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Årsredovisning för Gnesta kommun 2017
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner Årsredovisning för Gnesta kommun 2017
Sammanfattning
Gnesta kommuns resultat för 2017 var 13,0 mkr jämfört med 16,4 mkr 2016.
Nettokostnaderna ökade med 5,6 procent, ungefär lika som 2016 (5,3%).
Ökningen 2017 förklaras främst av ökade personalkostnader då vissa vakanta
tjänster under 2016 inte tillsattes förrän i slutet av 2016 eller under 2017 samt
utökat åtagande för kommunen under 2017.
Gnesta kommun har elva mål
Gnesta kommuns verksamhetsmål är så kallade strävansmål som de
förtroendevalda valt att prioritera för den aktuella mandatperioden. Det innebär
att bedömningen av om kommunen uppfyllt målen bygger på i vilken grad
verksamheterna uppnått resultat och gjort tillräckliga aktiviteter varje år.
Kommunfullmäktige har antagit elva mål. En utförlig redovisning av
måluppföljningen finns i avsnittet Gnestas mål. Uppföljningen av mål utgår från
de indikatorer och lägesrapporter som varje verksamhet lämnat. I
måluppföljningen ingår också satsningar och åtgärder som bidrar till att påverka
den totala måluppfyllelsen.
Av måluppföljningen framgår att de flesta indikatorer utvecklats i rätt riktning
under 2017. Exempel på detta är god befolkningsökning, förbättrade resultat i
skolan, omfattande planer på bostadsbyggande, fler resande med buss och
regionaltåg, bättre bredbandsuppkoppling i kommunen samt fortsatt upprustning
i Gnesta centrum. Inom fritidssektorn noteras flera insatser, bland annat ett
fortsatt arbete med ny sporthall och upprustning av fritidsanläggningar. Andra
exempel är kommunens satsning på sysselsättning för ungdomar och nyanlända,
fortsatta förbättringar i avloppsreningsverken samt projektering av ett nytt
äldreboende.
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Kommunstyrelseförvaltningen

2 (2)

Gnesta kommun har tre finansiella mål:
1. Resultatet ska i genomsnitt vara 1,5 procent av skatter och statsbidrag
Årets resultat blev 2,1 procent av skatter och statsbidrag. Målet uppfylldes.
2. Investeringarna ska vara självfinansierade till 60 procent för den
skattefinansierade verksamheten 2015-2018.
Målet uppfylls då beräkning sker över hela mandatperioden.
3. Det överordnade målet är att säkerställa att kommunen kan fullgöra sina
långsiktiga pensionsåtaganden.
Detta innebär att avkastningen på kommunens kapital enbart får användas till det
långsiktiga pensionsåtagandet. Målet uppfylldes.
Checklista för jämställdhet
Könsuppdelad statistik rapporteras i årsredovisningen där det varit möjligt men
användning av checklistan för jämställdhet har inte bedömts tillämplig på ärendet.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-04-05
2. Bilaga Årsredovisning för Gnesta kommun 2017
Beslutet ska skickas till:
- Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef
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Inledning
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Kommunalråden har ordet
År 2017 har varit ett intensivt år vilket är en naturlig
följd av våra höga ambitioner. Vi har på ett tydligt
sätt börjat se resultat av den inriktning som vi under
denna mandatperiod styrt den politiska kursen mot.
Bostäder planeras, påbörjas och färdigställs i
ett historiskt högt tempo, vilket också innebär
utmaningar för kommunen. Fler bostäder och ett ökat
antal invånare ger ett förhöjt tryck på den kommunala
servicen. Därför behöver vi hantera läget just nu
samtidigt som vi planerar mer långsiktigt i våra olika
processer.
Inom skolan har vi sett flera positiva trendbrott
som ett resultat av att vi under flera år tydligt och
stabilt fokuserat på ett starkt ledarskap och evidens
baserade utvecklingsinsatser. Vi är övertygade om att
lärare, med rätt verktyg och förutsättningar, kan ge
varje elev möjligheten att klara högre kunskapsmål.
Under året har samarbetet med föreningslivet
varit intensivt. Planeringen av den nya sporthallen
och arbetet med att ta fram det idrottspolitiska
programmet har gått bra tack vare en gemensam vilja
att utveckla föreningslivets viktiga roll i kommunen.
Vi ser nu fram emot att, tillsammans med olika
kulturaktörer, påbörja arbetet med ett kulturpolitiskt
program. Syftet med programmet är att enas om
viktiga och prioriterade insatser för att främja
kulturen i Gnesta kommun under kommande år.
Vi har dessutom, tillsammans med näringslivet i
olika forum, fortsatt arbetet med att utveckla Gnesta
som företagarkommun. Det är glädjande att se att
vi går åt rätt håll när företagen lyfter Gnesta och ger
kommunen goda betyg på många olika punkter.
Året har också inneburit flera stora investeringar
för framtiden. Bygget av en ny förskola och vårt nya
moderna särskilda boende är i full gång. I anslutning
till dessa installeras också solceller som en del i vårt
arbete med att vara en klimatsmart kommun. Vi
fortsätter dessutom arbetet med förbättrad vatten
kvalitet och ett robust VA-system för hela vår
kommun. Bygget av Laxnelänken har dragit igång
ordentligt och renings- och vattenverken runt om i
kommunen har renoverats.
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När det kommer till kommunens viktigaste
resurs, vår personal, har vi under året satsat på
kompetensutveckling för att ytterligare höja och
stärka kompetensen hos våra medarbetare och
därmed kunna erbjuda våra invånare och företag
utmärkt service. Vi gläds även åt att ett större antal
kvalificerade sökande är intresserade av att arbeta
i vår kommun. Att vara en attraktiv arbetsgivare
som människor söker sig till är av stor vikt för
att långsiktigt kunna säkerställa en hög kvalitet
kombinerat med fortsatt verksamhetsutveckling.
När bokslutet för 2017 skrivs kan vi konstatera
att vi ännu ett år gör ett starkt och ansvarsfullt
ekonomiskt resultat. Kommunens ekonomi står
stark och vi har därför goda möjligheter att möta
kommande demografiska utmaningar samtidigt som
kvalitetsarbete står i fokus.
Vi blickar tillbaka på ett år då utvecklingen för
vår kommun skett på ett tillfredställande sätt. Gnesta
kommun har mycket goda förutsättningar att bevara
befintliga kvaliteter, samtidigt som nya utvecklas.
Vi möter framtiden med stor tillförsikt.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Johan Rocklind (S)

Styrmodell och organisation
Gnesta kommuns långsiktiga mål
Målen fram till 2020 är:
• En ökande befolkning – kommunen ska ha
12 000 invånare 2020.
• En trygg och hållbar livsmiljö.
• Kunskapstillväxt, bland annat genom utbildning.

Tillväxtstrategi
För att nå målen ska kommunen arbeta för:
• Ett förbättrat vägnät och god kollektivtrafik.
• Att kommuninvånare och besökare ska få
berikande upplevelser.

Framtidsplanen
Det övergripande styrmedlet för att uppnå visionen
är kommunfullmäktiges Framtidsplan. Planen
antas av kommunfullmäktige för den kommande
treårsperioden. Framtidsplanen anger inriktningen
för kommunens verksamhet de närmaste tre åren,
med politiska prioriteringar i form av en politisk
plattform, mål och förutsättningar som påverkar
kommunen, till exempel skatteintäkter, byggnation
och befolkningstillväxt.
Gnesta kommun har en målstyrning där
förbättringsarbete och uppföljning av indikatorer
är grundstenar. För att bedöma måluppfyllelsen
använder kommunen flera indikatorer.

Varje nämnd baserar sedan sina egna mål
och indikatorer på kommunfullmäktiges mål.
Nämndernas mål anger hur de kan bidra till de
kommunövergripande målen och på så sätt arbeta för
att uppnå kommunens vision.
Uppföljningen av mål för verksamhet och ekonomi
sker sedan i delårsrapporten och årsredovisningen.
Delårsrapporten och årsredovisningen bildar
tillsammans med jämförelser och annan statistik ett
viktigt underlag som kommunen kan använda vid
beslut om förändringar inför nästa planeringsperiod.
På så sätt får kommunen en kontinuitet och ständig
utveckling av verksamheten samtidigt som det finns
politiska mål som styr verksamheten.

Politiska partier i fullmäktige
Kommunfullmäktige har 31 mandat. Under mandat
perioden 2015–2018 styrs kommunen av en majoritet
bestående av Socialdemokraterna med nio mandat och
Moderaterna med nio mandat. Miljöpartiet har fyra
mandat, Centerpartiet fyra mandat, Vänsterpartiet
två mandat, Sverigedemokraterna två mandat och
Liberalerna ett mandat.
Gnesta kommun har tre kommunalråd, ett vardera
från Socialdemokraterna, Moderaterna och Center
partiet.

Styrmodell
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Gnestas organisation
Gnestas organisation omfattar Gnesta kommun med
dess nämnder samt Gnesta kommunkoncern AB.
I Gnesta kommunkoncern AB ingår Gnestahem AB,
Gnesta Förvaltnings AB, Gnesta Centrumfastigheter
AB, Gnesta Ishall AB och Gårdlundabjörnen KB.

Valnämnd

Överförmyndare

Kommunfullmäktige
Gnesta kommunkoncern AB

Revision

Personalutskott

Planeringsutskott

Kommunstyrelsen
Socialutskott

Kommunstyrelseförvaltning
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Samhällsbyggnadsnämnd

Barn- och
utbildningsnämnd

Vuxen- och
omsorgsnämnd

Samhällsbyggnadsförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Vuxen- och omsorgsförvaltning
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Gnesta i korthet
Här redovisas kommunens resultat och förbättringar
de senaste åren för några indikatorer som har betydelse
för kommunens medborgare. Indikatorerna omfattar
ett brett perspektiv på läget i kommunen. Resultaten
redovisas även i jämförelse med ett genomsnitt av 260
kommuner (anges som medel i diagrammen nedan)
som använder samma indikatorer som Gnesta.1

Förbättrade resultat för svar
via e-post och gott bemötande
En serviceundersökning som kommunen genomfört
under flera år visar förbättrade resultat för svar via
e-post och bemötande. Resultatet för kontakt med
handläggare via telefon är oförändrat. Vid analys av
resultaten framkommer det att de högsta resultaten
uppnås av kommuner med ett servicecenter.
Utredning om detta pågår i Gnesta kommun.
(För gott bemötande har beräkningen förändrats
från 2016 och är inte jämförbar med tidigare år).

Kortare väntetid till förskola och
i princip oförändrat till äldreboende
och ekonomiskt bistånd
Väntetiden till förskola, vilken avser väntetid efter
önskat datum, har minskat i Gnesta jämfört med
2016 och är kortare än genomsnittet. Väntetiden
till äldreboende, vilken avser väntetid från ansökan
till erbjudet datum för inflyttning, ökade marginellt
jämfört med 2016 men ligger ändå betydligt lägre
än genomsnittet. Väntetiden för ekonomiskt bistånd
har ökat och är högre än genomsnittet. Svårigheter
att rekrytera socialsekreterare ligger bakom denna
förändring mellan åren.
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Inom skolans område pekar det mesta uppåt.
Resultaten nedan omfattar folkbokförda elever,
det vill säga inte enbart elever från kommunala
skolor. Fullständiga betyg i årskurs 6 och gymnasie
behörighet har ökat påtagligt sedan 2016 och ligger
över kommunsnittet. Resultat från nationella prov
i årskurs 3 och elever som fullföljer gymnasiet har
minskat och ligger något under medel.
Resultat för den kommunala grundskolan visar
förbättringar för betyg i årskurs 6, meritvärden i
årskurs 9 och gymnasiebehörighet (redovisas inte i
kommunens kvalitet i korthet).

Uppgifter publiceras i Kommunens kvalitet i korthet
Gnesta i korthet
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Ett sammanfattande betyg för hemtjänsten och
äldreboenden visar på ett något förbättrat resultat
sedan 2016. Detta enligt den nationella brukar
undersökningen inom äldreomsorgen. Betyget är
snarlikt resultatet för genomsnittet.
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En jämförelse av Gnesta kommuns kostnader
jämfört med den beräkning som görs i det statliga
utjämningssystemet (standardkostnad) visar att
Gnestas kostnader 2016 var högre inom förskola (1,8
procent), grundskola (12,1 procent), gymnasieskola
(3,6 procent) och äldreomsorg (5,5 procent). Lägre
kostnader redovisas för fritidshem (2,9 procent ),
IFO – individ- och familjeomsorg (39,2 procent) och
LSS – Lagen om Stöd och Service till vissa funktions
hindrade (0,9 procent). Standardkostnaden beräknas
utifrån den struktur (befolkning i olika åldersgrupper,
geografisk täthet, barn med utländsk bakgrund etc.)
som Gnesta kommun har och därmed förväntade
kostnader inom respektive område. Uppgifter för 2017
är tillgängliga först i augusti 2018.
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Bra betyg inom miljöområdet
Andelen ekologiska livsmedel i kommunorganisa
tionen och andelen miljöbilar bland hushållen har
ökat sedan 2016 och ligger klart högre än genom
snittet. Andelen återvunnet hushållsavfall bland
hushållen minskade något jämfört med 2016 men
ligger också högre än genomsnittet.
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* Barnomsorg har delats upp i fritidshem och förskola från 2015

Vart gick skattepengarna 2017?
Så här fick kommunen sina pengar...
87,1 %
87,1 procent av kommunens intäkter kommer från skatter,
statsbidrag och statlig utjämning mellan kommuner
12,2 procent kommer från avgifter och ersättningar som
kommunen får för den service som kommunen erbjuder
0,7 procent är finansiella intäkter såsom avkastning på
placeringar i värdepapper.

12,2 %

0,7 %

… och så här användes
varje hundralapp
23,70 kr till förskoleklass och grundskola
22,74 kr till vård och omsorg
15,24 kr till kommungemensamt,
planering, myndighetsutövning etc.
13,69 kr till förskola
4,91 kr til gymnasieskola
3,39 kr till insatser för funktionsnedsatta
2,80 kr till kultur och fritid
2,48 kr till särskoleverksamhet och elevhälsa
2,40 kr till individ- och familjeomsorg
1,98 kr till subventioner för kommuninvånarnas
resor med SJ, SL och busstrafik
1,94 kr till gator och vägar och parker
1,49 kr till arbetsmarknad och vuxenutbildning
1,41 kr till avskrivningar
1,01 kr till pensioner
0,82 kr till räddningstjänst

Vart gick skattepengarna?
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Förvaltningsberättelse
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Gnestas mål
Gnesta kommuns fokusområden

1.
Stark
tillväxt

2.
Kunskap och
utveckling
5.
Ekonomi
och ansvar

3.
Service och
kvalitet

4.
Hållbarhet och
framtidstro

Politisk plattform
Den politiska plattformen anger inriktningen för
Gnesta kommun 2015-18 vilken är utgångspunkten
för nämndernas arbete med budget, mål och
indikatorer.
Skola, barn och ungdomar
En trygg start

Förskolan ska vara en trygg och utvecklande start
i livet för barnen. Genom fokus på pedagogisk
utveckling ges lärare och personal rätt verktyg för
att låta alla barn bli sedda, få växa och utvecklas
utifrån sina förutsättningar. Inskolningen ska ske
på ett tryggt och flexibelt sätt som tillmötesgår
barnets behov samt vårdnadshavarnas önskemål och
förväntningar. Vi vill att barnen ska ges möjlighet till
placering i en förskola i den egna kommundelen och
att detta ska kunna ske utan köer.
Förskolan och skolan har en kompensatorisk roll
och ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande
lärandemiljö. Elevernas lust att lära ska ständigt mötas
med nya utmaningar utifrån individuella förutsätt
ningarna. Skolan ska ge kunskaper och färdigheter så
att alla elever ges möjlighet till maximal utveckling
för att nå kunskapsmålen.
12
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En modern skola som ger möjligheter för livet

För att möta de krav som finns på såväl den nationella
som på den globala arbetsmarknaden är det viktigt
att elever lämnar skolan med goda och relevanta
kunskaper. Språk är en viktig färdighet men vi ser
också vikten av förbättrade kunskaper i andra ämnen.
Vi vill den kommande mandatperioden stödja
skolorna i Gnesta i att kunna göra naturvetenskap,
matematik och teknik mer intressant och stimu
lerande för eleverna, då kunskaper inom dessa
områden är förutsättningar för att Sverige som land
ska kunna stå sig starkt i framtiden. Vidare skapar ny
teknik fantastiska möjligheter till lärande och smart
planering, administration och uppföljning. Vi vill att
Gnesta skolor ser över hur digitalisering kan bli ett
verktyg i den pedagogiska utvecklingen.
Alla som växer upp i Gnesta ska kunna utvecklas
utifrån sina förutsättningar. Flickor och pojkar ska ha
samma möjligheter. Under en rad år har pojkar i hela
landet släpat efter när det gäller att nå goda kunska
per. Samtidigt presterar flickor väldigt bra i skolan
men upplever mer och mer stress och psykisk ohälsa.
Vi vill att skolans arbetssätt och förhållningssätt ska
bidra till att bryta de normer och attityder som idag
begränsar barn och unga i sin utveckling. Alla barn
och ungdomar ska mötas med samma förväntningar
samt ha rätt att utveckla sin fulla potential.
Skolan i Gnesta kommun ska hålla hög kvalitet
och ge barn och ungdomar goda förutsättningar för
ett bra vuxenliv. Med verksamheter som präglas av
kompetens, trygghet, tydliga målbilder och pedagoger
som ägnar mer tid åt undervisning än administration
och andra kringsysslor kommer vi att få elever som är
redo för framtiden.

