom detta program skapar vi ett underlag för det fortsatta
arbetet med att planera och genomföra projekt som möjliggör
bostadsförsörjningen.
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SYFTE OCH MÅL

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att fungera som ett stöd i
kommunens planerings- och prioriteringsarbete inför varje budgetår.

Bostadsförsörjningsprogrammet har formats så att bostadsbyggandet i kommunen
ska ske i en takt som möjliggör en årlig befolkningsökning enligt det politiska
målet på 2 %. Programmet ska samtidig bidra till att Gnesta kommun når upp till
de lagkrav som ställs på kommunen i lag (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar.

VAD SÄGER LAGEN?

Enligt lag skall varje kommun som arbetar med bostadsförsörjning anta riktlinjer
för detta arbete. Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda och sunda bostäder samt att främja att ändamålsenliga
åtgärder för bostadsförsörjningen planeras och genomförs. Under arbetets gång
ska kommunen samråda med berörda kommuner samt ge länsstyrelsen och andra
aktörer/organ, som arbetar med regional tillväxt, möjlighet att yttra sig.

Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod och om
förutsättningarna ändras under mandatperioden ska ny riktlinjer upprättas och
antas av kommunfullmäktige.

Följande uppgifter ska presenteras i riktlinjerna för kommunens
bostadsförsörjningsprogram:

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,

2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och

3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål,
planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

NATIONELLA MÅL

MÅL FÖR BOENDE OCH BYGGANDE

Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social
synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och
energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.

Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 ska byggas minst 250 000 nya
bostäder.

Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot
behoven.

Delmålet för byggande är att byggnadsverken som uppförs skall vara långsiktigt
hållbara med fokus på effektiv resurs- och energianvändning med god
inomhusmiljö i både byggande och förvaltning.
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REGIONALA MÅL

Närheten till Stockholms län och samarbetet med SL i och med
pendeltågsstationen gör att kommunen behöver bejaka de regionala målen för
Sörmlands län och Stockholms län i planeringen av bostadsförsörjningen.

SÖRMLAND

Befolkningsprognosen för en utvidgad Mälarregion togs fram 2012. Enligt den
beräknas Södermanlands län öka sin befolkning med 25 000-60 000 invånare fram
till år 2030. Det innebär mellan 1 400-3 300 nya invånare varje år. Södermanland
ökade med drygt 3 000 nya invånare både under år 2014 och 2015.

Länsstyrelsen anser att det behöver byggas minst 1 300 nya bostäder per år i länet
under de närmaste åren för att inte boendetätheten ska öka. Vi har då beaktat att
det även tillkommer lägenheter i flerbostadshus genom ombyggnad eller ändrad
användning. Södermanlands län fick ett tillskott på 134 lägenheter genom
ombyggnad under 2015.

Även en viss permanentbosättning i fritidshus förekommer.

STOCKHOLM

Den regionala utvecklingsplanen gäller formellt för Stockholms län. Samtidigt är
de geografiska sambanden starka med grannlänen. Delar av arbetsmarknad och
bostadsmarknad är gemensamma och infrastrukturen är sammanlänkad utan
gränser. Det finns ett ömsesidigt utbyte och till viss del beroende som gör att
samverkan med omgivningen är nödvändig. I arbetet med genomförande av
RUFS 2010 har samarbetet i det som kallas östra Mellansverige utvecklats och
flera gemensamma projekt har drivits. I östra Mellansverige ingår förutom
Stockholms län även Gävleborgs län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län,
Östergötlands län och Södermanlands län.

Ny bebyggelse bör koncentreras till lägen som kan försörjas med kollektivtrafik
och annan service och utformas så att den bidrar till utvecklingen av befintliga
strukturer och de regionala stadskärnornas utveckling. Det här gäller såväl på
landsbygden som i länets centrala delar.

KOMMUNALA MÅL

I takt med befolkningstillväxten behövs nya bostäder. Bostäderna ska försörja en
allt mer mångfacetterad befolkning. En blandning av bostadstyper och
upplåtelseformer ska eftersträvas för att uppnå bättre underlag för service och
handel samt en befolkningssammansättning som förebygger segregation. För att
möjliggöra bostadsbyggandet behövs en god planberedskap, men även ett ökat
kommunalt markinnehav. För att tillgodose en årlig befolkningstillväxt på 2 %
krävs minst 100 st nya bostäder årligen. Det behövs nya bostäder i samtliga
tätorter. I dagsläget (september 2017) har kommunen lagakraftvunna detaljplaner
omfattande 350 st bostäder, varav 200 st i Gnesta tätort. Detta
bostadsförsörjningsprogram, för femårsperioden 2017-2022, innehåller 788 st nya
bostäder. Det är ett snitt på drygt 150 st bostäder per år. Om man sätter det i
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relation till byggandet under den senaste 10-15 årsperioden så är det 3-4 gånger
högre byggtakt. Om denna högre takt skulle hålla i sig under den kommande 10-
årsperioden skulle det byggas 1500 nya bostäder. Enligt befolkningsprognosen
som är gjord i april 2017 kommer kommunens befolkning att öka med 2721
personer under tioårsperioden 2018 till och med 2027. Om 1500 bostäder skulle
byggas under perioden motsvarar det 1,81 personer per ny bostad.

Osäkerheten kring framtida byggande är relativt stor i hela Sverige. Några faktorer
som kan få stor påverkan är räntehöjningar, ränteavdrag, reavinstskatt,
löneutveckling, sysselsättningsgrad och kapacitetsbrister inom byggbranschen.
Tillväxtförutsättningarna för Gnesta kommun får anses vara mycket goda. De
viktigaste faktorerna är det geografiska läget i Stockholm-/Mälarregionen med
tillgång till en stor arbetsmarknad, både pendeltåg och regionaltåg till Stockholm
med restid från ca 35 minuter, goda boendemiljöer samt höga natur- och
kulturvärden.

Marknadsförutsättningarna anses goda då det kommunala bolaget Gnestahem sett
en signifikant ökning av antalet sökande i intressebanken för bostäder från ca 2000
personer år 2014 till ca 4000 personer år 2017.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN
– HUR SER BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN UT I REGIONEN OCH LANDET

240 av landets 290 kommuner bedömer i år (2017) att det är underskott på
bostäder. Det är omkring 30 procent fler än föregående år. Boverket har
analyserat byggbehovet i Sverige för åren 2015–2025. I analysen konstateras att
byggbehovet bör ligga kring 63 000 bostäder per år, eller 700 000 bostäder totalt i
Sverige baserat på den förväntade hushållstillväxten. Boverket definierar
byggbehov som nyproduktion plus ombyggnation.

SÖRMLAND LÄN

Länsstyrelsens bedömning är att behovet i Sörmland uppgår till minst 1 300 nya
bostäder per år. Befolkningsprognosen för en utvidgad Mälarregion togs fram
2012. Enligt den beräknas Södermanlands län öka sin befolkning med 25 000 – 60
000 invånare fram till år 2030. Det innebär mellan 1 400 – 3 300 nya invånare varje
år. Södermanland ökade med drygt 3 000 nya invånare både under år 2014 och
2015.

De senaste fem åren har 3 185 nya bostäder byggts i länet, närmare 640 per år i
snitt. Under denna period har befolkningen ökat med 12 974 invånare, nästan 2
600 nya invånare per år. Det innebär att för varje ny bostad har det tillkommit 4
nya invånare under senaste femårsperioden.

Under år 2015 ökade befolkningen i länet med 3 046 invånare och det
färdigställdes 854 nya bostäder, en ny bostad per 3,6 nya invånare. Glappet mellan
befolkningsutvecklingen och bostadsbyggandet minskade något under 2015.

Länsstyrelsen anser att det behöver byggas minst 1 300 nya bostäder per år i länet
under de närmaste åren för att inte boendetätheten ska öka. Vi har då beaktat att
det även tillkommer lägenheter i flerbostadshus genom ombyggnad eller ändrad
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användning. Södermanlands län fick ett tillskott på 134 lägenheter genom
ombyggnad under 2015.

Även en viss permanentbosättning i fritidshus förekommer.

STOCKHOLM LÄN

Befolkningen fortsätter att öka kraftigt i Stockholms län. Mellan åren 2006–2015
ökade befolkningen med över 340 000. I länet bor nu över 2,2 miljoner
människor. Landstingets prognoser visar att befolkningsökningen kommer att
vara fortsatt kraftig med en genomsnittlig årlig ökning på över 37 000 personer
fram till 2023.

Förra året ökade länets befolkning med 33 400 personer. Befolkningsökningen har
under de senaste åren till största del bestått av nettoinflyttning från andra länder
och av ett födelseöverskott. Förra årets födelseöverskott var 13 500 personer och
länets flyttnetto drygt 19 600 personer.

Stockholms läns landsting har utifrån befolkningsframskrivningar beräknat
regionens behov av bostäder för perioden 2010–2030, fördelat per kommun.
Behovet är framtaget i samråd med länets kommuner. Enligt bedömningen, som
gjordes 2012, behövs det 9 000–16 000 inflyttningsklara bostäder årligen beroende
på befolkningsökningen.

Med hänsyn till den fortsatt kraftiga befolkningsökningen är behovet av nya
bostäder i länet minst 16 000 årligen. Landstinget har nu inlett ett arbete med att
revidera nivån för regionens bostadsbehov i samband med arbetet med en ny
regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS).