Jobb, utveckling och näringsliv
Ett starkt näringsliv för en stark utveckling

Gnesta har ett starkt, brett och växande näringsliv.
Många företag, i olika branscher, i och runt kommu
nen gör Gnesta kommun samt kommunens invånare
och företag mindre sårbart för strukturomvandlingar
och konjunktursvängningar. Därför vill vi fortsätta
att främja det breda och mångfacetterade näringsliv
som finns i kommunen. Vid sidan av de redan starka
branscherna inom bland annat bygg- och anlägg
ningssektorn, service- och tjänstesektorn, handeln,
tillverkningsindustrin och lantbruk, så ser vi en stor
potential inom besöksnäringen och de kulturella och
kreativa näringarna vilka bör ges ett särskilt fokus
under kommande år.
Samhällets utveckling är beroende av företagens
utveckling. Företagsamhet och innovationsförmåga
utgör en viktig motor i ekonomin och bidrar samti
digt till bättre samhällsservice och fler utvecklings
möjligheter. Vi vill se nya företag som startas, och fler
företag som växer. Därför ska åtgärder för att under
lätta för individer att starta och driva företag fortsätta
att utvecklas och kommunens kontakter med närings
livet ska präglas av intresse för näringslivets behov och
utvecklingsmöjligheter.
Gnesta kommun har nyligen antagit ett närings
livsprogram som pekar ut inriktningen för de kom
mande åren. Vi vill vårda och värna programmets
intentioner och tillsammans med näringslivet fortsätta
utvecklingsarbetet. Kopplat till näringslivsprogram
met vill vi särskilt prioritera följande arbete inom
kommunens organisation.
Jobb och utveckling

Gnesta har genom sitt geografiska läge, en bra skola
och ett brett och starkt näringsliv goda möjligheter
för att få fler i arbete. Dessa förutsättningar vill vi ta
till vara på och forma en politik för minskad arbets
löshet och bättre utvecklingsmöjligheter. Deltagande i
arbetslivet får människor att växa och känna gemen
skap. Att alla som kan arbeta gör det är grunden för
en stark och fungerande välfärd. När jobben blir fler
så kan såväl människor som svensk ekonomi växa.
En särskilt prioriterad fråga för oss att arbeta med
under mandatperioden är ungdomsarbetslösheten.
Att Gnestas unga kan etablera sig på arbetsmarkna
den och därmed bidra till samhällsutvecklingen och
samtidigt växa till självständiga individer och sam
hällsmedborgare är betydelsefullt för såväl individen
som för samhället. Gnestas unga ska inte starta sitt

vuxenliv i arbetslöshet och därmed riskera ett lång
varigt utanförskap. Vårt mål är att ingen ungdom ska
stå utan arbete, praktik eller studieinsatser i mer än 90
dagar.
Arbetslöshetens utmaningar är många. Vi vill
utveckla stödet till arbetslösa genom coachning,
guida till studier för att matcha arbetsmarknadens
efterfrågan och samverkan mellan myndigheter.
Kommunen kan stärka sina verksamheter genom
traineeverksamhet samtidigt som arbetslösa får
erfarenheter som gör dem mer anställningsbara.
I samarbete med näringslivet, skolan och arbets
förmedlingen önskar vi se ett gemensamt grepp för
att ge ungdomar, men också personer som nyligen
invandrat till Sverige, bättre förutsättningar att
etablera sig på arbetsmarknaden. I detta arbete spelar
också vuxenutbildningen en stor roll som en brygga
till såväl högre studier som till ökad anställnings
barhet.
Samhällsutveckling

Gnesta kommun ska erbjuda en god och attraktiv
livsmiljö. Offentliga miljöer ska vara trivsamma,
trygga och tillgängliga. Kommunen ska utvecklas
och moderniseras samtidigt som småskaligheten och
de karakteristiska dragen behålls. För att långsiktigt
kunna bibehålla och utveckla såväl offentlig som
privat service behövs fler invånare. Därför ligger
målet om 12000 invånare år 2020 fast och takten för
bostadsbyggnationen behöver öka. För att hela Gnesta
kommun ska kunna leva och utvecklas behöver vi i en
ny översiktsplan peka ut riktningen för samhällsplane
ringen de kommande åren.
Vidare så vill vi under denna mandatperiod fort
sätta utvecklingen av centrala Gnesta till ett attraktivt
centrum för boende, besökare och näringsidkare. Fler
människor som bor och rör sig i Gnesta är viktigt
för att långsiktigt kunna säkra ett brett handels- och
serviceutbud.
För att vara en attraktiv och långsiktigt hållbar
kommun vill vi arbeta för bättre möjligheter till bred
bandsuppkoppling, för utbyggnad och ombyggnad av
gång- och cykelvägar för en tryggare och bättre fram
komlighet samt för en väl fungerande kollektivtrafik
som erbjuder goda pendlingsmöjligheter till studier,
arbete och nöjesliv.

Måluppföljning i kommunens årsredovisning 2017
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Äldre i Gnesta

En god personalpolitik

Aktiva seniorer

Kompetenta och engagerade medarbetare är en
förutsättning för att hålla en hög servicenivå inom
kommunens verksamheter. Medarbetare som känner
stolthet och glädje inför sitt arbete är också en
förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa
en långsiktigt hållbar personalförsörjning.
Det är viktigt att det finns möjlighet att utvecklas
och växa på arbetsplatsen samt att personalen är
delaktig i utvecklingen av verksamheterna. För att
ytterligare höja kompetensnivån och öka personalens
delaktighet i verksamhetsplaneringen så krävs ett
tydligt och gott chefs- och ledarskap. Därför vill vi se
över och utveckla ledarskap och personalpolitik.

De flesta äldre har många friska år att se fram emot
den dagen de väljer att gå i pension. Aktiviteter
som stimulerar till såväl fysisk som mental träning
är av stor vikt för att leva ett långt, friskt och rikt
liv. Därför vill vi tillsammans med bland annat
pensionärsorganisationer och andra föreningar arbeta
för att se till att det finns ett gott utbud av aktiviteter
för äldre invånare. Vi kommer också att arbeta för att
ha ett gott utbud av bostäder som är utformade för att
passa äldres önskemål och behov.
Omsorg

Alla har rätt till en trygg och värdig ålderdom.
Äldreomsorgen ska finnas som en garant så att äldre
kan leva ett värdigt liv även då krafter tryter. Verk
samheten skall ha hög kvalitet och behöver byggas ut
under kommande år, bland annat kommer ett nytt
särskilt boende att byggas.
Även om äldreomsorgen i Gnesta generellt sett
är bra så finns idag en oro hos en del äldre för att
omsorgen och servicen inte ska räcka till. Vi vill
därför höja kvalitén inom äldreomsorgen genom
ett tydligt ledarskap, en kompetent personal och
en kontinuerlig dialog med bland annat brukare,
pensionärsföreningar, landstinget och anhöriga. Ingen
ska behöva känna oro inför sitt åldrande i Gnesta.
Föreningsliv, kultur och fritid

Ett brett och starkt föreningsliv och ett rikt kulturliv
är viktigt för folkhälsan och samhällets civilitet. Det
ger möjligheter till nya möten och integration och
för Gnesta kommuns förmåga att locka till sig och
behålla invånare. Ett varierat och innehållsrikt utbud
av aktiviteter för såväl boende som besökare är viktigt
för samhällsutvecklingen och bidrar till att stärka
Gnesta kommuns attraktivitet.
Gnesta har idag ett starkt förenings- och kulturliv
som syns och tar plats i samhället, detta vill vi
värna och ge långsiktiga förutsättningar för fortsatt
utveckling. Vi vill särskilt fokusera på att samarbeta
med föreningslivet för att inkludera fler, exempelvis
genom att skapa fler aktiviteter för unga vuxna och för
seniorer.
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Ansvar för ekonomin

Vår gemensamma ekonomiska politik bygger på
ansvarstagande. Gnesta kommun har en i grunden
stark ekonomi, för att det fortsatt ska kunna förbli på
det viset så krävs ordning och reda i den ekonomiska
förvaltningen. Kostnadsutvecklingen ska vara under
kontroll, upphandlingar ska ske på ett samordnat
och professionellt sätt och vi ska säkerställa att våra
gemensamma resurser används så effektivt och
genomtänkt som möjligt.
Vid sidan av den långsiktiga ekonomiska
planeringen så behövs arbetsformer som gör att
medarbetare involveras och bli delaktiga i planeringen
av verksamheterna inom kommunens enheter. Detta
för att den kunskap som personal besitter är en
förutsättning för att kunna arbeta med kostnads
effektiviseringar vid sidan av kvalitetshöjande arbete.

Ett hållbart Gnesta

Öppenhet, mångfald och social hänsyn

Miljö och klimat

Vi önskar ett samhälle där alla känner sig välkomna
och kan komma till sin rätt. Vi vill därför aktivt
arbeta för öppenhet och mångfald – med en politik
som vänder sig till alla. Vi vill stärka arbetet med
mänskliga rättigheter i Gnesta kommun och mot
arbeta alla former av diskriminering. Integrations
verksamheten ska stärkas genom ett tätare samarbete
med bland annat vuxenutbildning, arbetsmarknads
enheten och statliga myndigheter för att ge en
snabbare etablering för nyanlända. Goda möjligheter
till jobb, utbildning, bostad och fritidsaktiviteter är
viktiga nycklar till ett välmående samhälle. Genom
att prioritera dessa frågor får vi också goda förut
sättningar till en välfungerande integration och ett
samhälle som håller ihop.
Gnesta kommun har under många år arbetat med
jämställdhetsfrågor, och ska också fortsätta med det.
Särskilt fokus ska läggas på arbetet med barn och
ungdomar där den långsiktiga nyttan kan ha stor
effekt. Att såväl pojkar och flickor ges förutsättningar
att växa som individer och utvecklas till sin fulla
potential är viktigt för både individen och för
samhället. Fördomar och rådande normer ska inte
hindra vare sig unga eller äldre från att leva ett fritt
och utvecklande liv.

Världen står inför stora utmaningar. I arbetet för att
söka stoppa utvecklingen och, vid sidan av det, mildra
effekterna av de pågående klimatförändringarna så
behöver mänskligheten tänka om. De vägval vi gör
idag påverkar livsvillkoren för framtida generationer.
Gnesta kommun och dess helägda bolag bör
tillsammans sträva efter att minimera energi
förbrukningen i lokaler och anläggningar. Vidare
bör kommunens bolag vara öppna för att använda
olika former av egenproducerad och förnybar energi i
anslutning till verksamhetslokaler.
Vi vill också fortsätta att planera samhället på ett
sådant sätt att klimatpåverkan långsiktigt minskar,
exempelvis genom att nya bostäder i första hand
planeras i anslutning till goda pendlingsmöjligheter.
Kosten fyller en betydande funktion inom
kommunens olika verksamheter, och har dessutom en
stark koppling till miljö- och klimatfrågorna. Vi vill
erbjuda vällagad och näringsriktig mat till våra barn,
unga och äldre. Särskild vikt ska även läggas vid att
maten serveras på ett smakfullt sätt i en trevlig miljö.
Genom att prioritera närodlade och ekologiska råvaror
i så lång utsträckning det är möjligt samt arbeta för
att minska matsvinnet så bidrar kommunen till ett
mer hållbart samhälle.

Måluppföljning i kommunens årsredovisning 2017
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Uppföljning av kommunfullmäktiges
verksamhetsmål
Gnesta kommuns verksamhetsmål är så kallade strävansmål som de förtroendevalda valt att prioritera
för den aktuella mandatperioden och som anger styrning av verksamheten i ett brett perspektiv.
Måluppföljningen omfattar därför samtliga väsentliga händelser i respektive nämnd.

1. Gnesta ska vara en attraktiv
kommun att leva, verka och bo i
Uppföljning av indikatorer
Fortsatt goda betyg från medborgarna

Medborgarna i Gnesta kommun ger fortsatt goda
betyg inom praktiskt taget alla delområden i
medborgarundersökningen 2017. Undersökningen
visar också förbättrade betyg inom flera områden
jämfört med den senaste undersökningen. Exempel
på detta är tillgång till och skötsel av gator, vägar och
gång- och cykelvägar. Dessutom förbättrades betygen
för öppettider och skötsel av fritidsanläggningar och
möjligheterna att utöva fritidsintressen (sport, kultur
med mera).
I jämförelse med ett medelbetyg för 130 andra
kommuner som också genomförde undersökningen
fick Gnesta bättre betyg i bland annat frågor om ideal
kommun, trivsam bebyggelse och rekommendation
om att flytta till kommunen. Dessutom var betygen
bättre i frågor om god service vid kontakt med
tjänstemän, tillgänglighet till Återvinningsgården,
kommunens information samt att politiker arbetar
för kommunens bästa och är ansvarstagande. Sämre
betyg än medelkommunen noteras för möjligheten
att inom rimligt avstånd få arbete och ha tillgång
till utbildning (förutom grund- och gymnasieskola).
Andra verksamheter som får ett något sämre betyg är
gymnasieskolan och VA-verksamheten.
I respektive målavsnitt redovisas betyg och
jämförelser för flera av frågorna i undersökningen.
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Fler resande med regionaltåg
men färre med pendeltåg

För Sörmlandspilen (regionaltåget) har det under året
skett en markant ökning. Antalet påstigande under
året var cirka 50 250 vilket är en ökning med cirka
15 procent jämfört med samma period 2016. Trots det
är det fortfarande fem gånger så många som åker med
Gnestapendeln (270 000 påstigande 2017) jämfört
med Sörmlandspilen. Men trenden är att skillnaden
minskar och till detta bidrar också att Gnestapendeln
tappade cirka 6 procent jämfört med 2016.
Antalet resor med buss exklusive skolkort har ökat
med 6 procent jämfört med 2016 (cirka 127 300).
Om resande med skolkort inkluderades uppgick
antalet resor till cirka 186 000 vilket är oförändrat.
Tendensen är liknande i hela länet med en ökning på
1 procent för samtliga resenärer och en ökning med
4 procent exklusive skolkort.

Resultat från medborgarundersökning om nöjdhet med kommunen i sin helhet,
rekommendation att flytta till kommunen etc.
Betyg där 1 är lägsta och 10 är högsta betyg
Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en
plats att bo och leva på?                Kvinnor
                          Män
Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en
plats att bo och leva på?                Kvinnor
                        

Män

Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att
bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal är din kommun? Kvinnor
                          Män
Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till
din kommun?                    Kvinnor
                          Män

Gnesta 2017

Gnesta 2015

Alla kommuner 2017

7,2

7,3

6,9

7,7

7,5

7,0

6,9

7,1

6,8

6,8

6,9

6,5

7,2

7,1

6,6

6,5

6,7

6,4

6,2

6,1

5,8

6,5

6,2

6,0

5,8

6,0

5,7

7,2

7,1

6,7

7,4

7,1

6,8

7,0

7,1

6,7

För dessa frågor ligger betyget kvar på
en högre nivå än kommungenomsnittet som upp
nåddes 2015. Det är mycket positivt eftersom frågor
om kommunen som helhet är grundläggande för hur
nöjda medborgarna är med kommunen. Männens
betyg inom några av frågorna var lägre än kvinnors,
vilket även gäller riksgenomsnittet.
Kommentar:

Resultat från medborgarundersökning om gator och vägar, gång- och cykelbanor, renhållning i offentlig miljö
Vad tror eller tycker du om

Gnesta 2017

Gnesta 2015

Alla kommuner 2017

underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar?

6,2

5,7

5,8

                          Kvinnor

6,5

5,7

6,0

                          Män

6,0

5,7

6,0

underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun?

5,9

5,2

5,6

                          Kvinnor

6,1

5,2

5,7

                          Män

5,7

5,3

5,5

kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse?

6,9

6,1

6,5

                          Kvinnor

7,1

6,2

6,6

                          Män

6,3

6,1

6,4

Betygen för gator och vägar, cykel- och
gångbanor samt klottersanering och renhållning av
offentliga platser har förbättrats sedan undersökning
arna 2013 och 2015. En bidragande orsak kan vara
att kommunen 2013 tog över ägandet och skötseln av
Storgatan och har sedan dess satsat mer resurser för
underhåll. Byggandet av nya gång- och cykelbanor
har troligen påverkat utfallet. Att kommunen infört
Kommentar:

en app som gör det enklare att felanmäla kan också ha
bidragit till det bättre betyget.
Åtgärder mot klotter har fått ett bättre betyg och
ligger i och med det högre än kommungenomsnittet.
2015 tog kommunen över ansvaret för klottersanering
på murarna längs Storgatan vilket borde ha bidragit
till det förbättrade betyget.

Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål
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Lägesrapporter

Arbete med ett förslag till ny översiktsplan har pågått
under året och samråd sker under januari–mars 2018.

Sedan 2010 genomförs årligen en servicemätning
i Gnesta kommun. Detta utförs av ett företag som
mejlar och ringer till kommunen och bedömer bland
annat tillgänglighet, intresse, engagemang och
bemötande. Resultaten är möjliga att jämföra med
260 andra kommuner som också gör mätningen.
Mätningen 2017 visar förbättringar för bemötande
och svarstid för e-post. Beträffande bemötande har
utbildningsinsatser genomförts för den personal som
har arbete direkt riktat mot medborgaren, till exempel
badhuspersonal, växel, medborgarkontor, teknisk
kundtjänst och bibliotek.

Bättre bredbandsuppkoppling

Gnesta kommun fyllde 25 år

Kommunen arbetar utifrån den nationella IT-
strategin att 90 procent av kommunens hushåll ska
få erbjudande om bredband senast år 2020. Skanova
AB har kommunens uppdrag att genomföra detta.
Vid utgången av 2016 hade 64 procent av hushållen
tillgång till fiber vid tomtgräns eller fastighet. Under
våren 2017 har ett stort antal erbjudanden skickats
med post till fastighetsägare på Gnesta landsbygd. I
och med det har 95 procent av Gnestas invånare fått
erbjudande om fiberanslutning.

Under 2017 fyllde Gnesta kommun 25 år och
det uppmärksammades och firades på olika sätt.
Kommunen bidrog till att sätta guldkant på de
a ktiviteter som redan genomförs i kommunen, till
exempel Näringslivsgalan, Kalaset, Kulturdagen,
Gnesta Expo och Morgonsofforna. Även andra akti
viteter runt om i kommunen fick särskilda bidrag för
att fira lite extra, till exempel filmkväll, julkonsert,
Björnlunda hemvändardag, Stjärnhovsdagen och
Laxnegårdens olika aktiviteter. En jubileumsfest för

Förbättrad trafikmiljö och förnyelse av centrum

Ombyggnaden av Östra Storgatan avslutades
försommaren 2017 och centrumdelen av Västra
Storgatan beräknas starta våren 2018. Ombyggnation
för en tryggare och säkrare angöring vid Frejaskolan
har utförts. Projektet har även omfattat byggande av
gång- och cykelvägar på anslutande gator.
Ny översiktsplan på gång
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kommunens hela personalstyrka genomfördes också i
september där cirka 600 personer firade.
Satsning på platsmarknadsföring

En riktad satsning på att marknadsföra Gnesta
kommun som attraktiv plats pågår. Annonsering
har gjorts i regionala tidningar och turistmagasin
och våren 2017 infördes en redaktionell annons i
bilaga till Svenska Dagbladet. Kommunen var under
sommaren med i ett pilotprojekt och marknadsfördes
på MTR-tågen då de passerade Gnesta. Närvaron i
sociala medier har också ökat markant under året.
Kommunen har också producerat en almanacka
för 2018 som delades ut gratis till alla invånare
och s ommarboende för att informera om Gnesta
kommun.

dagen informerades också om kommunens planer på
bostadsbyggande, centrumutveckling och gång- och
cykelvägar. Vid båda dessa tillfällen ingick också en
enkätundersökning om kommunens tillgänglighet
och öppettider.
Freja Bad & Gym

Under 2017 har det varit cirka 32 500 betalande
gäster som besökt anläggningen för att träna och
bada. Till detta kommer skolelever och föreningar
som gästar anläggningen varje vecka. Verksamheten
har utvecklats med vattengymnastik, en mindre
shop, babylek, aufguss (aromabastu), nya maskiner på
gymmet och simskolor. Under 2017 har Freja Bad &
Gym genomfört 10 grupper med simskola och plask
och lek för 83 barn, varav 32 flickor och 51 pojkar.

Fler turister och satsning på turistvärdar

Omfattande upprustning av fritidsanläggningar

Kommunens turistinformation rapporterar betyd
ligt fler besökare jämfört med förra året. De mest
förekommande frågorna har varit om cykel- och
vandringsleder samt paddling. Av de utländska
besökare som kom till turistinformationen har tyskar
och engelsmän dominerat. Med en upplaga på 15 000
exemplar delades Besöksguiden ut till alla hushåll
inklusive sommarboende samt bland turister och
besökande.
Under sommaren gjordes en satsning med två
turistvärdar på Medborgarkontoret eller på många
evenemang och besöksmål. Deras uppgift var att möta
och guida medborgare och turister till spännande
upplevelser i kommunen. Turistvärdarna har bidragit
till en ökad närvaro i de sociala kanalerna och genom
att finnas på plats på besöksmål har de också ökat
servicen till besökare.

Skillingavallen: Komplettering av staket, nya grindar
och en ny kastbur för friidrottsträning har monterats.
Belysning på kortsidorna av anläggningen har
installerats.
Frösjö strand: I maj invigdes den nya centrala
badplatsen mitt i Gnesta tätort. En plats för bad, lek
och gemenskap som är tillgänglighetsanpassad.
Gnesta ishall: En upprustning av ishallen och
inköp av ny ismaskin har skett. Varje vecka mellan
september till mars erbjuds tider för allmänhet och
skolor.

Informationsblad även till fritidsboende

Fem gånger om året skickas ett informationsblad ut
till samtliga hushåll i Gnesta kommun. Även 2017
har ett särskilt utskick gjorts till fritidsboende för
att marknadsföra Gnesta kommun som en a ttraktiv
plats att bo och verka i. Exempel på innehåll har
varit nybyggnationer, bredbandsutbyggnad och
evenemangstips.

Aktiviteter på biblioteket

Biblioteket hade nästan 122 000 besökare 2017
(2016 var det 125 405). Antalet lån var drygt
54 000 i likhet med förra året. Kvinnor stod för cirka
75 procent av lånen. Antalet lån av e-böcker och
e-ljudböcker fördubblades 2017 från 551 till 1 100.
I april 2017 lanserades den digitala filmtjänsten
Viddla, där låntagaren erbjuds ett brett utbud av
filmer. På biblioteket anordnades fler kulturaktiviteter
2017 nämligen 343 att jämföra med 237 förra
året, varav 196 (144) för barn. Exempel på detta
var bokprat, klassbesök, bokcirkel, talboksinfo,
lovaktiviteter, författarbesök och Barn spelar för barn.
Dessutom har biblioteket haft 16 utställningar.

Medborgardialoger

Medborgardialoger har genomförts vid två tillfällen;
på Kalaset och på Gnestadagen. På Kalaset var det
information om centrumförnyelsen vid stations
området samt gång- och cykelvägar. På Gnesta
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2. A
 lla elever ska ges förutsättningar för
att nå kunskapsmålen i alla ämnen
Uppföljning av indikatorer
Resultat i skolan

Årskurs 9
Gymnasiebehörighet (%)

2015
Frejaskolan

Frejaskolan

85,1

69,1

88,4

Flickor

94,6

80,0

97,7

Pojkar

78,6

62,9

80,8

85,6

83,1

82,5

Totalt

204,1

182,1

214,3

Flickor

227,7

220,2

251,5

Pojkar

187,2

159,31

182,9

224,7

224,1

223,5

Totalt

64,9

57,3

76,8

Flickor

76,3

75,0

88,4

Pojkar

57,1

47,1

67,3

77,0

74,2

74,1

2015

2016

2017

Riket, totalt
Andel (%) minst
E i alla ämnen

Frejaskolan

Riket totalt

Årskurs 6
Andel (%) minst
E i alla ämnen

Gnesta, kommunala skolor

Totalt

66,1

66,7

79,0

Flickor

69,4

64,6

88,5

62,0

68,8

69,0

80,5

79,2

77,7

Pojkar
Riket, totalt

Under läsåret 2016/2017 har ett större
utvecklingsarbete påbörjats i Gnesta kommuns
skolor, där ett fokus är att arbeta med kontinuerlig
uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i
samtliga ämnen i alla årskurser. Överhuvudtaget har
året präglats av ett ökat resultatfokus på alla nivåer i
organisationen, där skolorna regelbundet har följt upp
framför allt elever som riskerar att inte nå minst nivå
E. Årets betygsresultat ligger på en avsevärt högre nivå
än förra året för samtliga betygsmått.
I årskurs 9 blev cirka 88 procent av eleverna
behöriga till gymnasieskolans nationella program
(yrkesprogram), en kraftig ökning sedan 2016 (69,1

Kommentar:
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2017

Totalt

Riket, totalt
Meritvärde*

2016

procent). Det genomsnittliga meritvärdet, som ger
ett mått på hur höga betyg eleverna nått, har också
ökat till 214 från 182 men är fortfarande ungefär nio
meritpoäng lägre än rikssnittet. Andelen elever som
uppnår minst betyget E i samtliga ämnen har också
ökat avsevärt och är nu högre än rikssnittet. Det
finns dock stora skillnader mellan pojkar och flickor
oavsett mått. Flickorna har betydligt högre resultat
än p
 ojkarna, en skillnad som funnits under flera
år. Bland flickorna är nästan samtliga behöriga till
g ymnasiet, en hög andel har nått minst E i alla ämnen
och meritvärdet är betydligt högre än pojkarnas.
Även i årskurs 6 har resultaten gått upp jämfört med

tidigare år. Under 2015–2016 har årskurs 6 i Gnesta
legat kring 66–67 procent vad gäller andelen som nått
minst betyget E i samtliga ämnen. Detta har varit en
betydligt lägre andel än i riket totalt. I år har denna
andel ökat till cirka 79 procent, vilket är något högre
än rikssnittet. Här är det dock tydligt att hela ökningen
beror på att flickornas resultat ökat betydligt, medan
pojkarnas resultat ligger kvar på förra årets nivå.
Enkät till elever och vårdnadshavare
Enkätundersökning elever VT17
Andel som instämmer i respektive påstående, elever i åk
2, 5 och 8 i Gnestas kommunala skolor, VT17. Elever i åk 2
som går på fritidshem, har även svarat på påståenden om
fritidshemmet.
Åk 2

Åk 5

Åk 8

Jag känner mig trygg i skolan

75 %

73 %

84 %

Skolarbetet gör mig så nyfiken
att jag får lust att lära mig mer

65 %

50 %

27 %

Jag vet vad jag behöver kunna för
att nå målen i de olika ämnena

76 %

65 %

43 %

Mina lärare förväntar sig att
jag ska nå målen i alla ämnen

81 %

76 %

70 %

Jag känner mig trygg på
fritidshemmet

87 %

Jag får lära mig många olika
saker på fritidshemmet

68 %

Fritidshemmet: Jag får stöd och
hjälp om jag behöver det

84 %

Enkätundersökning vårdnadshavare VT17
Andel som instämmer i respektive påstående,
vårdnadshavare till elever i åk 2, 5 och 8 i Gnestas
kommunala skolor, VT17. Vårdnadshavare till elever i åk 2
som går på fritidshem, har även svarat på påståenden om
fritidshemmet.
Åk 2

Åk 5

Åk 8

80 %

74 %

74 %

Mitt barn stimuleras till utveckling
och lärande utifrån sina
förutsättningar och behov

69 %

46 %

53 %

Mitt barn får det stöd och den
hjälp som behövs för att nå målen

66 %

40 %

53 %

Mitt barn känner sig tryggt på
fritidshemmet

78 %

Fritidshemmet: Mitt barn får det
stöd och den hjälp som behövs
utifrån barnets förmågor

66 %

Mitt barn känner sig tryggt i skolan

Under våren genomfördes en enkätundersökning
bland samtliga elever i åk 2, 5 och 8, och vårdnads
havare i samma årskurser samt i förskolan. Svars
frekvenserna var överlag relativt bra och betydligt
högre än vid tidigare liknande undersökningar. Den
övergripande bilden är att framför allt yngre elever
och deras vårdnadshavare är nöjda med skolan, en
andel som sjunker något i åk 5 och ytterligare i åk
8. Eleverna känner sig trygga i skolan och upplever
att deras lärare förväntar sig att de ska nå målen. De
elever i åk 2 som går på fritidshem är överlag mycket
nöjda.
Det finns områden där andelen som instämmer i
påståendena är lägre, som exempelvis om skolarbetet
väcker nyfikenhet och lust att lära mer. Där sjunker
andelen som instämmer i de äldre årskurserna, till
27 procent i årskurs 8. Bland de yngsta eleverna
svarar flickor och pojkar ungefär lika. Bland de äldre
eleverna finns det en del frågor där skillnaderna
mellan flickor och pojkar är större. Flickor i årskurs
8 instämmer i lägre grad än pojkarna i att skolarbetet
gör dem nyfikna och ger dem lust att lära mer. I
årskurs 5 är bilden omvänd, där upplever flickorna i
högre grad att skolarbetet ger dem lust att lära mer.
Flickor i årskurs 8 känner i högre grad oro inför
skolarbetet. De instämmer också i lägre grad än
pojkarna att de vet vad de behöver kunna för att nå
målen. Det sistnämnda gäller även flickor i årskurs 5.
Skolorna har arbetat vidare med resultaten inom
varje område, genom att exempelvis gå igenom
och diskutera resultaten med elevgrupper för att
sedan vidta åtgärder utifrån detta. Vissa resultat
som exempelvis det om nyfikenhet och lust att lära,
behöver även aktualiseras i de ämnesdidaktiska
utvecklingsgrupperna (utvecklingsgrupper för lärare
inom ett och samma ämne).