Bostadsbristen i Stockholms län har under de senaste åren bidragit till en ökad
efterfrågan i Gnesta kommun. Sannoliketen är stor att denna efterfrågan kommer
att kvarstå.
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Bostadsförsörjning i Gnesta kommun

Bostadsförsörjning i allmänhet

Det råder bostadsbrist i kommunen i allmänhet och i Gnesta centralort i
synnerhet. Arbetet med att planlägga och förbereda mark för bostadsbyggande
har högsta prioritet. Förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande i Gnesta
kommun är goda där närheten till Stockholm och dess arbetsmarknad har en
märkbart positiv påverkan på inflyttningen. Det natursköna läget i kombination
med goda kommunikationer och överkomliga bostadpriser är även de faktorer
som ger en ökad inflyttning.

Mellan åren 2006-2014 låg det genomsnittliga bostadsbyggandet på 35 bostäder
per år. År 2015 ökade bostadbyggandet till drygt 50 byggstartade bostäder för att
2016 nå rekordhöga siffror på närmare 100 byggstartade bostäder.
Befolkningsprognosen för åren 2017-2022 pekar på att det politiska målet om en
befolkningsökning på 2 % kommer att uppfyllas. Detta innebär att det behöver
produceras mellan 100 till 150 bostäder per år. Gnesta kommun planerar för ett
bostadsbyggande omfattande 100 till 150 bostäder per år för att tillgodose den
ökade efterfrågan.

Bostadsbeståndet i Gnesta kommun består till största delen av småhus respektive
flerbostadshus med hyresrätter. Utbudet av bostadsrätter har tidigare varit
marginellt, men i och med det ökade intresset för bostadsbyggande i Gnesta
kommun har utbudet av bostadrätter ökat markant. Även efterfrågan på villor har
ökat de senaste åren vilket har gett en tydlig ökning på villapriserna. I samband
med prisökningen på begagnatmarknaden ökar också intresset för villatomter och
nyproduktion.

I och med det ökade bostadsbyggandet skapas förutsättningar för flyttkedjor i
Gnesta kommun.

När utbudet av nyproducerade hyres- och bostadrätter ökar kan exempelvis fler
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äldre lämna sina villor och lämna plats för barnfamiljer. Genom nyproduktion
minskar trycket på det befintliga beståndet och fler ungdomar får möjlighet att
komma in på bostadmarknaden

Statistik över inflyttningen i området Frösjö strand och Frönäs gärde visar att
knappt 50 % är inflyttade utifrån och drygt 50 % har flyttat inom Gnesta
kommun. Statistik över ålder visar att merparten av de inflyttade är mellan 20-35
eller 55+. Av de som flyttat till Gnesta kommun mellan åren 2016-2017 är
majoriteten inflyttade från orter i södra Stockholms län.

Lagstadgad bostadsförsörjning

Kommuner är enligt lag skyldiga att förse olika grupper med bostad. Nedan följer
beskrivning av dessa grupper och de olika boendeformerna.

Bostäder för äldre

Befolkningen i åldern 65 år och äldre ökar dramatiskt fram till år 2025 då
ökningen planar ut. Även ålderskategorin 80 år och äldre ökar. Det leder till ett
ökat behov av lämpliga bostäder av olika kategori.

I Gnesta finns följande kategorier av boendetyper:

- Särskilt boende för äldre/Demensboende

(Ekhagen och Frustunagården. Nytt boende planeras 2018)

- Korttidsboende (vid tillfälliga sjukdomstillstånd alt avlastning för anhöriga)

En generell trend är att äldre önskar bo kvar hemma så länge som möjligt. För att
möjliggöra detta erbjuder kommunen hemtjänst. Om vård- och omsorgsbehovet
inte längre kan tillgodoses via hemtjänsten sker tilldelning av plats på särskilt
boende efter ansökan från den enskilde, individuell prövning och beslut av
myndighetsfunktionen. Besluten följer de ramar som anges i Socialtjänstlagen
(SoL 2001:453), riktlinjer från politiken samt rättspraxis. Flytten sker först när
behovet av vård och omsorg är så stort att det inte fungerar längre att bo kvar
hemma. Särskilda boenden är anpassade för personer med omfattande vårdbehov
eller demenssjukdom.

Bostäder för äldre på den öppna marknaden (d.v.s. utan lagstadgad
behovsprövning) benämns oftast som senior- eller trygghetsboende. Med
begreppen avses bostäder med åldersspecificerade uthyrnings- eller
tilldelningskriterier, exempelvis att boende skall vara 65 år fyllda. Det kan också
finnas utökad service i och omkring boendet.

Behovet av bostäder för äldre bedöms vara fortsatt högt utifrån den demografiska
situationen i Gnesta. Det finns stora samhällsvinster att möta äldres önskemål om
att bo i sina vanliga bostäder istället för inom vårdboenden.

Då det finns tydliga fördelar med trygghets-/seniorboenden är det intressant för
kommunens invånare att denna typ av boenden byggs. Eftersom det inte är en
kommunal skyldighet att tillhandahålla denna boendeform kan den med fördel
byggas och drivas av privata aktörer.
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Bostäder för personer med funktionsnedsättning

Kommunen erbjuder stöd till personer som behöver särskild hjälp på grund av
funktionsnedsättning. Insatserna är individuellt anpassade efter brukarens behov.
Exempel på insatser är servicebostad, gruppbostad och korttidsvistelse.
Verksamheten regleras av bland annat lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Kommunen ambition är att erbjuda boende anpassat för brukarnas olika behov
inom kommunen. En liten del av denna grupp kommer dock att behöva placeras
utanför kommunen för att få sina individuella behov tillgodosedda på grund av
komplexa diagnoser exempelvis rättspsykiatrisk vård.

LSS-boende innebär att bostaden är anpassad för personer som har psykiska
funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hjärnskador
och utvecklingsstörning av varierande grad. Dessa personer kan också ha fysiska
funktionsnedsättningar. Ett LSS-boende får inte likna en institution utan ska
fungera som egna privata hem.

En servicebostad (LSS) består av ett antal lägenheter med tillgång till service,
gemenskap och anställd personal. Lägenheterna ligger ofta samlade i samma hus
alternativt i intilliggande hus. Boendeformen är en mellanform mellan ett helt
självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.

En gruppbostad (LSS) är ett bostadsalternativ för personer som har omfattande
tillsyns- och vårdbehov där kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.
Lägenheterna är grupperade runt gemensamma utrymmen och är anpassade
ytmässigt i korridorer, trappor och kök för aktuell grupp. Högst sex boende
rekommenderas i en gruppbostad och den får inte vara institutionslik.

Personer som inte bedöms vara berättigade till insatser enligt LSS omfattas istället
av SoL. En sådan bostad benämns särskilt boende för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Bostäder för den här gruppen ska erbjuda den enskilde en
skälig levnadsnivå där bostäder och personalutrymmen skall vara placerade så att
det passar verksamhetens behov. Boendeformer kan vara trapphusboende där
lägenheterna är grupperade i samma trapphus alternativt i närliggande hus inom
samma område.

Bostäder för personer med social problematik

Genom socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas
i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. I begreppet skälig levnadsnivå
ingår bostad med viss minimistandard. Bedömningar görs i det enskilda fallet
beträffande det aktuella behovet och kommunens möjligheter. Kommunens
policy är att dessa personer i första hand skall erbjudas hjälp att få lägenheter i det
ordinarie lägenhetsbeståndet. De bostadssociala insatser som görs av kommunen
bygger på en vilja att människor med sociala, psykiska och fysiska problem skall
kunna bo ute i samhället så långt det är möjligt. Utvecklingen kommer att allt
tydligare gå mot integrering, vilket kommer att kräva en stor flexibilitet när det
gäller lösningar för de människor som behöver bostadssociala insatser.
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Gnesta kommun har hittills kunnat tillgodose behoven men måste vara redo att
arbeta med frågan då de flesta kommuner i landet, så även Gnesta, ser ett ökat
behov av lägenheter för bostadssociala ändamål. De lägenheter som främst
efterfrågas är 1–2 rum med kök och större lägenheter för stora barnfamiljer.

Bostäder för nyanlända

Gnesta kommun har under 2015 till 2017 upplevt ett relativt stort
flyktingmottagande där den stora invandringen har orsakat en extraordinär
efterfrågan på bostäder. Under omständigheterna har Gnesta kommun lyckats
förhållandevis väl med att tillgodose denna grupps behov av bostäder via såväl det
egna bostadsbolaget som andra aktörer.

Flertalet av de invandrare som själva valt att bosätta sig i kommunen i enlighet
med den så kallade EBO-lagen (lagen om enskilt boende) har inte egna
hyreskontrakt utan bor hos släkt och vänner. Detta kan leda till en trångboddhet
som är icke önskvärd.

Bostadsförsörjningsprogrammet är en viktig del i arbetet med att skapa
förutsättningar för ett väl fungerade flyktingmottagande. Genom att stå förberedd
för både det planerade mottagandet men även ett visst mått av spontan
inflyttning, kan kommunen underlätta etableringen och integrationen i samhället
för de nyanlända.

Arbetet med bostadsförsörjningen

Gnesta kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra interna
processer så att arbetet med bland annat bostadsförsörjningen kan bli effektivare.
Planeringsutskottet, där ledande politiker från majoritet och opposition samt
tjänstemän samlas, är ett exempel på en samrådsform där frågor behandlas
löpande för att underlätta och effektivisera det interna arbetet.

Planeringsenheten, med kommunstyrelsen som beslutande organ, arbetar med
övergripande stadsplanering och exploatering.