Svaren har angetts utifrån en femgradig skala där 5= instämmer helt
och 1= instämmer inte alls. Det som redovisas som ”instämmer” i
ovanstående tabell är andelen som angett svarsalternativen 5 eller 4.
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Lägesrapporter
Ny ledningsorganisation inom förskolan

Under året har förskolecheferna arbetat fram en ny
ledningsorganisation för förskolan. En utvecklings
ledare per förskola har utsetts efter ansöknings
förfarande. Förskolornas utvecklingsledare,
förskolechefer och pedagogisk utvecklingsledare bildar
tillsammans förskolans ledningsgrupp och bidrar till
arbetet med pedagogisk utveckling och likvärdighet i
kommunens förskolor.
Utveckling av undervisningen

Under läsåret 2016/2017 formulerades ett nytt
uppdrag för förstelärarna med fokus på att
tillsammans med rektor leda den pedagogiska
utvecklingen för ökad måluppfyllelse. Sjutton
lärare har meriterats och diplomerats som särskilt
yrkesskickliga lärare. Från hösten 2017 leder
förstelärare skolövergripande ämnesdidaktiska
utvecklingsgrupper i syfte att bidra till en likvärdighet
mellan skolorna och utveckla undervisningen. Ett
särskilt fokus läggs på att skapa trygghet för lärarna
inom området betyg och bedömning.
System och strukturer för systematiskt
analys- och utvecklingsarbete

Under året har förvaltningen tagit fram en över
gripande rutin för förvaltningens och verksam
heternas systematiska kvalitetsarbete. Syftet med
ett systematiskt kvalitetsarbete är att fånga vad som
fungerar väl och mindre väl inom organisationen,
att ta reda på varför och utifrån detta välja lämpliga
strategier och arbetssätt framåt. För skolans
del är ett viktigt fokus att följa samtliga elevers
kunskapsutveckling i samtliga ämnen i alla årskurser.
Ett led i det systematiska kvalitetsarbetet är infö
randet av resultatdialoger, där förskolechef och rektor
diskuterar enhetens resultat och utvecklingsområden
med förvaltningschef och strateg. Cheferna får också
årligen presentera sin verksamhet och dess resultat i
nämnden.
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Gymnasieskola

I januari 2017 gick Gnesta kommun in i UEDB,
som är KSL:s (Kommunförbundet Stockholms län)
ungdoms- och elevdatabas. Gnestas gymnasieelever
och ungdomar som är i gymnasieåldern men inte
går på gymnasiet, finns därmed i samma system
som används av samtliga skolor i alla kommuner i
Stockholms län. Detta innebär en bättre överblick
över eleverna och på sikt även över kostnaderna för
gymnasieskolan.
Från höstterminen 2017 bedrivs gymnasie
utbildning i form av introduktionsprogram (IM)
i Gnesta, där det största programmet är språk
introduktion (SPRINT). Syftet är att kunna erbjuda
gymnasiestudier på hemmaplan för en elevgrupp
där en extra tröskel i form av daglig pendling kan
innebära att gymnasieutbildningen avbryts i förtid.
Gensvaret har hittills varit stort: 27 elever har påbörjat
språkintroduktion och 7 elever har påbörjat övriga
introduktionsprogram.

23

3. E
 n trygg vård och omsorg
av hög kvalitet
Uppföljning av indikatorer

Brukarundersökning i äldreboende

Resultat från Socialstyrelsens
brukarundersökning inom äldreomsorgen

Andel som är nöjd i %
Bedömning av helhet

Socialstyrelsen genomför årliga enkätundersökningar
till samtliga brukare i landet inom hemtjänst och
särskilt boende. Nedan redovisas resultat för ett urval
av frågor.

Bemötande

Få kontakt med
personalen på boendet

Brukarundersökning inom hemtjänst
Andel som är nöjda i %
Sammanfattande betyg
Information om förändringar
Bemötande
Förtroende för personalen
Personalen kommer
på avtalad tid
Tillräckligt med tid för
personalen
Trygghet
Andel som ofta besväras
av ensamhet, (%)
Andel som har svåra
besvär av ängslan, oro
eller ångest, (%)

2016

2017

Gnesta

89

90

Riket

91

92

Gnesta

65

62

Riket

70

69

Gnesta

98

97

Riket

97

98

Gnesta

93

91

Riket

93

93

Gnesta

91

90

Riket

87

87

Gnesta

77

77

Riket

84

84

Gnesta

89

86

Riket

87

88

Gnesta

13

15

Riket

13

13

Gnesta

7

7

Riket

6

6

Sammantaget är nöjdheten ungefär lika
med 2016 och riksgenomsnittet. Högt betyg redovisas
för bemötande, förtroende för personalen och att
personalen kommer på utsatt tid. För dessa frågor får
Gnesta ungefär samma betyg som riksgenomsnittet
och liknande resultat som 2016. Lägre betyg redovisas
för information om förändringar och tillräckligt med
tid för personalen och där får Gnesta lägre betyg än
riksgenomsnittet.

Kommentar:
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Förtroende för personalen
Tillräckligt med
tid för personalen
Maten
Måltidsmiljön
Trivs med rum/lägenhet
Trygghet

2016

2017

Gnesta

81

85

Riket

83

83

Gnesta

86

93

Riket

95

95

Gnesta

88

88

Riket

86

85

Gnesta

86

89

Riket

88

88

Gnesta

77

75

Riket

74

75

Gnesta

65

57

Riket

77

76

Gnesta

71

65

Riket

71

70

Gnesta

78

79

Riket

75

75

Gnesta

86

81

Riket

89

89

Sammantaget har nöjdheten ökat
sedan 2016 och ligger i nivå med riksgenomsnittet.
Högt betyg redovisas för bemötande, kontakt med
personalen och förtroende för personalen. För
dessa frågor får Gnesta ungefär samma betyg som
riksgenomsnittet. Noterbart är det förbättrade betyg
för bemötande jämfört med 2016. Lägre betyg
redovisas för tillräckligt med tid för personalen,
maten och måltidsmiljön. För frågor om mat och
måltidsmiljö noteras sämre betyg än 2016 och lägre
betyg för Gnesta än riksgenomsnittet. Ett nyinrättat
kvalitetsråd inom förvaltningen har under året
fokuserat på nutritionsfrågor.
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Lägesrapporter
Arbete med helhetssyn

Vuxen- och omsorgsförvaltningens verksamheter
strävar efter att arbeta inkluderande för att uppnå
goda resultat för kommunen i sin helhet. Det innebär
att verksamheterna aktivt erbjuder samarbete över
förvaltningsgränserna när det är möjligt och bedöms
ge effekt. Det goda samarbetet mellan myndigheter,
hälso- och sjukvårdsenheten och hemtjänsten samt
särskilda boenden är särskilt viktigt att upprätthålla
och utveckla.
Utvecklad organisation

Verksamhetsområdet Administration och bistånd har
nu funnits inom vuxen- och omsorgsförvaltningen i
ett år. En utvärdering av organisationsförändringen
gjordes hösten 2017, vilken visade att den nya
organisationen upplevs som effektiv och att k unskaper
tas tillvara. Den största vinsten beskrivs som närhet
till de olika stödfunktionerna, ett helhetstänk för
förvaltningen samt en minskad sårbarhet för till
exempel IT. En ny funktion som kommunikatör finns
sedan maj 2017. Funktionen är direkt underställd
förvaltningschefen för att göra förvaltningens arbete
och händelser kända både inom organisationen men
framförallt för att kommunmedborgare över lag ska få
ökad vetskap om vad skattemedel används till. För att
möta medborgarnas efterfrågan har kommunikatören
främst arbetat med att få ut snabb, tydlig och korrekt
information genom flera olika kommunikations
kanaler.
Kvalitetsråd bildat

Ett kvalitetsråd med verksamhetschefen för äldre
och personer med funktionsnedsättning samt
representanter från alla verksamheter har under året
arbetat med nutritionsfrågor. Arbetet har hittills
lett till införandet av riktlinjer kring förebyggande,
behandlande åtgärder mot undernäring, minskad
nattfasta samt en munvårdsrutin.

Ny enhet på Ekhagen

På Ekhagen har en särskild enhet öppnats med
inriktning mot personer med beteendemässiga
och psykiska symtom vid demens eller psykiatrisk
sjukdom. Personalen har fått utbildning i bemötande
för den målgruppen. Med den nya enheten har miljön
blivit lugnare både för den särskilda enheten och för
de andra enheterna som påverkats.
Nytt äldreboende

Ett nytt äldreboende med 44 platser ska byggas på
Frönäs gärde. Det beräknas bli inflyttningsklart
vintern 2018/2019 och har namnet Strandhagen.
Markberedningen påbörjades i september 2017.
Integrerade bostäder

Ett serviceboende planeras i norra Gnesta som avser
bostäder med särskild service för vuxna (enligt LLS
9 § 9) med tillgång till gemensamhetslägenhet och
personal. Projekteringen är påbörjad tillsammans med
Gnestahem AB. Husen beräknas bli klara årsskiftet
2018/2019.
Sommarläger för unga med funktionsnedsättning

Ett sommarläger har genomförts i egenregi för de barn
och ungdomar som vistas på Regnbågens korttidsoch fritidsverksamhet.
Samarbete med frivilligorganisationer

Från mitten av 2017 har ett projektarbete genomförts
i syfte att kartlägga hur frivilligverksamheten ska se
ut i framtiden. Rapporten visar bland annat ett behov
av att samordna frivilligaktiviteter, vilket kommer
utvecklas mer under 2018. Det finns ett stort intresse
av att bilda en frivilligförening och att samlokaliseras.

Aktiviteter på äldreboenden

Frustunagården och Ekhagen har varsin aktivitets
samordnare som varje dag erbjuder de boende
individuella och gemensamma aktiviteter. Aktiviteter
kan förekomma i form av utevistelse, rörelse, musik,
samtal, särskilda individuella önskemål eller utflykter.
Med tjänsterna aktivitetssamordnare har de dagliga
aktiviteterna ökat och de individuella aktiviteterna har
blivit mer efter vars och ens önskemål.
Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål
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4. F
 ler välmående och växande företag

Uppföljning av indikatorer
Höga betyg från företagen

I NKI-undersökningen (nöjd-kund-index) som görs
inom Stockholm Business Alliance och SKL1 om
företagares uppfattningar om kommunernas service
framgår att Gnesta kommuns företagare är mer
nöjda med kommunens företagsservice än tidigare år.
Gnestas totala NKI var 71 poäng av 100, vilket är det
högsta värdet sedan undersökningen påbörjades och
en förbättring med fem poäng från året innan.
Enkäten gjordes inom ramen för Stockholm Business Alliance (SBA) och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Företag som varit i kontakt
med kommunen angående bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd,
miljötillsyn och brandtillsyn har fått frågor om kommunens bemötande,
effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

1
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Företagen i Gnesta kommun ger betyget 3,7 i
ett sammanfattande omdöme i Svenskt näringslivs
ranking. Det är en ökning från förra året med 0,2 och
det näst högsta betyget genom åren. En genomgång
av delfaktorerna visar ett högre betyg för 12 områden
jämfört med förra året. Störst är ökningen för
kommunens information till företagen. (Mätdatum är
vid årsskiftet 2016/2017.)
Insatser för nyföretagande

Under 2017 startade 51 nya företag jämfört med
59 företag 2016. Flest företag startades inom
bygg, gräv, måleri, el och VVS. I samarbete med
Nyföretagarcentrum arrangerade Gnesta kommun
två starta-eget kurser om fem tillfällen vardera.

Drygt 20 personer deltog, varav 60 procent män
och 40 procent kvinnor. Rådgivning till nystartade
företag har även förekommit vid separata tillfällen på
biblioteket.
För att stärka nyföretagandet har Gnesta kommun
även inlett ett nytt samarbete med Coompanion, en
företagsorganisation som arbetar för att det sociala
företagandet ska öka. En företagsrådgivare från
Coompanion har vid flertalet tillfällen funnits på plats
i Gnesta för rådgivning.
En företagshylla har introducerats på biblioteket i
Gnesta med aktuell företagsinformation. Tillsammans
med Arbetsförmedlingens jobbsökare, Nyföretagar
centrum och Coompanion har ett Öppet-hus 2017
arrangerats, där besökare ställde företags- och arbets
relaterade frågor. Målet var att locka fler människor
till att starta företag.

Lägesrapporter
Fortsatta aktiviteter inom näringslivsprogrammet

Under året fortsatte näringslivsrådet (med företagare,
politiker och kommunala tjänstepersoner) att genom
föra flera av aktiviteterna i näringslivsprogrammet.
Näringslivsgalan gick av stapeln i februari med
samtliga platser fullbokade. Årets Företagare, Årets
Nyföretagare, Årets profil samt Årets Inspiratör
utsågs. I samarbete med Arbetsförmedlingens jobb
sökare och Företagarna Trosa-Gnesta arrangerades en
utbildningsserie om rekrytering och anställning för 13
företagare. Kommunen har gått med i nätverket ESIC
(East Sweden Infra Cluster) för att ge näringslivet en
möjlighet att ta del av de affärsmöjligheter byggandet
av Ostlänken ger.
Mötesplatser för företag

Företag med över fem anställda

Det finns 65 företag registrerade med fler än fem
anställda. Under samma period 2016 fanns det 67.
Uppskattade företagsbesök

Kommunalråden och näringslivschefen gjorde 40
företagsbesök inom olika branscher, varav 20 företag
drevs av kvinnor och 16 drevs av män och resten av
både män och kvinnor.

Två Morgonsoffor genomfördes under året (i Gnesta
och Björnlunda) som besöktes av närmare 130
företagare. Gnesta kommun stod dessutom som
värd för årets Sörmlandssoffa i september, då nästan
200 företagare från hela länet deltog. Ytterligare en
mötesplats har startat – Affärslunch – i samarbete
med Södertuna Slott. Närmare 20 företagare
deltog i det första mötet i juni på temat Ostlänken.
Dessutom bjöd kommunen in Gnesta handel till fyra
företagsfrukostar för att prata om handelns villkor.

Mer planlagd mark för handel och industri

Den planlagda marken för handel och industri
har ökat i och med en ny detaljplan för handel
och industri på 2 hektar vid OK/Q8 längs väg 57.
Förutom drygt 1,5 hektar vid Vackerby industri
område äger kommunen en tomt i Frösjö strand på
0,4 hektar och en tomt i anslutning till Tvålfabriken
på 1,3 hektar. I Stjärnhov finns en mindre tomt för
industri på 0,2 ha vid Mejerivägen. I Björnlunda och
Laxne finns ingen kommunal markreserv för industri
i dagsläget. Det finns totalt 5,25 hektar kommunalt
ägd och 1,25 hektar privat ägd planlagd mark (2016
var det 3,25 respektive 1,25 hektar).

Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål
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5. F
 ler i sysselsättning samt en
arbetslöshet som ligger minst
2 procent under länssnittet
Relativ arbetslöshet och antal personer med aktivitetsstöd
16-64 år (% av arbetskraften)

Öppet arbetslösa

Program med aktivitetsstöd

2017-12-31

Differens 1 år

2017-12-31

Differens 1 år

Gnesta

2,4 %

-0,8 %

2,2 %

-0,3 %

Södermanland

5,0 %

-0,3 %

5,2 %

-0,4 %

Riket

4,1 %

+/-0

3,4 %

-0,2 %

Program med aktivitetsstöd omfattar t. ex. arbetsmarknadsutbildning, jobb- och utvecklingsgaranti, jobbgaranti för ungdomar,
stöd till start av näringsverksamhet och arbetspraktik.

18-24 år (% av arbetskraften)

Öppet arbetslösa
2017-12-31

Differens 1 år

2017-12-31

Differens 1 år

2,9%

-0,6%

2,5%

-1,4%

Södermanlands län

5,7%

-0,6%

7,5%

-2,1%

Riket

4,6%

-0,4%

5,6%

-1,0%

Gnesta

Den öppna arbetslösheten var
2,4 procent den 31 december 2017, en minskning
med 0,8 procentenheter mot samma tidpunkt
2016. Därutöver deltog 2,2 procent i någon form av
arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd.
Jämfört med länet och riket hade Gnesta lägre andel
arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadsåtgärder.
Bland ungdomar var den öppna arbetslösheten
2,9 procent den 31 december 2017, en minskning med
0,6 procentenheter på ett år. Därutöver var
2,5 procent av ungdomarna i arbetsmarknadspolitiska
program. Jämfört med länet och riket var andelen
arbetslösa och i program betydligt lägre i Gnesta.
Den könsuppdelade statistiken visar något lägre
arbetslöshet för kvinnor (1,9 procent) än män
(2,8 procent). Bland ungdomar noteras lägre arbets
löshet bland kvinnor (2,0 procent) än bland män
(3,7 procent). Mönstret med lägre arbetslöshet bland
kvinnor är densamma i Gnesta som i länet och riket
totalt.
Kommentar:
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Lägesrapporter
Insatser för sysselsättning

Av de nyanlända inom etableringsprogrammet och
andra utrikesfödda har under året 27 personer haft
arbete eller sysselsättning inom kommunen och 5
har fått arbete hos annan arbetsgivare. Utöver detta
har 3 påbörjat eller återgått till studier av olika slag.
Dessutom har kommunen skapat 8 extratjänster inom
bland annat förskola, äldreboende och Lilla Åter
bruket 2.
Slussen och Lilla Återbruket har totalt arbetat med
cirka 40 ungdomar inom Delegationen för Unga till
Arbete (DUA) och kommunens aktivitetsansvar. Av
dessa har 9 ungdomar hittills haft sysselsättning eller
arbete på Lilla Återbruket, 7 har fått arbete inom
övriga kommunen och 8 har fått arbete hos annan
arbetsgivare. Utöver detta har 15 påbörjat eller återgått
till studier av olika slag.
2

Ny anställningsform för nyanlända och långtidsarbetslösa

Av de långtidsarbetslösa har 13 personer haft
sysselsättning eller arbete på Lilla Återbruket, 1 har
fått arbete inom övriga kommunen och 4 har fått
arbete hos annan arbetsgivare. Utöver detta har 1
påbörjat studier.
Fler ferieplatser för ungdomar

Sommaren 2017 hade kommunen 90 ferieplatser
(75 platser 2016) vilka erbjöds i två treveckors
perioder. Till dessa platser sökte drygt 100 ungdomar
(94 sökte 2016). De 90 ferieplatserna tillsattes
oberoende av kön varav 40 flickor och 50 pojkar fick
sin ferieplats.