Kommunledningskontoret ansvarar för att söka upp bostäder, både i allmännyttan
och hos privata hyresvärdar till de nyanlända som placeras i Gnesta.

Det finns även en funktion som samordnar de kommunala verksamheternas
behov i frågan om lokaler och bostäder samt agerar brygga till Gnestahem och
Gnesta Förvaltnings AB.

Vuxen- och omsorgsförvaltningen analyserar behoven av boenden för deras
brukare och agerar beställare gentemot såväl Gnestahem som Gnesta Förvaltnings
AB.

Ytterligare personalresurser kan komma att krävas för att klara den ökade takten i
arbetet bostadsförsörjningen.

Det kommunala bostadsbolaget, Gnestahem, har tydliga ägardirektiv om att aktivt
planera och genomföra byggprojekt som gynnar bostadsutvecklingen och
tillgodoser marknaden för hyresrätter. Gnesta Förvaltnings AB har uppdrag om
att projektera och bygga för kommunala verksamheter där exempelvis
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byggnationen av ett äldreboende är nära förestående.

Det planerade bostadsbyggandet kommer i huvudsak att vara koncentrerat i och
omkring tätorterna där både förtätning av befintlig stadsmiljö och expansion
planeras. För att möjliggöra utbyggnad och förtätning av Gnesta kommun behövs
mark att bygga på. Här arbetar Gnesta kommun aktivt med att köpa in strategisk
mark och föra dialog med markägare för att på så sätt möjliggöra det planerade
byggandet.

Ett aktivt kontaktsökande med externa parter såsom exploatörer, byalag och
markägare har en positiv effekt på bostadsbyggandet. En ökad förståelse och
samsyn mellan inblandade parter minskar risken för att resurser används på fel sätt
och resultat inte motsvarar förväntningar som ställts.

Genom utbildning, mässor och studiebesök, där både politiker och tjänstemän
deltar, bibehålls och utökas kompetensen inom området.

Uppföljning

För att säkerställa att den planerade bostadsförsörjningen och arbetet kring detta
realiseras, och är adekvat, kommer uppföljning att ske årligen och presenteras
inför kommunstyrelsen.

Uppföljningen kommer att avhandla statistisk data som exempelvis antal byggda
bostäder, boendeform och befolkningstillväxt. Resultatet ställs sedan mot de mål
Gnesta kommun satt för bostadsförsörjningen samt i relation till det aktuella läget
på bostadsmarknaden.

Utöver statistisk data kommer även själva arbetet med bostadsförsörjningen att
analyseras. Detta för att utvärdera arbetsprocesser och finna förbättringsområden.

Exploateringsområden 2017-2022

Centrala Gnesta

Exploateringen av Frösjö strand rymmer 180 bostäder med blandade
upplåtelseformer. Gnestahem har färdigställt hyresrätter medan Eriem bygger
radhus och Nokon bostadsrätter.

Arbetet med en plan för Gnesta centrum med förtätning och stadsutveckling
pågår. Preliminära utredningar visar på en ökning av bostadsbeståndet med ca 300
bostäder i Gnesta centrum.

I området Österkärv planeras ett bostadsområde om 80 bostadsrätter som byggs
av Boklok.

Norra Gnesta

Ett plan- och gestaltningsprogram för Vackerby trädgårdsstad med ca 600
bostäder i blandad bebyggelse och upplåtelseform har antagits där etappindelning
och markanvisningar kan påbörjas under våren 2018.

Området Norra Frustuna är planlagt och en detaljplan avseende 17 villatomter har
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vunnit laga kraft och byggstart beräknas till hösten 2018.

I området Södra Frustuna finns planer på en ny förskola och skola F till 6, samt
ett bostadsområde med en blandad bebyggelse med rad/parhus och
flerbostadshus.

På Frönäs gärde kommer bostadsrätter, hyresrätter och ett äldreboende att byggas
mellan åren 2018-2020.

Ytterområden

I Björnlunda finns området Aspliden detaljplanelagt för sex villor. Marken ägs av
kommunen. Innan byggande kan ske krävs vissa investeringar i gata och VA.
Vidare finns möjlighet att bygga fyra parhus i centrala Björnlunda enligt gällande
detaljplan. Tomterna är privatägda.

I Stjärnhov planerar en ny ägare av området Nysätter för uppförande av 20 st
lägenheter i fem mindre flerbostadshus. Dessutom driver byalaget i Stjärnhov ett
projekt för att någon intressent ska bygga ett mindre hyresrättsprojekt med ett
tiotal lägenheter intill sjön Naten på privat mark.

I Laxne finns 24 st planlagda villatomter i området Spårbacken. Tomterna är
privatägda. Kommunen har ställt sig positiv till att ändra detaljplanen för att ge
möjlighet till parhus/radhus om intresse finns från markägaren. Området skulle då
kunna rymma 48 st bostäder. Området Laxnestugan i norra Laxne medger
ytterligare bostadsbebyggelse om 7 st villatomter.

I Vängsö finns 16 st planlagda villatomter varav 4 st är byggstartade under 2017.

På landsbygden har det under de senaste åren byggts ca 5-10 st småhus per år.
Bedömningen är att denna nivå på byggande på landsbygden kommer att fortsätta
under kommande år.



Kommunledningskontoret Sid 15(19)

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022

Projektlista

Projektnamn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bostadstyp Bostadsform dpl Markägare
Nummer 

i kartan

Frösjö strand 39 39 Lägenheter Bostadsrätt Ja Kommunen 1

Frösjö strand 42 Radhus Bostadsrätt Ja Kommunen 1

Frönäs gärde 36 Lägenheter Bostadsrätt Ja Kommunen 2

Frönäs gärde 42 Lägenheter Hyresrätter Ja Kommunen 2

Frönäs gärde 40 Lägenheter Specialbostad Ja Kommunen 2

/äldreboende

Södra Frustuna 50 50 Lägenheter Bostadsrätt Nej Kommunen 3

Södra Frustuna 40 Lägenheter Hyresrätter Nej Kommunen 3

Norra Frustuna 7 10 Villa Äganderätt Ja Kommunen 4

Vackerby trädgårdsstad 70 70 70
Villor/ 
radhus/ 

lägenheter
Blandat Nej

Kommunen/  
Privat

5

Österkärv 40 40 Lägenheter Bostadsrätt Ja Privat 6

Centrum 40 Lägenheter Blandat �Ja
�Kommunen/ 

Privat
7

Björnlunda 2 2 2 3 3
Villor/  
parhus

Blandat Ja
Kommunen/ 

Privat
8

Stjärnhov 15 10 10 10 10 Lägenheter Blandat Ja Privat 9

Laxne 2 6 6 6 6 Villor Äganderätt Ja Privat 10
Vängsö 4 4 4 4 Villor Äganderätt Ja Privat 11
Landsbygden 7 7 7 7 7 7 Villor Äganderätt x Privat x

Summa: 92 152 161 139 186 146

Totalt för perioden: 876

Som framgår av projektlistan ovan kan det komma att byggas sammanlagt 876 st
bostäder mellan åren 2017 till 2022. Det är i genomsnitt drygt 140 st bostäder per
år.
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Gnesta centralort
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Stjärnhov
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Vängsö
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Upprättad: 2017-08-10
Diarienummer: KS.2017.174

Kommunstyrelsen

Anmälan av personuppgiftsombud till Datainspektionen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Mia Öhrnell och utse Staffan
Källström som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen från och med
den 11 september 2017.

Ärendebeskrivning

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) är en personuppgiftsansvarig den
som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlem
för behandlingen av personuppgifter. Varje nämnd inom kommunen ses som
personuppgiftsansvarig avseende sin verksamhet. Behandling av personuppgifter
ska anmälas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
Genom att välja ett personuppgiftsombud behöver inte sådan anmälan ske. Det
är då personuppgiftsombudets uppgift att självständigt se till att personuppgifter
behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

I Gnesta kommun ligger sedan tidigare uppgiften som personuppgiftsombud på
kanslichefen. Tidigare kanslichef Mia Öhrnell har tidigare varit förordnad som
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Då kommunen anställt Staffan
Källström som kanslichef, föreslås att kommunstyrelsen fattar beslut om att
förordna honom som personuppgiftsombud.

Checklista för jämställdhet

Då rollen som personuppgiftsombud följer tjänsten som kanslichef har inte
checklistan för jämställdhetsanalys bedömts vara tillämplig i detta ärende.

Beslutet ska skickas till:

 Datainspektionen

Christina Hedberg Staffan Källström

Kommunchef Kanslichef
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Upprättad:
Diarienummer: KS.2017.244

Kommunstyrelsen

Nya personuppgiftsbiträdesavtal mellan Gnesta kommun och
Sörmlands Kollektivtrafikmyndigheten (SKTM)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag på nytt
personuppgiftsbiträdesavtal mellan Gnesta kommun och
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) samt ge
samhällsbyggnadschef Patrik Nissen i uppdrag att underteckna avtalet för
kommunens räkning.

Ärendebeskrivning

Respektive kommun i Sörmlands län och Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) har sedan tidigare ingått
personuppgiftsbiträdesavtal avseende hanteringen av personuppgifter om
färdtjänstresenärer. I sin handläggning av färdtjänstlegitimering registrerar
kommunen vissa uppgifter om färdtjänstresenären, som sedan delges SKTM
inom ramen för SKTM:s roll som samordnare av och beställningscentral för
länets serviceresor, såsom färdtjänstresor.
Enligt nu gällande personuppgiftsbiträdesavtal har kommunen alltjämt ansetts
vara personuppgiftsansvarig, och SKTM har betraktats som
personuppgiftsbiträde, för nämnda uppgifter.