Lägesrapporter
Utökat ansvar för Slussen

Slussen – Lilla återbruket har detta år, utöver
ordinarie verksamhet med utegrupp och butik,
medverkat vid driften av Klämmingsbergsbadet
och två av kommunens idrottsplatser. Fokus har
legat på ungdomar och nyanlända och arbetet
med extratjänster har varit prioriterat. Hittills har
Slussen arbetat med drygt 90 personer. Av dessa
var det cirka 40 ungdomar, 20 nyanlända inom
Arbetsförmedlingens etableringsprogram, 16 ”övriga
utrikesfödda” och resterande ”övriga” arbetssökande.

Samverkan för ungdomar

Gnesta kommun samverkar med Arbetsförmedlingen
och Delegationen för Unga till Arbete (DUA) för
att ungdomar 16–24 år ska komma vidare till arbete
eller studier. Samverkan har resulterat i gemensamma
möten mellan arbetsvägledare, arbetsförmedlare och
ungdomar.
Vuxenutbildning

På Utbildningscentrum har det under 2017 varit en
ökning av antalet elever på svenska för invandrare
(SFI). Under våren 2017 var det 89 elever och under
hösten 72 elever. Komvux har under året haft ett
sjunkande antal elever på gymnasiala kurser, men
en liten ökning av elever på grundläggande kurser.
Många elever väljer att studera på distans då de har
ett arbete. Ett sjunkande antal elever noteras för
yrkesvux-utbildningar på grund av att många arbetar
och vill avvakta med sina studier. Under 2017 var det
24 elever varav 20 inom vård och omsorg.

Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål

29

6. E
 n befolkningstillväxt om
minst 200 invånare per år

Uppföljning av indikatorer

God planberedskap

Befolkningen fortsätter att öka

Gnesta kommun har god planberedskap för bostäder
i hela kommunen. Planberedskap finns idag för cirka
360 bostäder. I Gnesta tätort finns planer för cirka
200 bostäder, i Stjärnhov 93 bostäder, i Laxne 31
bostäder, i Björnlunda 10 bostäder och på lands
bygden 23 bostäder.

Gnestas befolkning har ökat med 158 personer och
uppgick den 31 december till 11 019 personer. Det
är en ökning med cirka 1,5 procent som främst beror
på inrikes flyttningsöverskott och invandringsöver
skott. Under 2016 var ökningen 2 procent (212 nya
kommuninvånare) som berodde på stort invandrings
överskott i och med flyktingtillströmningen året
innan. Under 2017 har många av dessa nyanlända fått
kommunplacering i andra kommuner.
Befolkningsförändring under 2016 och 2017
År

Totalt

Födelse
överskott

Invandringsöverskott

Inrikes
Justering
flytt
överskott

2016

+212

+34

+197

-19

0

2017

+158

-4

+45

+112

+5

Antal påbörjade bostäder
(bygglov med startbesked)

Under året har bygglov med startbesked beviljats
för motsvarande 131 bostäder. Av dessa avsåg 116
lägenheter och 15 småhus. Motsvarande siffror för
2016 var att det beviljades startbesked för totalt 94
bostäder, varav 81 lägenheter och 13 småhus.
Antal färdigställda bostäder och lägenheter
(beviljade slutbesked)   

Under året färdigställdes 53 bostäder; 42 radhus
och 11 småhus. Motsvarande siffror för 2016 var
15 bostäder som alla var i form av småhus.
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Resultat från medborgarundersökning om trivsam
bebyggelse, hitta bra boende etc.
Betyg där 1 är
lägsta och 10 är
högsta betyg

Gnesta
2017

Gnesta
2015

Alla kommuner
2017

Hur ser du på
möjligheterna till att
hitta bra boende?

5,5

5,7

5,2

Kvinnor

5,5

5,6

5,1

Män

5,4

5,7

5,2

Hur ser du på utbudet av olika typer av
boendeformer?

5,2

5,1

5,2

Kvinnor

5,4

5,0

4,9

Män

5,1

5,2

5,0

Hur ser du på
hur trivsam
bebyggelsen är?

7,2

7,1

6,6

Kvinnor

7,5

7,2

6,6

Män

6,9

7,0

6,5

Betygen för möjligheter att hitta en bra
bostad och utbudet av bostäder i Gnesta var ungefär
samma som 2015 och i nivå med genomsnittet. Värt
att notera är att betyget om trivsam bebyggelse ligger
klart över kommunsnittet.

Kommentar:

Lägesrapporter
Bostadsförsörjningsprogram och byggbonus

Ett bostadsförsörjningsprogram som avser perioden
2017–2022 antogs i oktober. Programmet redovisar
att det kan komma att byggas 876 bostäder under
denna period, vilket motsvarar drygt 140 bostäder
per år i genomsnitt. Programmet tar även upp andra
aspekter av boende och bostadsmarknad i kommunen.
Programmet utgör en av flera förutsättningar för att
få del av den statliga byggbonusen. Kommunen erhöll
2,6 mkr i byggbonus 2017 (1,9 mkr 2016).
Omfattande bostadsbyggande pågår

Utbyggnaden av bostäder på Frösjö strand pågår.
Under året blev samtliga Ereims 42 radhus klara
för inflyttning. Ett kvarter med 39 bostadsrätter

som Nokon bygger beräknas ha inflyttning i mars
2018. Nokon har även påbörjat den andra etappen
med ytterligare 39 bostadsrätter. I området återstår
därefter ett kvarter med ett sexvåningshus att bygga.
Vid Frönäs gärde har FB bostad under året byggt 36
bostadsrätter som har planerad inflyttning i februari
2018. I området finns dessutom en tomt som är
anvisad till Gnestahem för byggandet av cirka 40
hyresrätter.
En detaljplan för 80 bostäder vid Österkärv blev
klar i juli. BoKlok som är byggherre för området
sålde i slutet av året en första etapp med 40 lägenheter
med inflyttning beräknad till slutet av 2018. För
ett område vid Åkervägen i norra Gnesta blev en
detaljplan för 30–50 bostäder klar under hösten.
Gnestahem planerar för hyresrätter på platsen.

Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål
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7. Ett starkt, brett och inkluderande
föreningsliv

Uppföljning av indikatorer
Fler kulturföreningar och fler barn och ungdomar
i idrottsföreningar

Gnesta
2017

Gnesta
2015

Alla
kommuner
2017

Möjlighet till att kunna
utöva fritidsintressen
t.ex. sport, kultur,
friluftsliv, föreningsliv?

7,5

7,1

7,3

Kvinnor

7,8

7,0

7,4

Män

7,2

7,3

7,2

Tillgång till
kulturevenemang

5,9

5,6

5,9

Kvinnor

6,0

5,5

6,0

Män

5,7

5,7

5,7

Biblioteksverksamheten

7,8

7,6

7,7

Stor bredd av kulturaktiviteter

Kvinnor

8,2

7,7

7,8

Gnesta kommun har ett nära samarbete med
Scenkonst Sörmland. Under våren visades teater
föreställningen Laina och Fåglarna i samverkan med
Gnesta Solidaritet.
I maj månad anordnades för femte året Kalaset i
Gnesta tillsammans med Kulturskolans dag. Renaida
från Idol uppträdde förutom Kulturskolans musik,
dans och teaterklasser samt eldslukare och capoie
ria-dans. Omkring 500 barn och föräldrar besökte
Kalaset.
Sörmlands Museer arrangerade i år Sound of
Sörmland. Två ljudkonstverk placerades i Gnesta,
ett på Stora Torget (Helvetet) och ett på biblioteket
(Bob hund vs Papfar). Film i Sörmland turnerade med
Sörmlands största skolfilmfestival – Tigerfestivalen
och lade ett (av totalt tre) turnéstopp i Gnesta.
Graffititurné 2017 genomfördes i samarbete med
Landstinget Sörmland, Studiefrämjandet och Graffiti
kommissionen, ett samarbete mellan åtta av länets
kommuner.
En Kulturdag anordnades i november på Elektron
i ett samarbete med Scenkonst Sörmland, Gnesta
kulturskola och fritidsgården Chill. En heldag
med teater, stand-up, musik, workshops och dans.
Omkring 600 besökare kom till Kulturdagen.

Män

7,3

7,5

7,4

Inom kultursektorn finns 38 föreningar (37 fören
ingar 2016) varav 17 intresseföreningar, 13 kultur
föreningar, 4 musikföreningar och 4 hembygds
föreningar. Dessutom finns 4 pensionärsföreningar
och 3 studieförbund.
Inom fritidssektorn finns 24 idrottsföreningar
och 2 friluftsföreningar. År 2017 var det totalt
1 995 idrottsutövare och medlemmar i åldrarna 4–20
år, varav 872 flickor och 1 123 pojkar, vilket är en
ökning jämfört med 2016 (1 849 idrottsutövare i åld
rarna 4–20 år, varav 813 flickor och 1 036 pojkar).
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fritidsintressen, kulturmöjligheter etc.
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Betyg där 1 är
lägsta och 10
högsta betyg

Medborgarundersökningen visade en
viss förbättring av betyget i alla frågor jämfört med
2015. Bidragande orsaker kan vara att exponeringen
av de kulturella evenemangen ökat och synliggjorts på
webb och i sociala medier. I och med synliggörandet
har kulturmedvetandet hos medborgarna ökat.
Föreningarna har, i och med de nya bidragsreglerna,
börjat arrangera fler egna evenemang. Kommunen
har också tagit ett större kulturellt ansvar än tidigare i
samarbete med bland annat Scenkonst Sörmland. De
förbättrade betygen beror nästan uteslutande på att
kvinnor gett ett högre betyg.

Kommentar:

Fyra kulturevenemang per dag

Under året har sammanlagt 1 599 kulturevenemang
genomförts vilket i snitt är fyra evenemang om dagen
– året runt. Det är evenemang som anordnas av både
kommun och olika föreningar, som konst, musik,
dans, teater, bingo, bio, workshops och föreläsningar
för alla åldrar.

Resultat från medborgarundersökning om
fritidsmöjligheter och idrottsanläggningar
Betyg där 1 är lägsta
och 10 högsta betyg

med badplats, lekplatser, fiber och trafikfrågor såsom
fartmätning. I Björnlunda hölls två möten med
det nya byalagets styrelse. Frågor som diskuterades
i Björnlunda var cykelväg mellan Björnlunda och
Gnesta, byggnationer, gatuunderhåll, utegym,
välkomstskyltar, fiber och hundrastgård med mera.

Gnesta
2017

Gnesta
2015

Alla
kommuner
2017

Öppettider vid
kommunens idrotts/
motionsanläggningar

6,8

6,1

6,8

Kvinnor

6,9

6,0

6,9

Kommunen sponsrade flera evenemang

Kommunen sponsrade olika evenemang och
aktiviteter under 2017 såsom Gnestarevyn, Vårspiran,
Musik i Gryt, Spelmanstämman, Groove i Gnesta,
Gnestadagarna, Gnesta Konstrunda och Lakeside.
Men också cirkusskola, lovaktiviteter med prova-pådagar, idrottsskola och sommarsimskola. Dessutom
sponsrades bland annat Så var det 1992 – film
och berättarkväll om hur det var när kommunen
bildades, Karins Änglars körjubileum, Kulturdagen,
julmarknaden och julkonsert i samverkan med Lions.

Män

6,7

6,2

6,7

Utrustning och skötsel
av kommunens idrotts/
motionsanläggningar

6,2

5,4

6,4

Kvinnor

6,4

5,5

6,5

Män

6,0

5,4

6,3

Betygen förbättrades inom området
och ligger ungefär i nivå med genomsnittet (utom
sämre betyg för frågan om idrottsevenemang som
förklaras av männens lägre betyg). Förbättringarna
beror sannolikt på satsningarna på fritidsområden,
föreningsliv och idrottsanläggningar som pågått i
flera år.
Kommentar:

Lägesrapporter
Framtidsmöten

I Stjärnhov genomfördes tre framtidsmöten med
Stjärnhovs byalag under perioden. Frågor som
diskuterades var bland annat mötesplats Stjärnhov

Idrottspolitiskt program

Under 2017 har ett arbete med att ta fram ett idrotts
politiskt program i samarbete med föreningarna
pågått. Två workshops har genomförts med förenings
livet och Sörmlandsidrotten för att ta fram priorite
rade aktiviteter och områden som föreningarna vill
lyfta fram. Resultatet sammanställdes i ett dokument
som under hösten gick ut på remiss till föreningslivet
och Sörmlandsidrotten. Beslut om programmet sker
våren 2018 i kommunfullmäktige.

Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål
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8. Gnesta kommun ska vara en
attraktiv arbetsgivare

Uppföljning av indikatorer
Minskad sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron under 2017 var 8,17 procent
vilket är en minskning från föregående år (8,47
procent). Minskningen noteras för både kvinnor (
från 8,68 till 8,59 procent) och män (från 7,61 till
6,57 procent) men är avsevärt större för män.

Medarbetarna anger även i hög grad att de vet vad
som förväntas inom ramen för anställningen och är
insatt i arbetsplatsens mål. Samtidigt är upplevelsen
att dessa inte följs upp och utvärderas tillräckligt
väl. I svaren anges också att medarbetarna önskar
högre grad av uppskattning från sin närmaste chef.
Diagrammet visar resultat av medarbetarenkäten – ju
större cirkel, desto högre andel ser positivt på frågan.

Ökat nyttjande av friskvårdsbidrag

2017 ökade friskvårdsbidraget till 1 500 kr från
800 kr och ett systemstöd infördes för att förenkla
administrationen av bidraget. Målet var att fler skulle
nyttja bidraget, vilket har uppnåtts. Under 2017
utnyttjade mer än 50 procent av de anställda bidraget
jämfört med drygt 30 procent 2016.
Viss ökning av andel heltidsanställda

Av samtliga månadsavlönade har 65 procent en
heltidsanställning, varav 63 procent är kvinnor och
71 procent är män. Detta innebär en total ökning
med 1 procentenhet jämfört med 2016.
Resultat av medarbetarenkäten

En medarbetarenkät genomfördes under hösten,
med utgångspunkt i SKL:s HME-enkät (Hållbart
medarbetarengagemang). Svarsfrekvensen var 58,4
procent. Även timanställda var inbjudna att delta.
Timanställda nås inte lika lätt av information och har
inte heller samma tillgång till digitala enkäter, vilket
med stor sannolikhet bidrar till att svarsfrekvensen är
relativt låg.
Det övergripande resultatet visar att kommunens
medarbetare känner hög grad av motivation för sitt
arbete och en stor andel svarar positivt på frågorna:

1. Jag ser fram emot att gå till arbetet
2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt nuvarande arbete
3. M
 in närmaste chef ger mig förutsättningar att ta
ansvar i mitt arbete
4. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete
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Jag vet vad som
förväntas av mig
i mitt arbete.

Min arbetsplats
mål följs upp och
utvärderas på ett
bra sätt.

100

Mitt arbete känns
meningsfullt.

83
87

80
60

64

40

Jag lär nytt
och utvecklas
i mitt dagliga
arbete.

78

Jag är insatt i min
arbetsplats mål.

20

80

77
Jag ser fram
emot att gå
till arbetet.

78
71

Min närmaste chef
visar uppskattning för
mina arbetsinsatser.

79

Min närmaste
chef ger mig
förutsättningar
att ta ansvar i
mitt arbete.

Min närmaste chef
visar förtroende för
mig som medarbetare.

Kvinnor och män har likvärdiga resultat i under
sökningen. De marginella skillnaderna som kan
ses är att kvinnor har ett något högre värde för
motivation än män, vilka i sin tur anger sig ha en
aningen bättre bild av ledarskapet. Vidare anger
kvinnorna en marginellt mindre positiv uppfattning
av styrning och måluppföljning. Skillnaderna är dock
så små att det är svårt att dra vidare slutsatser av dem.
Resultatet av undersökningen analyseras på samtliga
arbetsplatser och handlingsplaner ska utarbetas inom
förbättringsområden.