I samband med en översyn av personuppgiftshanteringen inom regionens
särskilda kollektivtrafik har det från tjänstemannanivå (initialt från länets
juristnätverk och sedermera genom beslut av länets
kollektivtrafikhandläggarnätverk) fastslagits att ordningen i gällande
personuppgiftsbiträdesavtal behöver justeras. Justeringen innebär att SKTM
istället ska betraktas som ansvarig för personuppgifterna, och kommunen som
biträde.

Förvaltningens synpunkter

Frågan har diskuterats vid nätverksträffar mellan kommunala tjänstemän och
tjänstemän från SKTM.

Ekonomiska konsekvenser
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Avtalet innefattar inte några ekonomiska konsekvenser

Juridiska konsekvenser

Genom avtalet uppfylls relevant lagstiftning.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Avtalet har ingen påverkan på jämställdheten.

Beslutsunderlag

1. Missiv från SKTM avseende avtal samt revidering

2. Förslag till personuppgiftsbiträdesavtal

Beslutet ska skickas till:

 Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM)

 Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

Christina Hedberg Staffan Källström

Kommunchef Kanslichef
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Upprättad: 2017-05-24
Diarienummer: SN.2017.38

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS - kvartal 1 - 2017

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader.
Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och ej verkställts på
nytt inom tre månader.

Vuxen- och omsorgsnämnden har för första kvartalet, januari - mars 2017, lämnat
in följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorgen
samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

Ett beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 9 §
4 om kontaktperson är ej verkställt på grund av att det för tillfället saknas lämplig
personal till uppdraget.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen arbetar aktivt för att hitta lämpliga personer till uppdraget som
kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.

Förvaltningen föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden godkänner och lämnar
över rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid, enligt praxis ca 6
månader vid beslut av en kontaktperson enligt LSS, kan myndigheten ansöka om
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.
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Checklista för jämställdhet

Det aktuella ej verkställda beslutet gäller för en ung man. Dock har könet på den
enskilde brukaren ingen betydelse i förvaltningens arbete att hitta lämpliga
personer till kontaktpersons uppdrag. Därmed är inte checklista för jämställdhet
aktuellt i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse KS 2017-05-24

2. Utdrag ur vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2017-05-18, § 33

3. Tjänsteskrivelse VON 2017-04-25

Beslutet ska skickas till:

~ Kommunfullmäktige

Christina Hedberg Ann Malmström

Kommunchef Förvaltningschef



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-18
Ärendenummer: SN.2017.38

§ 33

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre
månader. Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och
ej verkställts på nytt inom tre månader.

Vuxen- och omsorgsnämnden har för första kvartalet, januari - mars 2017,
lämnat in följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för
äldreomsorgen samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

Ett beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS) 9 § 4 om kontaktperson är ej verkställt på grund av att det för
tillfället saknas lämplig personal till uppdraget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-04-25

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-04-25
Diarienummer: SN.2017.38

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS - kvartal ett 2017

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader.
Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och ej verkställts på
nytt inom tre månader.

Vuxen- och omsorgsnämnden har för första kvartalet, januari - mars 2017, lämnat
in följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorgen
samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

Ett beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) 9 §
4 om kontaktperson är ej verkställt på grund av att det för tillfället saknas lämplig
personal till uppdraget.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen arbetar aktivt för att hitta lämpliga personer till uppdraget som
kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.

Förvaltningen föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden godkänner och lämnar
över rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid, enligt praxis ca 6
månader vid beslut av en kontaktperson enligt LSS, kan myndigheten ansöka om
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.
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Checklista för jämställdhet

Det aktuella ej verkställda beslutet gäller en ung man. Dock har könet på den
enskilde ingen betydelse i förvaltningens arbete att hitta lämpliga personer till
kontaktpersons uppdrag. Därmed är inte checklista för jämställdhet aktuellt i
ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-04-25

Beslutet ska skickas till:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

Ann Malmström Anita Johansson

Förvaltningschef Kvalitetscontroller
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-08-21
KS.2016.61

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om samordning av fibernät på
landsbygden

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Kjell Dahlström har skickat in ett medborgarförslag gällande samordning av
fibernät på landsbygden.

Ärendebeskrivning

Svar på medborgarförslag från Kjell Dahlström.

Förvaltningens synpunkter
Sedan 2015 har Gnesta kommun samarbetat och samordnat utbyggnaden av
bredband i hela Gnesta kommun med Telia Company AB. I första etappen
byggdes huvudorten ut med fiberanslutningar, del två bestod av alla kransorter
i kommunen. Sedan någon månad tillbaka har det gått ut erbjudanden på
landsbygden om att det erbjuds fiberanslutning. I och med det senaste
erbjudandet, som skickas från Telia Company AB:s dotterbolag Zitius, så har
95 % av alla hushåll i Gnesta kommun fått erbjudande om fiberanslutning.

Erbjudandet på landsbygden ställer inga krav på att byalag eller liknande ska
bildas, ej heller är det några ansökningar som ska utföras av den enskilda
fastighetsägaren. Fastighetsägaren anmäler sitt intresse att ansluta till fibernätet
till samma kostnad som övriga i Telia Company AB:s nät på
www.fibertillalla.se.
De 5% som ej fått erbjudanden kan kontakta Zitius via www.fibertillalla.se för
att tillsammans hitta en anslutningsmöjlighet.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser finns för kommunen. Hushållen som erbjuds
ansluta sig betalar runt 20 000 kr/hushåll. Det är Telia Company AB som står
för investeringen att gräva ner fiberkablarna fram till alla samhällen och

http://www.fibertillalla.se/
http://www.fibertillalla.se/
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tomtgränser. För att dessa investeringar ska löna sig för Telia på sikt behöver
större delen av hushållen tacka ja till att ansluta sig.

Checklista för jämställdhet

Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta
ärende.

Beslutet ska skickas till:

~ Dahlstrom.kjelle@telia.com

Christina Hedberg

Kommunchef

Hans Haglund

IT-chef



G NESTA 
KOMMUN 

teckning 

Namn rtydl 

eAk  DAYIk 	-°°44  

Gnesta kommun 

Ink: 
	2016 -02- 23 

Dn • 	  
Fö handläggning' 	  

MEDBORGARFÖRSLAG 

tTill: 
Kommunfullmäktige 
646 80 Gnesta 

Förslag 
Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra. 

a "bi t-rps:AA 	byt k Zage  -oz_--Z 0 

Motivering 
Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor. 

.att~ 1-Yal . PO4 ZOIG-02..-ZO  

Information om behandling av personuppgifter 

För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras 
och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma att 
publiceras på internet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag. 

För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Jag samtycker till internetpublicering 

Jag samtycker inte till internetpublicering 

Datum 

20/1 -i(c, 

Adress 	 Postadress 

41~1) ACie-M—tiN)13 1 	1-te 94 *T9.%)el.Ji_tm_33)/4- 
, 

E-postadress 	 Telefon 

Clakt5W-014/1  kieue 9e-te(ic, .cou4  , egg- gi07 	i 
Handläggare kontaktar mig helst på: 0 Telefon , 	 PS> E-post 	0 Via brev 

Gnesta kommun 1 Blankett för medborgarförslag 



Gnesta kommun 
Ink: 201S -02- 2 
Dnr: 	  

För handläggning. 	  

Bilaga nr 1 

Dat: 2016-02-20 

Förslag: 

Jag och många med mig tycker att Gnesta kommun borde se till att samordna och leda 

projekteringen av fibernät på landsbygden. 

Motivering: 

Jag var på möte angående fiberdragning på landsbygden, mellan Gnesta och Björnlunda i förra 
veckan. Blev då varse om att det från Gnesta kommuns sida inte kommer att göras ett dugg för att 
underlätta för de företag och privatpersoner som bor eller har sin verksamhet på landsbygden. Det 
måste vara effektivare om Gnesta kommun samordnar dragning av fiber i stället för att kommunen 
skall delas upp i ett otal ekonomiska föreningar där privatpersoner, var och en, skall 

samordna/förhandla/söka bidrag m m om detta. 

Fram för en levande landsbygd! 

Mvh 

Kjell Dahlström 

Harbro Åkerslund 1 

646 94 Björnlunda 
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-08-21
KS.2016.77

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om fiber till alla kommuninvånare

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag gällande fiber till alla kommuninvånare har inkommit.

Ärendebeskrivning

Svar på medborgarförslag.

Förvaltningens synpunkter
Sedan 2015 har Gnesta kommun samarbetat och samordnat utbyggnaden av
bredband i hela Gnesta kommun med Telia Company AB. I första etappen
byggdes huvudorten ut med fiberanslutningar, del två bestod av alla kransorter
i kommunen. Sedan någon månad tillbaka har det gått ut erbjudanden på
landsbygden om att det erbjuds fiberanslutning. I och med det senaste
erbjudandet, som skickas från Telia Company AB:s dotterbolag Zitius, så har
95 % av alla hushåll i Gnesta kommun fått erbjudande om fiberanslutning.

Erbjudandet på landsbygden ställer inga krav på att byalag eller liknande ska
bildas, ej heller är det några ansökningar som ska utföras av den enskilda
fastighetsägaren. Fastighetsägaren anmäler sitt intresse att ansluta till fibernätet
till samma kostnad som övriga i Telia Company AB:s nät på
www.fibertillalla.se.
De 5% som ej fått erbjudanden kan kontakta Zitius via www.fibertillalla.se för
att tillsammans hitta en anslutningsmöjlighet.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser finns för kommunen. Hushållen som erbjuds
ansluta sig betalar runt 20 000 kr/hushåll. Det är Telia Company AB som står
för investeringen att gräva ner fiberkablarna fram till alla samhällen och
tomtgränser. För att dessa investeringar ska löna sig för Telia på sikt behöver
större delen av hushållen tacka ja till att ansluta sig.

http://www.fibertillalla.se/
http://www.fibertillalla.se/
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Checklista för jämställdhet

Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta
ärende.

Beslutet ska skickas till:

~ Förslagsställaren

Christina Hedberg

Kommunchef

Hans Haglund

IT-chef



Gnesta kommun 
Ink: 2016 -03- 02 GNESTA 

KOMMUNT*.: Medborgarförslag Dir 
För handfäggning: 

Till: 
Kommunfullmälctige 
646 80 Gnesta 

Förslag 
Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra. 

Fiber till alla kommuninvånare Gnesta kommun bör vara en samarbetspartner med 

landsbygden gällande fiber. 

Motivering 
Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor, 

Se bilaga. 

Information om behandling av personuppgifter 
För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras 
och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du'samtycker, k - 
publiceras på intemet i protokoll och andra handlingar som behandla 

För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i komn 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Jag samtycker till internetpublicering 

Jag samtycker inte till internetpublicering 
	x 
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Fiber till alla. 

På Gnesta kommuns hemsida finns att läsa följande" Gnesta kommun och Telia har tecknat ett 

samverkansavtal kring utbyggnad av fiberbaserat bredband till hushåll och företag i kommunen."..." 
Kommunen och Telia kommer i nära samarbete ta fram en plan för att så många som möjligt ska 
kunna utnyttja de möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling via fiber ger. Samarbetet är 

långsiktigt och gäller såväl tätort som landsbygd." 

Frågan är vad landsbygdens erbjudande består av? Om landsbygden ska ha fiber måste de bilda 

byalag och söka pengar hos länsstyrelsen, ha gemensamma upphandlingar m.m. det krävs stort 

engagemang av befolkningen på landsbygden. 

Länsstyrelsen skriver på sin hemsida följande. 'De ansökningar som inkommit övertecknar 

tillgängliga stödmedel. Länsstyrelsen kommer därför behöva prioritera bland projekten." 

Penningmässigt för fastighetsägarna med eventuellt bidrag från Länsstyrelsen är kanske detsamma. 

Skillnaden mellan tätortsbefolkningen och landsbygden är tid och engagemang. 

Om det är så att det är i tätorterna vi har vår framtid, bör det framgå klart och tydligt i 

framtidsplaner, översiktsplaner m.m. 

Då samhällsutvecklingen med t.ex. distansarbete och distansutbildningar m.m. kräver en bra 
uppkoppling på datorerna kommer inte nästa generation att flytta till landsbygden då det inte finns 

fiber. 

Kommunen bör vara en samarbetspartner med landsbygden för att landsbygden ska få Fiber. 

Alla innevånare i kommun bör få samma förutsättningar. Vi betalar alla skatt och kommunens pengar 

bör användas till alla innevånare så mycket som möjligt. Landsbygden ska leva vidare och politiken 
bör titta på hur vi ska kunna behålla vår landsbygd. I Gnesta kommun bor hälften av alla innevånare i 

tätorterna och hälften på landsbygden. 

Vi på landsbygden hoppas att vi kan med enklare medel få fiber och att vi därmed håller landsbygden 
levande. Vi väljer vart vi bor men om vi ska vara eldsjälar för att följa samhällsutvecklingen blir det 

snart inga kvar på landsbygden. 
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Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-08-07
Diarienummer: KS.2016.254

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Parksoffa

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Bifalla förslagsställarens fråga att ställa en parksoffa i grönområdet vid
korsningen Smedjevägen/Gästgivarevägen

Ärendebeskrivning

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag som avser att ställa en
soffa i korsningen Björnlunda Smedjevägen/Gästgivarevägen. Där finns en
lämplig plats.

Förvaltningens synpunkter

Platsen är i sig ett litet parkliknande område varför en parksoffa skulle passa väl
in. En soffa ger möjlighet till en paus för de som promenerar i området samtidigt
som den erbjuder en plats för en stunds vila vilket är viktigt speciellt för äldre på
väg till och från olika aktiviteter.

Ekonomiska konsekvenser

En parksoffa kostar ca 7000 kr inkl montering.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan bedöms inte som tillämplig i detta fall då förvaltningen bedömer att
det är lika många män som kvinnor som har behov av en parkbänk.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Att ställa upp en parksoffa på platsen är linje med kommunens övergripande mål
att kommunens verksamheter ska arbeta med tillgänglighet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse [2017-08-07]
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2. Medborgarförslag - Parksoffa

Beslutet ska skickas till:

 Förslagsställaren

 Teknisk chef

Christina Hedberg Patrik Nissen

Kommunchef Samhällsbyggnadschef

Ghita Sjösteen

Teknisk chef



1■■•■•••••■••.......  
  

Gnesta kommun 

Ink: 	2016 -08- 2 GNESTA 
KOMMUNr_ MEDBORGARFÖRSLAG 

 

Dnr 
För handläggning: ............. 

Kommunfullmäktige 
646 80 Gnesta 

Förslag 
Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra. 

±Z 	/ya' 	7 	//a 	C./ 

r  eJfofo 	airtn/in 	3/jrnl cri4c4 

VIV/ 2.14 rf.." n-i C2n 	 r  p /0/7 

Motivering 
Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor. 

Information om behandling av personuppgifter 

För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras 
och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma att 
publiceras på internet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag. 

För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Jag samtycker till  internetpublicering 
	 P- 

Jag samtycker inte till internetpublicering 

r  Namnteckning 	MA 	/— 
Namnförtydligande 	7 

a kr l'egr -er 

I Datum 

Adress 

074C/: eld 
Postadress 

Vis i 3 a"km Ju 942 
E-postadress 

L fecvsit-  7 h[ ,91frn Q , 	ton 	

Telefon og52  

— öbo 2,3 7 ‘6' ffi 	 

Gnesta kommun 1 Blankett för medborgarförslag 
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Upprättad: 2017-08-03
Diarienummer: KS.2016.132

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Hundrastgård

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Gnesta kommun avser inte att bygga och driva en hundrastgård i kommunal
regi. Däremot ställer sig kommunen positiva till att bidra med att anvisa lämplig
plats såväl som bidra med material till byggandet i det fall ideella krafter önskar
bygga och driva en hundrastgård. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag som avser anläggande
av en hundrastgård på den stora gräsytan bakom återvinningsgården mellan
järnvägen och Maskinvägen.

2012 genomfördes en utredning avseende platser som skulle kunna hysa en
hundrastgård. Kommunen har nu tillsammans med representant för
brukshundsklubben i Gnesta gjort en lämplighetsbedömning på plats av de
utpekade platserna. Av de sju platser som utpekats i utredningen bedömdes
endast två vara lämpliga för en eventuell placering av en hundrastgård.

Förslagsställarens förslag på plats finns inte med i utredningen från 2012. Platsen
ligger avskilt så att hundskall inte stör boende.

Vid intervju med både veterinär och hundtränare framkom att det finns en ökad
risk för smittspridning och hundslagsmål i hundrastgårdar.

Underhållet av en hundrastgård medför ökade kostnader samt en otrevlig
arbetsmiljö för kommunens personal.

Gnesta kommun ställer sig positiva till att bidra med att anvisa lämplig plats såväl
som bidra med material till byggandet i det fall ideella krafter önskar bygga och
driva en hundrastgård.

Ärendebeskrivning

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag som avser anläggande
av en hundrastgård på den stora gräsytan bakom återvinningsgården mellan
järnvägen och Maskinvägen. Man skulle då bara behöva sätta upp stängsel och
grind längs en sida då det redan finns befintligt staket längs de andra tre sidorna.

I medborgarförslaget uppges att Gnesta kommun lär vara en av de hundtätaste
kommunerna i Sverige. Det är många hundar som träffas dagligen och det skulle
vara trevligt att få släppa dem lösa och att de kan ha kul ihop på en så stor yta.
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Nu träffar man på lösa hundar i tätbebyggt område och det är inte så trevligt att
möta dem när husse och matte inte har riktig koll.

Förvaltningens synpunkter

Tidigare utredning

2012 genomfördes en utredning avseende platser som skulle kunna vara hysa en
hundrastgård. Det togs i samband med utredningen inga beslut om att
hundrastgårdar skulle byggas. Man gjorde inte heller en lämplighetsbedömning av
respektive plats.

Kommunen har nu tillsammans med representant för brukshundsklubben i
Gnesta gjort en lämplighetsbedömning på plats av de utpekade platserna. Av de
sju platser som utpekats i utredningen bedömdes endast två vara lämpliga för en
ev placering av en hundrastgård, tre var direkt olämpliga med avseende på
närheten till bostadshus då det ofta är frekvent skällande i hundrastgårdar, en var
olämplig då den är placerad inom en biotopskyddad allé och en var olämplig då
ytan idag används frekvent som picnic-plats.

Förslagsställarens förslag på plats

Förslagsställarens förslag på plats finns inte med i utredningen från 2012.