Lägesrapporter
Utbildningsinsatser för chefer

Fyra Ledarforum har genomförts under året. Temat
har varit plattformar för ledar- och medarbetarskap.
Inom ramen för Ledarforum har ledarutveckling
kopplats till de förmågor som ledarplattformen
innehåller. En utbildning i arbetsmiljöarbete för
chefer och fackliga företrädare genomfördes under
året.
Ledar- och medarbetarplattform

Plattformar för ledar- och medarbetarskap
har utvecklats gemensamt i chefsgruppen och
kommunicerats i organisationen. Syftet är att
skapa en tydlighet och samsyn kring vilka

förväntningar Gnesta kommun har på chefer och
medarbetare. Mallar för utvecklingssamtal som
stödjer plattformarna har tagits fram och förankrats i
verksamheten. Även förslag på nya lönekriterier som
stödjer plattformarna har tagits fram. Dessa planeras
att användas i kommande löneöversyn.
Erbjudande om önskad sysselsättningsgrad

Systemstöd för att öka både kommunens och med
arbetarnas möjligheter att kunna erbjuda önskad
sysselsättningsgrad är infört. Vuxen- och omsorgs
förvaltningen erbjuder heltid vilket kan innebära
arbete på flera enheter för att gå upp i sysselsättnings
grad. Behoven har tillgodosetts bland annat genom
arbete i pool och vikariat med mera.
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35

9. En god ekonomisk hushållning
Uppföljning av indikatorer
Prognossäkerhet vid budgetuppföljningar

Redovisas i avsnittet Finansiell analys (sidorna 54–59).
Ekonomiskt resultat

Redovisas i avsnittet Gnestas ekonomi (sidorna 40-42).
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter

Redovisas i avsnittet Finansiell analys (sidorna 54–59).

Lägesrapporter
Digitalisering i kommunen
Digitalisering av processer
pågår i samtliga förvaltningar:

Inom vuxen- och omsorgsförvaltningen pågår arbete
mellan landstinget och länets kommuner kring
gemensamma system inför 2018 för att ”Trygg
hemgång och effektiv utskrivning” ska fungera.
Digitala system för informationsöverföring mellan
huvudmännen, Prator och Nationell Patientöver
sikt (NPÖ) har anpassats och implementerats.
Grunden för videokommunikation mellan landsting
och kommun vid vårdplaneringar är lagd. Inom
hemtjänsten kan den som önskar och inte vill bli störd
på natten få en trygghetskamera för bruk nattetid. För
de brukare som en längre tid haft kamera installerad
istället för tillsynsbesök på natten har det fungerat väl
för både brukare och personal.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår en
större satsning på digitala resurser i undervisningen.
Detta ska på sikt leda till att alla elever har ett
personligt digitalt lärverktyg att arbeta med i skolan.
Hittills har detta införts i två årskurser. Under året
har e-tjänsterna ”förskoleplats, fritidshemsplats
och skolplats” lanserats (i skolplats ingår även
skolbyte). I dessa e-tjänster loggar användarna in med
e-legitimation.
Inom kommunstyrelseförvaltningen pågår
införandet av en mer ekonomisk och miljövänlig
utskriftsprocess i hela kommunen. Först ut var
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Frejaskolan och Ekhagen. Utbildning av kommu
nikationsrådets medlemmar i den gemensamma
e-tjänstplattformen Open ePlatform är genomförd
och arbetet med att bygga e-tjänster fortlöper. Under
2017 lanserades 13 nya e-tjänster i plattformen. Inom
biblioteket har de publika datorerna fått nytt bok
ningssystem som underlättar medborgarnas bokning
och personalens arbete.
Digitaliseringsarbetet inom samhällsbyggnads
förvaltningen omfattas bland annat av medlemskap
i Geodatasamverkan, utökade och uppgraderade
digitala verktyg samt utveckling av e-tjänster inom
bygg, miljö och renhållning. Digital orderhantering
för VA och renhållningskunder har införts. Utökad
användning av driftsövervakningssystemet sker och
numera ingår pumpstationerna i övervakningen.
Större upphandlingar under 2017

Egna upphandlingar har genomförts av bland annat
avloppspumpstation, grävmaskin, traktor, VA-buss
och lastbil, banktjänster, pensionsadministration,
ekonomisystem, mark och VA för Frönäs gärde samt
utbyggnad av vatten- och tryckspillvattenledningar
(”Laxnelänken”). Upphandlingar har också genom
förts av till exempel grusmaterial, kommunikations
byråtjänster, anläggningsarbete på Västra Storgatan
samt slam och uttjänt material från fosforkällor,
pensionsadministration, tryckeritjänster och skol
läkare. Dessutom har Gnesta kommun deltagit
i upphandlingar samordnade av Trosa kommun
avseende avfallshämtning, slamtömning och plast
påsar för insamling av matavfall.

10. Långsiktigt minskad naturoch klimatpåverkan
Uppföljning av indikatorer

Lägesrapporter

Gnesta förbättrade 12 gröna nyckeltal

3

Gröna nyckeltal behandlar 16 nyckeltal. I Gnesta
förbättrades 12 nyckeltal, ett bättre än förra året.
Inom två områden har ordentliga kliv tagits i rätt
riktning. Det handlar om miljöcertifierade skolor
och förskolor samt ekologiska livsmedel. Nyckeltalet
ekologiska livsmedel visar andelen ekologiska
produkter som köps in till organisationen. Gnestas
uppgång till 35 procent innebar att kommunen fick ta
emot diplom från EkoMatCentrum som överräcktes
av civilminister Ardalan Shekarabi.
Två nyckeltal är oförändrade. Två nyckeltal
försämrades. Ett gäller transportenergi för tjänste
resor med bil per årsarbetare. Trots att Gnesta
kommun satsat på ett antal laddhybrider (bilar med
delvis eldrift) ökar energianvändningen (dock inte
koldioxidutsläppen). Det kan bero på fler resor för
hemtjänst och hemsjukvård kopplat till en åldrande
befolkning.
Resultat från medborgarundersökning
om renhållning och sophämtning
Betyg där 1 är lägsta
och 10 är högsta betyg

Gnesta
2017

Gnesta
2015

Alla
kommuner
2017

8,0

7,7

Vad tror eller tycker du om …
… sophämtningen i din
kommun?

8,0

Kvinnor

8,2

7,9

7,8

Män

7,8

8,1

7,6

7,9

8,1

7,4

… tillgängligheten till
återvinningscentraler?
Kvinnor

8,0

7,9

7,4

Män

7,8

8,2

7,3

Frågor om renhållning och sop
hämtning fick som tidigare undersökningar de
högsta betygen i undersökningen och högre betyg än
riksgenomsnittet.

Kommentar:

Gröna nyckeltal har tagits fram av Sveriges ekokommuner.

Miljö- och hållbarhetsplanen genomförs

Från 2017 har det skett en förändring i förordningen
om statsbidrag till energi– och klimatrådgivning.
Förutom en väsentligt lägre bidragsnivå finns bland
annat krav om kommunsamarbete och att minst en
halvtidstjänst ska finnas för rådgivning. Detta har lett
till ett samarbete mellan Gnesta, Trosa, Nyköping och
Oxelösunds kommuner, där Trosa är värdkommun.
Energibesparing pågår inom VA-enheten och
under året har utbyte till moderna och energieffektiva
pumpar med frekvensstyrning skett. Denna åtgärd
har inneburit en besparing av 133 000 kWh på ett år,
vilket motsvarar en minskning med 8,5 procent.
Inventering av bristfälliga enskilda avlopp pågår
och 2017 inventerades 300 avlopp. Planen är att
samtliga enskilda avlopp i kommunen ska vara
inventerade 2020 och därefter ska näringsbelastningen
på sjöar och vattendrag väsentligt ha minskat.
Kommunen arbetar med vattenfrågor tillsammans
med Trosaåns vattenvårdsförbund. Under året
arrangerades vattendragsvandringar för allmänheten
vid Mälbykvarn och Sigtunaån. Vandringarna var en
del av Sörmlands vattenvecka. Provtagning har skett
av mikroplaster på utgående vatten från reningsverken
i Björnlunda, Gnesta och Mölnbo.
Kommunen deltar i ett samarbetsprojekt kring
fisken mal i Båven. Projektet syftar till att skydda
och stärka malen i Sörmland. Projekttiden är tre år
och finansieras bland annat av statligt LONA-bidrag
(Lokala naturvårdssatsningen). Under 2017 har
arbetet inriktats på provfiske och märkning.
Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag som
omfattas av direktivet uppnå ”God ekologisk status”
senast år 2021. Kommunen har ett uttalat ansvar att
se till att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå
målen. Kommunen genomför åtgärder inom flera
områden, bland annat upprustning av kommunalt
vatten och avlopp, myndighetsutövning genom tillsyn
på enskilda avloppsanläggningar samt tillämpning av
planmonopolet vid planering av till exempel dag
vattenhantering i nya områden.
Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål
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Upprustningar inom VA

Resultat från medborgarundersökning
om vatten och avlopp
Betyg där 1 är
lägsta och 10 är
högsta betyg

Gnesta
2017

Gnesta
2015

Alla
kommuner
2017

6,6

6,7

8,4

Kvinnor

6,7

6,7

8,4

Män

6,5

6,8

8,3

6,9

7,2

8,3

Vad tror eller
tycker du om …
… dricksvattnet
i din kommun?

… din kommuns
vattenförsörjning?
Kvinnor

7,0

7,3

8,4

Män

6,8

7,2

8,2

6,5

6,6

7,9

… din kommuns
avloppssystem?
Kvinnor

7,0

6,7

8,4

Män

6,0

6,5

7,8

Frågor om vatten och avlopp får
ungefär samma betyg som 2015 och ligger betydligt
lägre än kommunsnittet. Kommunen gör för
närvarande mycket stora insatser för att modernisera
VA-verksamheten (se nedan).

Kommentar:
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En omfattande upprustning av kommunens
vattenverk och avloppsreningsverk pågår samt en
utredning om ny vattentäkt i Gnesta. Nedan redovisas
en lägesrapport.
• Byggstart för Laxnelänken ägde rum hösten 2017
och byggtiden är cirka ett år.
• Stjärnhovs reningsverk har genomgått omfattande
upprustningar för att säkerställa driften av verket.
• Upprustning av Björnlunda reningsverk har
påbörjats hösten 2017 och beräknas bli klar i början
av 2018 för att klara de utsläppskrav som verksam
hetens tillstånd omfattar.
• Upprustning av Björnlunda vattenverk har påbörjats
hösten 2017 och beräknas vara klart i början av
2018. Syftet är att långsiktigt säkerställa god tillgång
och god vattenkvalitet.
• Utbyggnaden av ett digitalt driftövervakningssystem
har pågått sen 2016 och fortsätter under 2018.
• Utredning om Gnesta vattentäkt pågår.
Utredningen ska klarlägga behoven för att lång
siktigt säkerställa god tillgång och god vatten
kvalitet. Utredningen beräknas vara klar under
hösten 2018.
• Vattenverket i Stjärnhov kommer rustas upp under
2018.

11. Främjande av mänskliga
rättigheter och motverkande
av all form av diskriminering
Lägesrapporter
Arbetet med jämställdhetsplanen

Arbetet med den övergripande jämställdhetsplanen
utifrån CEMR-deklarationen 3[1] 2015–2020
påbörjades i organisationen under 2016. Varje
förvaltning har utarbetat en aktivitetsplan som
följs upp i ledningsgruppen fyra gånger per år och
avrapporteras i nämnderna vid två tillfällen per år.
Möten med den politiska styrgruppen genomförs
fyra gånger per år. För stöd och samordning av
arbetet inom förvaltningarna finns en kontaktperson
i varje förvaltning. I enlighet med beslutet om
jämställdhetsplan redovisas en uppföljning av planen
i årsredovisningen, se särskilt avsnitt Jämställdhets
redovisning.
Utökat arbete med diskrimineringsfrågor

Inom ramen för arbetet med CEMR och jämställd
hetsplanen har diskussioner förts om hur kommunen
ska bli bättre på att arbeta mer systematiskt och
samordnat även med de övriga diskriminerings
grunderna utöver kön. Slutsatsen av diskussionerna
utmynnade i att kommunstyrelsen beslutade att i
Framtidsplanen för 2018 inleda ett arbete med att
revidera kommunens CEMR-plan så att den ska
omfatta samtliga diskrimineringsgrunder.
Exempel på aktiviteter under 2017 är att kommun
styrelseförvaltningens förebyggande arbete på
biblioteket, medborgarkontoret samt Freja bad och
gym med CEMR-planen breddades till att även
omfatta HBTQ-personer, personer med funktions
nedsättning och personer med utländsk bakgrund.
Barn- och utbildningsförvaltningen utvecklade sitt
systematiska kvalitetsarbete avseende motverkandet
av kränkningar. Dessutom har föreläsningar i ämnet
likabehandling hållits för personalen. Vuxen- och
omsorgsförvaltningen införde ett mångfaldsspel som
spelas på arbetsplatsträffar i syfte att höja kompeten
sen inom likabehandling och diskrimineringsfrågor.

Underlätta för nyanlända att komma i arbete

Under våren har jobbcaféer med olika teman hållits
en gång i månaden för alla elever på SFI. Där har även
representanter från Arbetsförmedlingen, utbildnings
anordnare och näringslivet deltagit.
Gnesta kommun och Studiefrämjandet har under
hösten erbjudit nyanlända föräldrar att delta i en
studiecirkel om föräldrastöd.
Utvecklingsgrupp för likabehandlingsarbete

I syfte att verka för ett likvärdigt arbetssätt inom
barn- och utbildningsförvaltningen med lika
behandlingsarbete har en övergripande utvecklings
grupp bildats under våren. Gruppen har under året
tagit fram gemensamma rutiner och utredningsmallar
för anmälan och utredning av kränkande behandling.
Insatser på biblioteket

Arbetet med insatser för nyanlända personer har
fortsatt under året. Det slutfördes med hyllan ’Ny i
Sverige’, där det finns böcker för att lära sig svenska,
studiematerial, tvillingböcker, lexikon och böcker om
Sverige. Totalt har 162 böcker köpts in. Språkcaféer
har också genomförts en dag i veckan. Ytterligare
ett projekt var att skicka ut talböcker via nätet till
DAISY-spelare, så att låntagare som inte kan ta sig till
biblioteket fortfarande får tillgång till medier.
Handlingsplan för att förebygga
våldsbejakande extremism

I februari 2017 beslutades om en handlingsplan för
att förebygga våldsbejakande extremism. Där läggs
tonvikten på ett fungerande samspel mellan främst
skola, socialtjänst och polis i ett förbyggande arbete.
Aktiviteter som redovisas i planen är bland annat
information på hemsidan, intranät, samverkansformer
och kompetensutveckling inom organisationen.

[1] Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor
och män på lokal och regional nivå.
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Gnestas ekonomi
Kostnadsutveckling

Budgetavvikelse

Nettokostnaderna ökade med 5,6 procent under
2017 jämfört med 5,3 procent 2016. Detta berodde
främst på ökade personalkostnader med 8 procent
då vissa vakanta tjänster under 2016 inte tillsattes
förrän i slutet av 2016 eller under 2017. Även utökat
åtagande för kommunen under 2017 medförde ett
ökat resursbehov. Samtidigt har kostnadsutvecklingen
för v erksamhetens kostnader (exklusive jämförelse
störande poster, av- och nedskrivningar) hållits
tillbaka med en ökning på endast 1,9 procent.

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett
överskott med 327 tkr. Överskottet förklaras av
att årets lönerörelse genererade en lägre kostnad
än budgeterat (1,2 mkr), svårigheter att rekrytera
personal samt ledigheter för kansli- och nämndservice
och IT-enheten (1,2 mkr).
Underskott noteras för Kommunikation och
samverkan på grund av tillkommande kostnader
(251 tkr) då kommunen tog över Klämmingsbergs
badet i egen regi. Kommunen köpte i december
Powerhuset av Gnesta Förvaltnings AB då detta
bedömdes som ett framtida intressant exploaterings
objekt. Tillkommande kostnader för förvärvet
uppgick till 1,6 mkr.