På den platsen finns idag tre sidor med befintligt staket som skulle kunna minska
behovet av nydragning av staket. Dock bör inte den del som skyddar mot
järnvägen fungera som fästpunkt för en fjärde staketsida. Ska ett staket resas där
så kan endast två av de tre befintliga staketsidorna användas för att inte riskera
järnvägsstaketets funktion som skyddsbarriär. Detta omfattar en total staketlängd
med nydraget staket om 90 meter inklusive grind.

Platsen ligger avskilt så att hundskall inte stör boende.

Staketet på baksidan om återvinningsgården och förrådet är frekvent utsatt för att
man nattetid klipper upp staketen för att genomsöka områdena efter eventuella
värdesaker att stjäla. Detta innebär en risk att hundarna smiter ut genom de
uppklippta hålen då kommunens personal inte alltid hinner laga staketen i den
takt de klipps upp.

Veterinärintervju

Förvaltningen har samtalat med veterinär Emma Ekman på Gnesta
veterinärpraktik kring fördelar/nackdelar med hundrastgård. Veterinären var
tydlig med att denne inte tagit ställning varken för eller emot hundrastgårdar.

Det som framkom var att det finns en ökad risk för smittspridning och
hundslagsmål. Ju mindre en hundrastgård är och beroende på hur frekvent
hundrastgården används desto större är risken för smittor och slagsmål. Vilket
innebär att med små hundrastgårdar med mycket besökande hundar ökar
riskerna. Veterinären påtalade dock att smittspridning och slagsmål kan ske även
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utanför hundrastgårdar och då på platser där många hundar rör sig.

Problemet med smittor uppkommer då hundägare går dit med sina hundar
ovetandes om att hundarna är smittbärare. De smittor som är vanligast mellan
hundar är kennelhosta och olika bakteriella mag- och tarmåkommor.

Förslagsställarens förslag på lokalisering bedömde veterinären som bra utifrån att
den ligger lite i utkanten av tätorten vilket kan minska besökstrycket och på så
sätt riskerna. Avseende storlek så kunde hon inte bedöma om området var
tillräckligt. Ur ljudhänseende så kan det finnas hundar som kan reagera i olika
grad på förbisusande tåg.

Intervju med hundtränare

Förvaltningen har inhämtat synpunkter från hundtränare Eva Björk. Hon har
mer än 30 års erfarenhet från tävling, träning och utbildning av och med hund.

Eva bedömer sannolikheten för hundslagsmål och smittor som ökande.
Motiveringen till detta ligger i att hundägare som har bristande kontroll på sin
hund idag även kommer ha det i en hundrastgård. Hon menar att hundrastgården
inte löser problem utan skapar istället nya. Hon förespråkar en lösning där
hundar istället tränas från tidig ålder så att hundägare har den kontroll som krävs
för att kunna leva med hund i tätort.

Skötsel

En hundrastgård behöver regelbunden skötsel vad gäller klippning av gräsmatta,
staketkontroller, reparationer samt rengöring från fekalier. Erfarenheter från
personal som arbetet med detta i Nyköpings kommun redovisar att det är ett
otrevligt och ohygieniskt arbete både med upplockning av fekalier men även med
rengöring av maskiner, kläder m.m. då vissa hundägare tyvärr har en tendens att
inte plocka upp efter sina hundar.

Gnesta kommun ställer sig positiva till att bidra med att anvisa lämplig plats såväl
som bidra med material till byggandet i det fall ideella krafter önskar bygga och
driva en hundrastgård. Kommunen har varit i kontakt med brukshundsklubben
om ett skötselavtal men de har avböjt.

Ekonomiska konsekvenser

En hundrastgård kräver ett stadigare staket om ca 120 cm höjd för att förhindra
att hundar i möjligaste mån tar sig ur rastgården. Kostnaden för uppbyggnation
av rastgård inklusive 90 meter staket, grind, viss utjämning för staketet ska sluta
tätt mot mark, papperskorg och parkbänk blir ca 50 000 – 60 000 kr.

Drift- och underhållskostnader uppgår till ca 15 000 -20 000 kr årligen.

Checklista för jämställdhet

Checklistan bedöms inte som tillämplig i detta fall då förvaltningen bedömer att
det är lika vanligt att män och kvinnor rastar hundar.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Det finns inga riktlinjer, policys eller andra kommunala styrdokument som
förhindrar ett anläggande av en hundrastgård.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse [2017-08-03]

2. Medborgarförslag - Hundrastgård

Beslutet ska skickas till:

 Förslagsställaren

 Teknisk chef

Christina Hedberg Patrik Nissen

Kommunchef Förvaltningschef

Ghita Sjösteen

Teknisk chef



  

Gnesta kommun 
Ink: 2016 14- 1 5 
Dnr 	  

GNESTA 414 
KOMMUNr MEDBORGARFÖRSLAG 

 

  

Par handäggning. 

Till: 
Kommunfullmäktige 
646 80 Gnesta 

Förslag 
Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra. 

En hundrastgård på den stora gräsytan bakom Återvinningsgården mot järnvägen och Maskinvägen. 

Det skulle i så fall bara behövas sättas upp stängsel och grind på ena sidan, eftersom det redan finns 

stängsel på de andra tre sidorna. 

Motivering 
Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor. 

Gnesta Kommun lär vara en av de hundtätaste kommunerna i Sverige. Det är många hundar som 

träffas dagligen och det skulle vara trevligt att få släppa dem lösa och att de kan ha kul ihop på en 

så stor yta. Nu träffar man på lösa hundar i tätbebyggt område och det är inte så trevligt att möta dem 

när husse eller matte ofta inte har riktig koll. 

Information om behandling av personuppgifter 

För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras 
och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma att 
publiceras på interner i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag. 

För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Jag samtycker till internetpublicering 

Jag samtycker inte till intemetpublicering 
	0 

   

Namnteckning Datum 

2016-04-14 

   

Namnförtydligande 

Anna Karin Åström 
Adress 

Plogvägen 1 

E-postadress 

  

Postadress 

646 34 Gnesta 

Telefon 

070-2460964 

 

   

ak.astrom@hotmail.com  

  

     

Gnesta kommun 1 Blankett för medborgarförslag 
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Upprättad: 2017-08-03
Diarienummer: KS.2017.84

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Hundhage

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Gnesta kommun avser inte att bygga och driva en hundrastgård i kommunal
regi. Däremot ställer sig kommunen positiva till att bidra med att anvisa lämplig
plats såväl som bidra med material till byggandet i det fall ideella krafter önskar
bygga och driva en hundrastgård. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag som avser anläggande
av en hundhage med en stor soptunna i centrala Gnesta.

2012 genomfördes en utredning avseende platser som skulle kunna vara hysa en
hundrastgård/hundhage. Kommunen har nu tillsammans med representant för
brukshundsklubben i Gnesta gjort en lämplighetsbedömning på plats av de
utpekade platserna. Av de sju platser som utpekats i utredningen bedömdes
endast två vara lämpliga för en eventuell placering av en hundhage.

Två av förslagsställarens förslag på platser finns inte med i utredningen från 2012.
En av dessa bedöms ligga så avskilt så att hundskall inte stör boende. Den
kvarvarande platsen finns med i utredningen men har bedömts som direkt
olämpliga med avseende på närheten till bostadshus då det ofta är frekvent
skällande i hundhagar.

Vid tidigare intervju med både veterinär och hundtränare har det framkommit att
det finns en ökad risk för smittspridning och hundslagsmål i hundhagar.

Underhållet av en hundhage medför ökade kostnader samt en otrevlig arbetsmiljö
för kommunens personal.

Gnesta kommun ställer sig positiva till att bidra med att anvisa lämplig plats såväl
som bidra med material till byggandet i det fall ideella krafter önskar bygga och
driva en hundrastgård.

Ärendebeskrivning

Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag som avser anläggande
av en hundhage med en stor soptunna i centrala Gnesta. Hagen bör vara gjord av
gunnebostängsel med små hål samt en grind. I medborgarförslaget föreslås tre
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olika platser Thuleparken, intill pulkabacken på Torggatan eller stora ängen i
hörnan Mariefredsvägen/Västra Storgatan.

I medborgarförslaget ges motiveringen att förslagsställaren saknar en hage att
släppa sin hund i för att han ska få springa fritt samt lära sig att socialisera med
andra hundar. Vidare står det att många önskar en hundhage och förslagsställaren
har gjort en namninsamling "Vi vill att kommunen ska bygga en hundhage
centralt i Gnesta" som hon bifogar där 263 skrivit på för en hundhage.

Förvaltningens synpunkter

Tidigare utredning

2012 genomfördes en utredning avseende platser som skulle kunna vara hysa en
hundrastgård/hundhage. Det togs i samband med utredningen inga beslut om att
hundrastgårdar skulle byggas. Man gjorde inte heller en lämplighetsbedömning av
respektive plats.

Kommunen har tillsammans med representant för brukshundsklubben i Gnesta
gjort en lämplighetsbedömning på plats av de utpekade platserna. Av de sju
platser som utpekats i utredningen bedömdes endast två vara lämpliga för en
eventuell placering av en hundhage, tre var direkt olämpliga med avseende på
närheten till bostadshus då det ofta är frekvent skällande i hundhagar, en var
olämplig då den är placerad inom en biotopskyddad allé och en var olämplig då
ytan idag används frekvent som picnic-plats.

Förslagsställarens förslag på plats

Förslagsställaren har tre olika förslag på platser varav en av dem, pulkabacken vid
Torggatan, finns med i utredningen från 2012. De övriga två platserna, den i
Thuleparken och den på ängen i hörnan av Mariefredsvägen/Västra Storgatan
finns inte med.