Kommungemensamma poster
Kostnadsutveckling/budgetavvikelse

Kommungemensamma poster har ökat med totalt 21
mkr vilket främst beror på;
Kompensation från kommungemensamma poster
till Vuxen- och omsorgsnämnden efter beslut i
kommunfullmäktige för oförutsedda händelser under
2017 (-6,5 mkr), högre skatteintäkter under 2017
(+37 mkr), avsättning till deponin Korslöt under 2017
(-2mkr) och pensionskostnader (-1mkr).
Kommungemensamma poster överstiger budget
med 3,4 mkr, främst beroende av lägre kostnader för
avskrivningar och högre skatteintäkter.

Ekonomisk redovisning per nämnd1

Resultatet för vatten- och avloppsenheten 2017 blev
63 tkr. Detta beror på högre intäkter med en ny taxa.
Överskottet bidrar till att möta kommande kostnader
för ledningsnätet, vattenverken i Björnlunda och
Stjärnhov, samt reningsverken i Björnlunda, Stjärnhov
och Laxne.
Resultatet för renhållningen blev -182 tkr 2017.
Det beror främst på uppgradering av verksamhets
system avseende datoriserad tömningsregistrering och
att personalkostnaderna ökade något.

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Skattefinansierad verksamhet – kostnadsutveckling

Kostnadsutveckling

Totalt blev nettoresultatet -80,5 mkr för den skatte
finansierade verksamheten, en ökning med cirka
11,6 mkr jämfört med 2016. Kostnadsökningen
mellan 2016 och 2017 beror i första hand på att
Vuxenutbildning och arbetsmarknad (före detta ViA)
överfördes till kommunstyrelsen från Vuxen- och
omsorgsnämnden 2017. Ökningen beror också på att
badhuset togs i drift efter renoveringen och kompen
sationen för försämrade intäkter vid biljettförsäljning
för pendeltåg minskade. Dessutom fanns avsatta
medel för lönerevisionen centralt hos kommunchefen.

Nämndens nettokostnader för 2017 var 25,2 mkr,
vilket var en ökning med 1,3 mkr (5,3 procent) från
2016. Kostnadsökningen mellan åren 2016 och 2017
beror till största del på personalökningar inom planoch byggenheten samt för gata-, park- och anlägg
ningsenheten till följd av utökat åtagande.

1

40

Taxefinansierad verksamhet (budgeteras ej)

Se även driftredovisning på sida 88

Gnesta kommun | Årsredovisning 2017

Budgetavvikelse

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott
med cirka 1,1 mkr för 2017. Flera enheter bidrar till
överskottet. Miljöenheten bidrar (0,5 mkr) på grund
av högre intäkter för miljötillsyn och lägre personal
kostnader, central administration (0,3 mkr) på grund
av lägre personalkostnader samt plan- och bygg
enheten (0,2 mkr) på grund av högre bygglovsintäkter
än budgeterat.

Barn- och utbildningsnämnden
Kostnadsutveckling

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader för
2017 blev 270,5 mkr, en kostnadsökning med 3,3 mkr
jämfört med 2016 (1,2 procent). Ökningen berodde
till stor del på att kostnaderna för gymnasieskolan
ökat (2,5 mkr) avseende köp av skolplatser, skolkort
och taxi. Inom grundskolan minskade kostnaderna
till följd av att hyreskostnader för Laxne skola inte
längre belastade grundskolan utan påfördes kom
munens centrala poster. Särskolan minskade sina kost
nader då det var fyra elever färre att köpa platser till
efter att eleverna var klara med sina studier sommaren
2017. Kostnadsförändringar noterades också mellan
verksamhetsområden på grund av organisatoriska
förändringar, till exempel att samtliga chefer budget
mässigt flyttats från respektive verksamhetsområde till
central administration.
Budgetavvikelse

Nämnden redovisade ett överskott med cirka 1,7 mkr
för 2017. De största positiva budgetavvikelserna åter
finns inom kostenheten där avvikelsen uppgår till cirka
2,5 mkr på grund av lägre livsmedelskostnader och
svårigheter att rekrytera personal. Inom förskolan (2,1
mkr) på grund av budgeterad hyra för ny förskola som
inte påbörjats och att det inkommit mer statsbidrag än
budgeterat. Underskott återfinns inom grundskolan
(2,2 mkr) på grund av att omfattande förändringar i
skolorganisationen får genomslag i minskade personal
kostnader först nästa år. Underskott redovisades även
för gymnasieskolan (0,8 mkr) på grund av högre kost
nader för köp av skolplatser samt taxi- och skolkort än
budgeterat och inom särskolan (0,4 mkr), vilket beror
på oförutsedda kostnader av att fler elever åker taxi.
Vuxen- och omsorgsnämnden
Kostnadsutveckling

Vuxen- och omsorgsnämndens nettokostnader
för 2017 blev 185,9 mkr och ökade med 7,8 mkr
(4,4 procent) från 2016. Kostnadsökningen beror på
ett stort antal externa placeringar inom verksamhets
området men även på högre personalkostnader. Dessa
i första hand avseende inhyrd personal på grund av
vakanta tjänster och sjukfrånvaro.
Budgetavvikelse

Nämnden redovisar ett underskott med 2,8 mkr efter
beslut i kommunfullmäktige om en kompensation
från kommungemensamma poster med 6,5 mkr.

Detta för oförutsedda händelser och ej påverkbara
kostnader i form av ett stort antal externa placeringar
inom verksamhetsområdet.
Kvarvarande underskott förklaras främst av äldre
boenden (1,6 mkr) på grund av behov av förstärkning
med bemanning, Assistans och service (1,9 mkr) på
grund av lägre intäkter från försäkringskassan än
budgeterat samt Administration och bistånd (4,5 mkr)
på grund av att kostnaderna för utförda uppdrag inom
hemtjänsten var högre än budgeterat och likaså kostna
der för färdigbehandlade patienter. Positiva avvikelser
förklaras av förvaltningsledningen (3,5 mkr) på grund av
ej utnyttjad pott för oförutsedda händelser samt boende,
daglig verksamhet och assistans inom LSS (4,5 mkr).

Investeringar
Under året har kommunen aktiverat investeringar
för 42,4 mkr, jämfört med 16,7 mkr 2016. Några
av de största avslutade investeringarna avsåg VA-
verksamheten (18,4 mkr), gator och vägar (9,2 mkr),
IT-investeringar (6,4 mkr) samt fordon (4,5 mkr). Se
sida 90 för investeringsredovisning.

Avstämning av verksamhetsmål
Gnesta kommuns verksamhetsmål är så kallade strä
vansmål som de förtroendevalda valt att prioritera för
den aktuella mandatperioden. Det innebär att bedöm
ningen av om kommunen uppfyllt målen bygger på
i vilken grad verksamheterna uppnått resultat och
gjort tillräckliga aktiviteter varje år. Uppföljningen av
målen handlar därför om att analysera om kommunen
är på rätt väg att uppfylla målen eller om kommunen
behöver ändra inriktning för att nå dem.
Gnesta kommun har elva övergripande mål. En
utförlig redovisning av dessa finns i avsnittet Gnestas
mål. Uppföljningen av mål utgår från de indikato
rer och lägesrapporter som respektive verksamhet
lämnat. Måluppföljningen inkluderar även satsningar
och åtgärder som också påverkar den totala målupp
fyllelsen. I måluppföljningen för 2017 redovisas ett
stort antal väsentliga aktiviteter för måluppfyllelsen
i lägesrapporterna. Till detta kommer ett gynnsamt
utfall av indikatorerna. Sammantaget är slutsatsen att
måluppfyllelsen för 2017 är god.

God ekonomisk hushållning
Lagens krav på god ekonomisk hushållning innebär
att en kommun ska ha ett rimligt överskott i både sin
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budget och i bokslutet. Kommunen ska också i sin
budget ta fram mål och riktlinjer som är viktiga för
en god ekonomisk hushållning inkluderande både
ekonomi och verksamhet. Gnesta kommun ska bedriva
sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamåls
enligt sätt. Därför är alla verksamhetsmål och finan
siella mål kopplade till god ekonomisk hushållning.
En grundligare uppföljning av kommunfullmäktiges
övergripande verksamhetsmål och de finansiella målen
tillsammans med den finansiella analysen visar att
Gnesta kommun har en god ekonomisk hushållning.
Gnesta kommun har en god ekonomisk hus
hållning, vilket baserar sig på:
1. Ett överskott i resultatet som är mer än 1,5 procent
av skatteintäkterna samt statsbidragen
2. Att investeringarnas självfinansieringsgrad är minst
60 procent för den skattefinansierade verksamheten
åren 2015–2018 (mandatperioden)
3. A
 tt avkastningen av kommunens kapital enbart
används till det långsiktiga pensionsåtagandet
4. K
 ommunens strävansmål och utförda aktiviteter
för att kunna uppfylla målen. Måluppfyllelsen för
2017 bedöms vara god.
Kostnadsutvecklingen är under kontroll och kommu
nen står i dagsläget stark för att även i fortsättningen
kunna nå målet om god ekonomisk hushållning.

Väsentliga händelser under året
• Statsbidrag till kommuner för ökat bostads
byggande, så kallad ”byggbonus”, erhölls i form av
ett generellt statsbidrag om 2,6 mkr.
• Avsättning för deponin Korslöt där driften sköts
av Trosa kommun gjordes med 2 mkr för framtida
kostnader i samråd med Trosa kommun.
• Fastigheten Gnesta 38:20, så kallad ”Powerhuset”,
köptes från Gnesta Förvaltnings AB då detta bedöm
des som ett framtida intressant exploateringsobjekt.
• Ett aktieägartillskott om 6,5 mkr lämnades till
Gnesta kommunkoncern AB då dotterbolaget Gnesta
Centrumfastigheter AB gjorde en nedskrivning av
sin fastighet Gnesta 36:11 med 6,5 mkr för att kunna
möta framtida investeringskostnader.
Händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskaps
årets utgång fram till upprättandet av årsredovisningen.
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Avstämning av finansiella mål
Gnesta kommun har tre finansiella mål:
1. Resultatet ska i genomsnitt vara 1,5 procent av
skatter och statsbidrag
Årets resultat blev 2,1 procent av skatter och
statsbidrag. Målet uppfylldes.
2. Investeringarna ska vara självfinansierade till 60
procent för den skattefinansierade verksamheten
2015–2018.
Målet uppfylls då beräkning sker över hela
mandatperioden. Procentsatsen för ett enskilt år
blir därför missvisande.
3. D
 et överordnade målet är att säkerställa att
kommunen kan fullgöra sina långsiktiga pensions
åtaganden.
Detta innebär att avkastningen på kommunens
kapital enbart får användas till det långsiktiga
pensionsåtagandet. Målet uppfylldes.

Balanskravsuträkning
Kommunens resultat uppgick 2017 till 13,0 mkr.
I balanskravsuträkningen ska realisationsvinster dras
bort från resultatet och realisationsförluster läggas
tillbaka till resultatet. Under 2017 blev resultatet från
placeringar 1,4 mkr. Någon försäljning av anlägg
ningstillgångar har inte gjorts under 2017, varför
1,4 mkr återförs till resultatet. Balanskravsresultatet
summerar till 11,5 mkr.
Årets resultat och jämförelsestörande poster
(mkr)

2015

2016

2017

Årets resultat

10,4

16,4

13,0

2,1

4,3

3,6

12,5

20,7

16,6

7,1

14,1

9,2

Jämförelsestörande poster enligt
resultaträkning
Årets resultat exklusive
jämförelsestörande poster
Resultat före finansnetto

I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 3,6
mkr. Dessa kostnader avser avsättningen för deponin
Korslöt med 2 mkr samt omvärdering till marknads
värdet av ”Powerhuset” med 1,6 mkr.
Resultatet före finansnetto uppgick till 9,2 jämfört
med 2016 då det uppgick till 14,1 mkr.
Gnesta kommuns resultat, exkluderat från de
jämförelsestörande posterna samt nedskrivningen av
aktier och andelarna med 6,5 mkr, hade uppgått till
23,1 mkr.

Gnestas medarbetare
Personalvolymen ökar
Gnesta växer vilket speglas i organisationen som
fortsätter att utöka sin personalvolym. I december
2017 var antalet anställda 872 och antalet årsarbetare
792, jämfört med 839 anställda respektive 760
årsarbetare i december 2016.
År 2017 var könsfördelningen 80,1 procent kvinnor
och 19,9 procent män. År 2016 var motsvarande
fördelning 78,6 procent kvinnor och 21,4 procent
män.
År 2017 var 85 procent av kommunens månads
avlönade tillsvidareanställda, vilket är marginellt lägre
än 2016, då det var 86 procent.
Antal månadsavlönade samt årsarbetare fördelat på kvinnor och män
Förvaltning

Totalt

Kvinnor

Män

Anställda

Årsarbetare

Anställda

Årsarbetare

Anställda

Årsarbetare

404

370

326

303

78

67

Kommunstyrelse

86

78

59

52

27

26

Samhällsbyggnad

42

42

13

13

29

29

Vuxen- och omsorg

346

302

294

255

52

47

Totalt

872

792

686

623

186

169

Barn- och utbildning

Under 2017 utfördes arbete av timanställda mot
svarande 8,5 procent av det totala antalet årsarbetare.
Det motsvarar 68 årsarbetare, en minskning med 8
årsarbetare jämfört med 2016.
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Medelsysselsättningsgrad för tillsvidareanställda utifrån kön och förvaltning
Förvaltning

2017

2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Barn- och utbildning

93,4

94,1

90,2

92,2

93,0

88,2

Kommunstyrelse

91,7

90,0

96,1

90,

87,2

97,5

Samhällsbyggnad

98,8

96,2

100

100

100

100

Vuxen- och omsorg

87,1

86,4

91,8

87,1

86,5

91,5

Totalt

90,9

90,3

93,3

89,9

89,9

93,0

Medelsysselsättningsgraden
och andelen tillsvidareanställda
Medelsysselsättningsgraden hos kommunens tills
vidareanställda är 90,9 procent, vilket är en marginell
ökning från föregående år. Samhällsbyggnads
förvaltningen hade högst medelsysselsättningsgrad
och vuxen- och omsorgsförvaltningen lägst.
Kommunen upprättade 2017 en plan för heltids
arbete i syfte att se över möjligheter att kunna erbjuda
fler heltidsarbeten. 2017 hade 67 procent av alla
tillsvidareanställda en heltidsanställning (64 procent
kvinnor och 79 procent män). Andelen heltids
anställda har ökat med 3 procentenheter från 2016
(kvinnor ökar med 2 procentenheter och män med
6 procentenheter).
Antal arbetade övertidstimmar och fyllnadstimmar
hos tillsvidareanställda motsvarade tillsammans 10,3
årsarbetare. Vilket innebär en minskning med 3,5
årsarbetare jämfört med 2016.

Sjukfrånvaron sjunker
Den totala sjukfrånvaron i procent av arbetad
tid under 2017 var 8,17 procent vilket är en
sänkning om 0,3 procentenheter från 2016. Den
största minskningen sker bland männen, främst
inom kommunstyrelseförvaltningen. Den enda
förvaltningen vars sjukfrånvaro ökar är barn- och
utbildningsförvaltningen, medan övriga har en
minskad sjukfrånvaro.

Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid per förvaltning och kön
Förvaltning
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2017

2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Barn- och utbildning

8,73

9,33

5,84

7,94

8,48

5,15

Kommunstyrelse

4,55

4,88

3,86

6,86

5,44

9,54

Samhällsbyggnad

2,6

2,91

2,46

3,47

5,2

2,54

Vuxen- och omsorg

9,2

8,74

11,7

10,35

9,8

13,8

Totalt

8,17

8,59

6,57

8,47

8,68

7,61
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Total sjukfrånvaro i procent
utifrån åldersgrupper
Samtliga åldersgruppers sjukfrånvaro minskade totalt
sett. Den största minskningen från 2016 var hos män
i åldrarna 30–49 år (cirka 2 procentenheter) samt
män under 29 år. En marginell ökning redovisas för
kvinnor i åldrarna 30–49 år och män över 50 år.
Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid per åldersgrupp och kön
Ålder

2017

2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

<–29

7,54

8,49

4,68

8,02

8,79

6,64

30–49

7,53

8,0

5,77

7,94

7,99

7,75

>50–

9,01

9,22

8,14

9,04

9,29

7,95

Totalt

8,17

8,59

6,6

8,47

8,68

7,6

Framtida pensionsavgångar
Då pensionsåldern är individuell är det svårt att
förutse exakta kommande pensionsavgångar. Utifrån
andelen anställda i åldrarna 60 år och äldre är det
möjligt att skapa en bild över potentiellt kommande
pensionsavgångar och därmed eventuella rekryterings
behov. I slutet av 2017 var 133 av de anställda i
å ldrarna 60 år eller äldre, av dem var 17 procent män
och 83 procent kvinnor. Av dessa är de största yrkes
grupperna barnskötare, förskolelärare, lärare, under
sköterskor och vårdbiträden.
Medelåldern för Gnesta kommuns medarbetare är
47 år, vilken är densamma som 2016.
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Gnestas bolag
Koncernen Gnesta kommun omfattar, förutom kom
munens nämnder, bolagskoncernen Gnesta kommun
koncern AB. Gnesta kommunkoncern AB började
sin verksamhet 2009. Bolagskoncernen ska, utifrån
kommunens vision och långsiktiga mål samt före
tagspolicyn för Gnesta kommun och dess bolag, ha
en sammanhållande ägarroll för de kommunala bolag
där kommunen äger minst 50 procent av aktierna.
Eftersom kommunen har ett bestämmande infly
tande i Gnesta kommunkoncern AB ingår bolaget
med dotterbolag i den sammanställda redovisningen.