Vid lämplighetsbedömningen av de av kommunen utpekade platserna bedömdes
platsen vid pulkabacken vid Torggatan som olämplig med avseende på närheten
till bostadshus då det ofta är frekvent skällande i hundhagar.

Thuleparken som alternativ plats bedöms även den som olämplig med avseende
på närheten till bostadshus.

När det gäller platsen på ängen i hörnan av Mariefredsvägen/Västra Storgatan så
ligger delen närmast järnvägen avskilt så att hundskall inte stör boende.

Veterinärintervju

Förvaltningen har inför bedömning av ett tidigare medborgarförslag som rörde
anläggande av hundrastgård samtalat med veterinär Emma Ekman på Gnesta
veterinärpraktik kring fördelar/nackdelar med hundhage. Veterinären var tydlig
med att denne inte tagit ställning varken för eller emot hundhagar.

Det som framkom var att det finns en ökad risk för smittspridning och
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hundslagsmål. Ju mindre en hundhage är och beroende på hur frekvent
hundhagen används desto större är risken för smittor och slagsmål. Vilket innebär
att med små hundrastgårdar med mycket besökande hundar ökar riskerna.
Veterinären påtalade dock att smittspridning och slagsmål kan ske även utanför
hundhagar och då på platser där många hundar rör sig.

Problemet med smittor uppkommer då hundägare går dit med sina hundar
ovetandes om att hundarna är smittbärare. De smittor som är vanligast mellan
hundar är kennelhosta och olika bakteriella mag- och tarmåkommor.

Intervju med hundtränare

Förvaltningen har inför bedömning av ett tidigare medborgarförslag som rörde
anläggande av hundrastgård inhämtat synpunkter från hundtränare Eva Björk.
Hon har mer än 30 års erfarenhet från tävling, träning och utbildning av och med
hund.

Eva bedömer sannolikheten för hundslagsmål och smittor som ökande.
Motiveringen till detta ligger i att hundägare som har bristande kontroll på sin
hund idag även kommer ha det i en hundhage. Hon menar att hundhagen inte
löser problem utan skapar istället nya. Hon förespråkar en lösning där hundar
istället tränas från tidig ålder så att hundägare har den kontroll som krävs för att
kunna leva med hund i tätort.

Skötsel

En hundhage behöver regelbunden skötsel vad gäller klippning av gräsmatta,
staketkontroller, reparationer samt rengöring från fekalier. Erfarenheter från
personal som arbetet med detta i Nyköpings kommun redovisar att det är ett
otrevligt och ohygieniskt arbete både med upplockning av fekalier men även med
rengöring av maskiner, kläder m.m. då vissa hundägare tyvärr har en tendens att
inte plocka upp efter sina hundar.

Gnesta kommun ställer sig positiva till att bidra med att anvisa lämplig plats såväl
som bidra med material till byggandet i det fall ideella krafter önskar bygga och
driva en hundrastgård. Kommunen har varit i kontakt med brukshundsklubben
om ett skötselavtal men de har avböjt.

Ekonomiska konsekvenser

En hundhage kräver ett stadigt staket om ca 120 cm höjd för att förhindra att
hundar i möjligaste mån tar sig ur rastgården. Uppskattad kostnad för
uppbyggnation av hundhage om 45 *45 m inklusive 180 meter staket, grind, viss
utjämning för att staketet ska sluta tätt mot mark, papperskorg och parkbänk är ca
70 000 – 80 000 kr.

Drift- och underhållskostnader uppgår till ca 15 000 -20 000 kr årligen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan bedöms inte som tillämplig i detta fall då förvaltningen bedömer att
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det är lika vanligt med män som kvinnor som rastar hundar

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Det finns inga riktlinjer, policys eller andra kommunala styrdokument som
förhindrar ett anläggande av en hundhage.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse [2017-08-03]

2. Medborgarförslag - Hundrastgård

Beslutet ska skickas till:

 Förslagsställaren

 Teknisk chef

Christina Hedberg Patrik Nissen

Kommunchef Samhällsbyggnadschef

Ghita Sjösteen

Teknisk chef



GNESTA 
KOMMUN M E DBORGARFÖRSLAG 

Kommunfullmäktige 
646 80 Gnesta 

Förslag 
i  Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra. 

Jag/vi önskar en hundhage med en stor soptunna i centrala Gnesta. Hagen bör vara gjord av 

Gunnebostängsel med små hål samt en grind. Bör ligga i Thuleparken, intill pulkabacken på Torggatan 

eller på stora ängen i hörnan Mariefredsvägen / Västra Störgatan. 

Motivering 
Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor. 

Se bif brev 

Se även bif namnlistor 

Information om behandling av personuppgifter 
För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras 
och registreras i diarium inom Gn.esta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma att 
publiceras på internet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag. 

För att a lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Jag samtycker till internetpublicering 

Jag sarntyc r inte till internetpublicering 

[ Datum 
I 2017-03-06 

nne Laurin 

rirarrTni 

(Na 

1—Agr-ess 	 i Postadress 
ITorggatan 13 	 1646 33 Gnesta 
i- i  E-postadress 	 1 Telefon i 
igostasmatte@hotmail.com  
L 	 J 

Gnesta kommun 1 Blankett för medborgarförslag 

10703917800 



Ser fram emot kontakt och ett po 	svar. 
Med4ånliga hälsningar 

anine Laurin 

Till: 
Gnesta Kommun 

Gnesta kommun 

Ink: 
	2017 -03- 06 

Dnr« 	  
För handläggning« 	 

Gnesta 2017-03-06 

Bilaga till medborgarförslag från Susanne Laurin, motivering. 

Som relativt nybliven hundägare här i Gnesta saknar jag en hage att släppa min hund i för att 
han skall få springa fritt samt lära sig att socialisera med andra hundar.1 de kommuner jag 
tidigare bott i har det funnits hundhagar för just det ändamålet jag beskriver. 

När jag är och varit ute på mina hundpromenader kan jag konstatera att det är många med 
mig som önskar en hundhage. De flesta av oss hundägare följer ju koppeltvånget och släpper 
aldrig våra hundar lösa. För oss som har svårt att ta oss upp till Brukshundsklubben saknas 
därför ett ställe att låta våra hundar få springa fritt och röra på sig. 

Jag bor på Torggatan 13 intill Thuleparken och ser därför hur många äldre promenerar med 
både hund och rollator och de önskar också att deras hundar kan få springa fritt någonstans 
utanför hemmet. 

Då jag pratat med andra om att fler än jag skall kontakta er på kommunen har jag bara fått till 
svar "-Det är ingen idé. Det är många som försökt men kommunen är inte intresserad." 
Det svaret har jag väldigt svårt att ta till mig och jag tror även att ni som kommun inte vill ha 
det ryktet att medborgarna inte tycker det är värt att ens kontakta er "för det händer ändå 
ingenting / de lyssnar inte". 

Med anledning av detta så drog jag i gång en namninsamling i början av februari både på 
nätet (www.namninsamling.se) men även med utlagda listor på följande ställen: 
Veterinär Emma Ekman, Pelle & Lottas café, Stila, Rara Klaras, HundAnn samt Gnesta 
Djurcenter. Namninsamlingen på nätet gav 95 st röster och de utlagda listorna 168 st under-
skrifter. Tillsammans utgör det 263 st påskrivna namn. Det tycker jag ger en fingervisning 
över hur många som önskar detta och hur stort mörkertalet är som önskar detsamma får vi 
aldrig veta. 

För kommunen är detta inte någon stor kostnad med staket, en bänk samt en extra soptunna 
att tömma med tanke på hur många invånare med hund som skulle glädjas åt detta. Tror 
även att de utan hund blir glada eftersom det visar att kommunen lyssnar på invånarna. 
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-07-03
KS.2017.1

Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2017-01-01). Dessa
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos
kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats med
stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att kommunstyrelsens protokoll
justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller
dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden
fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift
om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och
då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits
bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2017-05-18 – 2017-08-24

~ Anställningar 2017-05-01 - 2017-07-31
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DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2017.65

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-07-11

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2017.41

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-05-19

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2017.39

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-05-19

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2017.49

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-05-19

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2017.61

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-08-08

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd
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Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2017.55

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-05-19

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2017.50

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-05-19

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2017.48

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-05-19

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2017.52

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-05-19

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: KS.2017.266

Vatten och avlopp

Bevattningsförbud

Beslutsdatum: 2017-07-13

Beslut: Beslut bevattningsförbud
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DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2017.59

Vatten och avlopp

ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-08-08

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2017.279

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-08-22

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2017.20

Renhållning

Ansökan om delning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-07-03

Beslut: Beslut gällande delning sopkärl

Ärende: RVA.2017.62

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-07-03

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2017.56

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-05-31

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2017.58

Renhållning

Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-06-26

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2017.60

Renhållning

Ansökan om delning av sopkärl

Beslutsdatum: 2017-06-22

Beslut: Beslut gällande delning sopkärl

Ärende: RVA.2017.67

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-08-14

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2017.57

Renhållning

Ansökan om upphehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-07-03

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2017.70

Renhållning

Ansökan om delning av sopkärl

Beslutsdatum: 2017-08-18

Beslut: Beslut gällande delning sopkärl
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DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2017.58

Renhållning

Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-07-07

Beslut: Beslut gällande befrielse hämtning hushållsavfall

Ärende: RVA.2017.27

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-05-18

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2017.53

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfa

Beslutsdatum: 2017-05-18

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2016.131

Renhållning

Anmälan om ändring av abonnemang, ny hyresgäst

Beslutsdatum: 2017-06-21

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2017.64

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-07-03

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

2017-08-25 10:33:36 Sida 5 av 10
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DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2017.68

Renhållning

Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-08-11

Beslut: Beslut gällande befrielse hämtning hushållsavfall

Ärende: RVA.2017.66

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-08-14

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2017.71

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-08-18

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2017.57

Renhållning

Ansökan om upphehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-06-26

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2017.54

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-05-19

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

2017-08-25 10:33:36 Sida 6 av 10
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Beslutsperiod:

Ärende: KS.2017.26

Personalknutna ärenden

Tillförordnade chefer 2017

Beslutsdatum: 2017-08-24

Beslut: Beslut tillförordnad eknomichef från 170822 -

Ärende: KS.2017.26

Personalknutna ärenden

Tillförordnade chefer 2017

Beslutsdatum: 2017-06-30

Beslut: Beslut - Tillförordnade chefer sommaren

Ärende: KS.2017.26

Personalknutna ärenden

Tillförordnade chefer 2017

Beslutsdatum: 2017-08-14

Beslut: Beslut - Tillförordnad ekonomichef 170814-170818

Ärende: KS.2017.26

Personalknutna ärenden

Tillförordnade chefer 2017

Beslutsdatum: 2017-06-20

Beslut: Beslut tillförordnad kommunchef 170621-170809

Ärende: KS.2017.265

Natur- och miljövård

Remiss angående ansökan  från Western Mining Network Ltd om
undersökningstillstånd enligt minerallagen

Beslutsdatum: 2017-07-21

Beslut: Beslut KS med adressfält Kommunchef, §1: Avslag
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Beslutsperiod:

Ärende: KS.2017.184

Kultur och fritid

Ansökan om kulturbidrag, Björnlunda hembygsförening

Beslutsdatum: 2017-06-21

Beslut: Beslut på ansökan

Ärende: KS.2017.220

Kultur och fritid

Ansökan om kulturbidrag, Lakeside Gnesta

Beslutsdatum: 2017-06-21

Beslut: Beslut på ansökan

Ärende: KS.2017.193

Kultur och fritid

Ansökan om lovaktivitetsbidrag, Stjärnhovs IK

Beslutsdatum: 2017-05-30

Beslut: Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2017.91

Kultur och fritid

Ansökan om kulturbidrag, Gnesta Musiksällskap

Beslutsdatum: 2017-06-21

Beslut: Beslut på ansökan

Ärende: KS.2017.261

Kultur och fritid

Ansökan om lovaktivitet, Gnesta Fobollsförening

Beslutsdatum: 2017-08-07

Beslut: Beslut föreningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad
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Beslutsperiod:

Ärende: KS.2017.271

Kultur och fritid

Ansökan om ledarutbildningsbidrag

Beslutsdatum: 2017-08-08

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2017.86

Kultur och fritid

Ansökan om stöd för kulturarrangemang, Konst i Gryt

Beslutsdatum: 2017-06-21

Beslut: Beslut på ansökan

Ärende: KS.2017.93

Kultur och fritid

Ansökan om kulturbidrag, Stjärnhovs PRO

Beslutsdatum: 2017-06-21

Beslut: Beslut på ansökan

Ärende: KS.2017.212

Kultur och fritid

Ansökan om ledarutbildningsbidrag, Friluftsfrämjandet Björlunda Gnesta

Beslutsdatum: 2017-06-08

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2017.92

Kultur och fritid

Ansökan om kommunalt hyresbidrag, Stjärnhovs PRO

Beslutsdatum: 2017-06-21

Beslut: Beslut på ansökan
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Beslutsperiod:

Ärende: KS.2017.117

Kultur och fritid

Ansökan om kulturbidrag, Jordnära Kultur

Beslutsdatum: 2017-06-21

Beslut: Beslut på ansökan

Ärende: KS.2017.243

Konsument- och medborgarservice

Ansökan om lotteritillstånd, Röda Korset Gnesta

Beslutsdatum: 2017-06-22

Beslut: Lotteri beviljat tillstånd Konsumentvägledare, §1: Beviljad

Ärende: KS.2017.194

Ansökan om lovaktivitetsbidrag, Stjärnhovs IK

Beslutsdatum: 2017-05-30

Beslut: Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

2017-08-25 10:33:36 Sida 10 av 10



Kommunledningskontoret

Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade

mellan 2017-05-01-2017-07-31

Verksamhetschef
Organisation: Arbetsmarknad
Tillsvidare, From: 2017-09-15
Heltid, Löneläge: 2017
Utfärdat av: Christina Hedberg, Kommunchef

Studie o yrkesvägledare
Organisation: Vuxenutbildningen
Tillsvidare, From: 2017-05-01
Heltid, Löneläge: 2017
Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef Utbildningscen

Studie o yrkesvägledare
Organisation: Vuxenutbildningen
Tillsvidare, From: 2017-06-16
Deltid (60,00%), Löneläge: 2016,
Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef Utbildningscen

Administrativ assistent
Organisation: Medborgarkontoret
Tillsvidare, From: 2017-08-21
Heltid, Löneläge: 2017
Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef

Hr-samordnare
Organisation: HR-enheten
Tillsvidare, From: 2017-10-01
Heltid, Löneläge: 2017
Utfärdat av: Pernilla Unander, Chef



Kommunledningskontoret

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan

2017-05-01 och 2017-07-31

Sfi Lärare
Organisation: Vuxenutbildningen
Tidsbegr.enl. skollagen, 2017-07-01 - 2017-12-31
Deltid (75,00%), Löneläge: 2016,
Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef Utbildningscen

Sfi Lärare
Organisation: Vuxenutbildningen
Tidsbegr.enl. skollagen, 2017-07-01 - 2017-12-31
Deltid (90,00%), Löneläge: 2017
Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef Utbildningscen

Vaktmästarbiträde
Organisation: Arbetsmarknad
BEA-avtal för vissa Arbet, 2017-05-15 - 2017-11-14
Heltid - BEA, Löneläge: 2017
Utfärdat av: Christina Hedberg, Kommunchef

Personalchef
Organisation: HR-enheten
Vikariat, 2017-07-01 - 2017-07-31, Vik för: Vakant
Deltid (50,00%), Löneläge: 2017
Utfärdat av: Christina Hedberg, Kommunchef

Hr-samordnare
Organisation: HR-enheten
Allm visstidsanställning, 2017-09-01 - 2017-09-30
Heltid, Löneläge: 2017
Utfärdat av: Christina Hedberg, Kommunchef

Hr-chef
Organisation: HR-enheten
Vikariat, 2017-08-01 - 2017-08-31, Vik för: Vakant
Heltid, Löneläge: 2017
Utfärdat av: Christina Hedberg, Kommunchef

Arbetshandledare
Organisation: Arbetsmarknad
Vikariat, 2017-08-01 - 2017-08-13,
Deltid (80,00%), Löneläge: 2017,
Utfärdat av: Christina Hedberg, Kommunchef

Vaktmästarbiträde
Organisation: Arbetsmarknad
BEA-avtal för vissa Arbet, 2017-05-08 - 2017-11-07
Heltid - BEA, Löneläge: 2017
Utfärdat av: Christina Hedberg, Kommunchef



Bibliotekarie
Organisation: Bibliotek
Vikariat, 2017-08-01 - 2017-08-31,
Deltid (50,00%), Löneläge: 2017,
Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef

Bibliotekarie
Organisation: Bibliotek
Vikariat, 2017-09-01 - 2017-09-30,
Deltid (50,00%), Löneläge: 2017,
Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef

Administrativ assistent
Organisation: HR-enheten
Allm visstidsanställning, 2017-06-01 - 2018-08-31
Heltid, Löneläge: 2017
Utfärdat av: Pernilla Unander, Chef



Kommunledningskontoret ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2017-06-30
KS.2017.2

Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden

Sammanfattning

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
kommunledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för
kommunstyrelsen, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet
finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Månadsrapport för pensionsportföljen -april 2017

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - maj 2017

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - juni 2017

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - juli 2017

~ Protokoll 2017-03-16, Gnesta Förvaltnings AB

~ Protokoll 2017-05-17, Gnesta Förvaltnings AB

~ Protokoll 2017-06-21, Gnesta Förvaltnings AB

~ Protokoll 2017-05-18, Gnestahem AB

~ Protokoll 2017-06-01, Gnesta kommunkoncern AB

~ Protokoll 2017-06-01, Gnesta Centrumfastigheter AB

~ Protokoll från ägarråd i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2017-05-12

~ Verksamhetsplan och Budget 2018 (2019-2020) avseende länsgemensam
verksamhet och kostnader, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

~ Protokoll från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2017-05-12,

http://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/justerat-protokoll-
fran-direktionens-sammantrade-12-maj-2017.pdf

~ Protokoll från Gemensamma patientnämnden 2017-04-19

~ Protokoll från pensionärs- och omsorgsrådet 2017-05-23

~ Delårsrapport Sörmlands kollektivtrafikmyndighet jan -mars 2017

~ Protokoll 2017-06-07 Gemensamma patientnämnden

~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 2017-
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04-07, § 11
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/AgendaItems/
Details/208278

~ Protokoll från RAR Sörmlands sammanträde 2017-03-28,
http://rarsormland.se/media/143533/Styrelsen_2017-03-28_skannat.pdf

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/AgendaItems/Details/208278
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