Gnesta kommunkoncern AB
Gnesta kommunkoncern AB är helägt av Gnesta
kommun. I bolagskoncernen ingår bolagen Gnesta
hem AB, Gnesta Förvaltnings AB (med dotterbolagen
Gnesta Ishall AB och Gårdlundabjörnen KB) och
Gnesta Centrumfastigheter AB. Antal anställda
i bolagskoncernen var under året 39 personer (35
personer 2016).

Gnestahem AB
Gnestahem AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som
äger och förvaltar 860 lägenheter (860 lägenheter
2016) och ett 20-tal lokaler i Gnesta kommun. Den
totala förvaltade ytan uppgår till 66 428 m2 (66 428
m2 2016). Bolaget har sedan 2005 endast köpt in el
från förnyelsebara energikällor så kallad ”grön el”.
Händelser under året

• Under 2017 projekterade bolaget produktionen av
44 nya lägenheter och då efterfrågan är störst på 1:or
och 2:or kommer nyproduktionen bara innehålla
dessa lägenhetsstorlekar.
• Bolaget gjorde en extern värdering av fastigheterna
i december 2017 och värdet bedömdes till 668 mkr
(460 mkr 2016) inom ett troligt intervall om +/-10
procent. Värdet på fastigheterna överstiger med god
marginal det bokförda värdet och bolagets borgenså
tagande från Gnesta kommun.
• Bolagets lägenhetskö av intressenter uppgick till 3
502 personer (4 766 personer 2016) vid årsskiftet
46
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och snittväntetiden för en lägenhet var under 2017
drygt 3,5 år (2,5 år 2016).
• Bolaget deltog under året på företagsmässan Gnesta
Expo.
• Gnestahem AB har en ambitiös underhållsplan och
under 2017 satsades 111 kr per m2 (83 kr 2016).
Under 2017 genomfördes följande
större åtgärder (tkr)
Balkongrenovering Cirkustomten, Gnesta

1 650

Balkongrenovering Torggatan 18, Gnesta	 443
Energibesparingsåtgärder

1 069

Målningsarbeten in- och utvändigt 	

1 371

Vitvaror

1 192

Personal

Medelantalet anställda under 2017 uppgick till 27
personer. Sjukfrånvaron för medarbetare i Gnestahem
uppgick per 2017 till 8,7 procent. Uppgifter om sjuk
frånvaro uppdelat på kvinnor och män lämnas inte då
denna information kan medföra att uppgifterna kan
kopplas till enskilda individer.

Gnesta Förvaltnings AB
Gnesta Förvaltnings AB äger och förvaltar ett 30-tal
lokaler. Den totala förvaltade ytan uppgår till cirka
56 371 m2. (56 811 m2 2016). Bolaget har sedan
2005 endast köpt in el från förnyelsebara energi
källor så kallad ”grön el”. Solceller kommer dessutom
installeras på det nya äldreboendet och den nya
förskolan.
Händelser under året

• Bolaget påbörjade under 2017 byggnationen av ett
nytt äldreboende och en ny förskola i Gnesta samt
handlade upp markarbeten för en ny sporthall i
Gnesta.
• I december 2017 sålde bolaget fastigheten
“Powerhuset” Gnesta 38:20 till Gnesta kommun.
• Bokfört värde på fastigheterna per 2017-12-31 var
314 636 tkr. Under december 2016 gjordes en extern
värdering av bolagets fastigheter där värdebedöm
ningen visade på ett marknadsvärde om 437 000 tkr.
Det är ledningens uppfattning att marknadsvärdena
inte har förändrats under 2017. En ny marknads
värdering kommer genomföras under 2018.

• Bolaget deltog under året på företagsmässan
Gnesta Expo.
• Ett stort arbete med en ny hyresmodell som ger en
mindre spridning på hyresnivåerna genomfördes
under 2016 och modellen togs i bruk 2017. Hyran
kommer också framöver att justeras via ett nytt
index KPIF (konsumentprisindex där effekten av
ändrade räntor exkluderats).
• Gnesta Förvaltnings AB har under 2017 kunnat
öka underhållet och det uppgår nu till 110 kr/m²
(92 kr 2016) exklusive underhållsinvesteringar.
Personal

Medelantalet anställda under 2017 uppgick till 12
personer. Sjukfrånvaron för medarbetare i Gnesta
Förvaltnings AB uppgick per 2017 till 4,0 procent.
Uppgifter om sjukfrånvaro uppdelat på kvinnor och
män lämnas inte då denna information kan medföra
att uppgifterna kan kopplas till enskilda individer.

Gnesta Centrumfastigheter AB
Bolagets verksamhet består av förvaltning av de mest
centralt belägna fastigheterna i Gnesta kommun.
Händelser under året

• Bolaget gjorde under 2017 en nedskrivning av
fastigheten Gnesta 36:11 med 6 500 tkr. I samband
med nedskrivningen har ägaren Gnesta kommun
lämnat ett aktieägartillskott med motsvarande
belopp.
• Under året har reparationerna och underhålls
kostnaderna minskat och endast akuta underhålls
åtgärder och reparationer har genomförts.
• Genomsnittshyran för lägenheterna uppgick per
2017 till 913 kr per m² (902 kr 2016).
• Samtliga lägenheter och lokaler var uthyrda under
2017.
Personal

Gnesta Centrumfastigheter AB har inga anställda.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningens resultat, där
mellanhavanden mellan Gnesta kommun och
bolagskoncernen har eliminerats, uppgår till 20 mkr
(17 mkr 2016). Det ökade resultatet beror främst på
lägre räntekostnader om 3 mkr.
En detaljerad nivå av den sammanställda
redovisningen finns under avsnittet Ekonomi där
resultaträkning, balansräkning, kassaflöde samt
tillhörande noter finns på sidorna 62–79.
Kommunens övriga aktieinnehav

I följande bolag har kommunen inget bestämmande
inflytande och därför ingår de inte i den samman
ställda redovisningen.
• Gnesta kommun har ett andelskapital på 2,8
mkr (8 950 andelar) i kreditmarknadsbolaget
Kommuninvest, som ägs av mer än 280 svenska
kommuner och landsting. Bolagets syfte är att
utifrån kommunal värdegrund skapa de långsiktigt
bästa villkoren för ägarnas finansiella verksamhet.
• Kommunen äger 1,79 procent av a ktiekapitalet
(583 tkr) i Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet som är huvudman för
länets kollektivtrafik.
• Kommunen äger 100 aktier eller 2 procent (10 tkr)
i Energikontoret i Mälardalen AB som ska arbeta
för en hållbar energiutveckling i Mälardalen genom
att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för
energi- och klimatfrågor.
• Gnesta kommun äger också 3 aktier (1 tkr)
i S örmlands turismutveckling AB (STUA).
Sörmlands turismutvecklings uppgift är att
tillsammans med kommuner, näringsliv och övriga
regionala organisationer i Sörmland arbeta för ökad
lönsamhet och tillväxt inom turistnäringen i länet
genom länsgemensam marknadsföring och produkt
utveckling.
• Gnesta kommun har 1 andel (45 tkr) i Byggnads
föreningen Gryts Föreningshus i Stjärnhov.
Föreningens uppdrag är att förvalta en byggnad med
samlingslokal som hyrs ut till föreningar.
• Sedan hösten 2017 äger Gnesta kommun 5 aktier
eller 0,16 procent (totalt 43 tkr) i Inera AB. Inera
AB koordinerar och utvecklar digitala tjänster i
samverkan med landsting, regioner och kommuner.
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Gnesta och omvärlden
Gnesta har ett mycket bra geografiskt läge
i Stockholms- och Mälardalsregionen. Den kraftfulla
tillväxten som sker i Stockholmsregionen ger även
effekter i Gnesta, framför allt i Gnesta tätort. Gnesta
kan erbjuda en god boendemiljö till en relativt låg
kostnad samtidigt som kommuninvånarna har hela
Stockholms arbetsmarknad och utbud inom rimligt
avstånd.
Det är viktigt inför framtiden att hela Gnesta
kommun, inklusive alla tätorter och landsbygden,
ska leva och utvecklas. Därför arbetar man med
medborgardialoger tillsammans med invånarna i hela
kommunen. I ett pågående arbete med en översikts
plan har dialogerna varit en viktig förutsättning för
att fånga upp hur man i olika delar av kommunen ser
på utveckling i sin närmiljö.
Efterfrågan på byggande i Gnesta tätort är fortsatt
hög och kommunen tar bland annat fram en utveck
lingsplan för centrum och planer för fler bostäder.
Frösjö strand är kommunens stora exploaterings
projekt med 180 nya bostäder. Kommunen har i
samband med detta projekt även anlagt en prome
nadväg, badplats och en småbåtshamn längs Frösjön.
Till detta kommer även planering av ett nytt område
– Vackerby trädgårdsstad – som är tänkt att omfatta
cirka 600 bostäder.
När det gäller utvecklingen av Gnesta centrum är
arbetet igång. Upprustning av Östra Storgatan utmed
vägsträckan från Stopp mot centrum har genomförts
och därefter står Västra Storgatan på tur.
En prioriterad uppgift i kommunen är mer
samverkan mellan kommun, näringsliv, förenings
liv och kulturliv. Därför pågår en mängd olika
a ktiviteter riktade mot näringslivet, föreningslivet och
kulturlivet. En annan viktig uppgift är att utveckla
fritidsverksamheten. Under 2017 har fortsatt upp
rustning av fritidsanläggningar genomförts och vid
Hagstumosse påbörjas bygget av en sporthall våren
2018.
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Befolkningen ökade 2017
med 1,5 procent
Sedan kommunen bildades 1992 till och med
december 2017 har befolkningen ökat från 9
481 till 11 019 invånare. Även om befolkningen
minskat enstaka år har Gnestas befolkning ökat
kontinuerligt. År 2017 ökade befolkningen med 158
personer vilket motsvarar cirka 1,5 procent. Denna
befolkningsökning består mestadels av inrikes
nettoinflyttning.

Antal
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Befolkningsutvecklingen i Gnestas delområden
1992 – 2017

Befolkningsökningen är ojämnt fördelad i kommunen
och störst i Gnesta tätort som har drygt 5 700
invånare. I tätorterna Björnlunda med 830 invånare,
Stjärnhov med drygt 600 invånare och Laxne med
cirka 170 invånare har befolkningen de senaste
åren i princip varit oförändrad. Enligt kommunens
befolkningsprognos väntas både Björnlunda,
Stjärnhov och Laxne tätort få en ökad befolkning
kommande år. Befolkningsförändringen för lands
bygden väntas öka något.

Gnestas befolkning i ettårsklasser 2017 – kvinnor
Antal
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Befolkningsförändringar i olika åldersgrupper

Antalet barn i förskoleåldern har ökat kontinuerligt
från början av 2000-talet och den trenden fortsätter.
Antalet skolbarn i åldrarna 6–15 år fortsätter att öka.
Antalet gymnasielever minskade fram till 2015 och
har därefter ökat igen. Antalet äldre (80 år och uppåt)
började öka något från 2016.
Gnesta tappar många ungdomar i samband med att
de börjar gymnasiet och fortsatt upp till 35-årsåldern.
Däremot flyttar många barnfamiljer in vilket gör
att Gnesta har en stor andel invånare mellan 35–60
år, det vill säga den period där många är föräldrar
och har barn i skolan. Den stora andelen invånare
i å ldrarna 65–75 år beror på de stora 40-talskullarna
och att Gnesta är attraktivt för pensionärer.
Gnestas befolkningsfördelning mellan könen
är jämn med något fler män. I de högre åldrarna
finns det fler kvinnor än män vilket beror på att
kvinnor i genomsnitt lever längre. Anmärkningsvärt
är att befolkningen i arbetsför ålder är relativt liten
i förhållande till antalet pensionärer i kommunen.
Gnesta kommun har en äldre genomsnittsålder än
riket eftersom det bor färre personer mellan 20 och 35
år och fler personer mellan 60 och 75 år i kommunen
jämfört med riket.
I ålderskategorin 20–30 år finns det färre kvinnor
än män. Att det finns både få invånare och färre
kvinnor i denna ålderskategori kan bland annat ha att
göra med utbildningsmöjligheterna i Gnesta samt att
fler kvinnor än män väljer att studera vidare på andra
orter.

Gnestas befolkning i ettårsklasser 2017 – män
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Arbetsmarknaden i Gnesta
I Gnesta finns 3 000 arbetstillfällen och över 1 000
företag, varav de flesta är fåmansföretag och många
med inriktning mot tjänsteproduktion. Gnestas
arbetsmarknad domineras av arbeten inom vård och
omsorg samt utbildning. Totalt står de för 1 100
arbetstillfällen, eller 40 procent av arbetstillfällena
i kommunen. Tillverkning och byggindustri syssel
sätter ungefär 300 personer, eller drygt 10 procent
vardera.
Cirka 3 000 Gnestabor pendlar till arbeten i andra
kommuner, varav mer än 1 250 till Södertälje och
650 till Stockholm. Ungefär 870 personer pendlar in
till Gnesta kommun, främst från Södertälje kommun
(230 personer). Det är fler män (cirka 1 700) som
pendlar ut än kvinnor (cirka 1 250) och ungefär lika
många män som kvinnor som pendlar in (nästan 450).

Gnesta och omvärlden
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Jämställdhetsredovisning
Gnesta kommun undertecknade i september 2013
den europeiska jämställdhetsdeklarationen för jäm
ställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regio
nal nivå, CEMR-deklarationen. Utifrån detta har en
övergripande jämställdhetsplan beslutats i juni 2015.

Åtagande 2.

CEMR- deklarationen är ett verktyg för att integrera

Gnesta kommun ska arbeta för
att motverka diskriminering och
främja individers lika rättigheter och
möjligheter.

jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfat
tandet och i den praktiska verksamheten. Att under
teckna deklarationen innebär att kommunen gör ett
åtagande att inom två år ta fram en handlingsplan
som ska implementeras och följas upp. I jämställd
hetsplanen anges även att en jämställdhetsredovisning
ska göras årligen och finnas med i årsredovisningen.
Kommunens ledningsgrupp ansvarar sedan 2016
för arbetet med att verkställa den övergripande jäm
ställdhetsplanen. En årlig aktivitetsplan tas fram för
varje förvaltning som respektive förvaltningschef
ansvarar för med hjälp av utsedda kontaktpersoner.
Rapportering sker löpande till den politiska styrgrupp
som är tillsatt och till nämnderna och kommun
styrelsen.

Nedan sker uppföljning av planens
åtta åtaganden.
Åtagande 1.

Den politiska organisationen har
ansvar för att agera så att artiklarna
på området blir möjliga att uppfylla.
Uppföljning:

Under året har arbetet med att genomföra åtaganden
i CEMR/ jämställdhetsplanen inom samtliga
förvaltningar pågått i samråd med den politiska
styrgruppen. Inom ramen för detta arbete har det
diskuterats hur kommunen ska bli bättre på att
arbeta mer systematiskt och samordnat med andra
diskrimineringsgrunder utöver kön. Diskussionerna
utmynnade i att kommunstyrelsen beslutade att det,
i Framtidsplan 2018-20, ska inledas ett arbete med
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att revidera kommunens CEMR-plan så att den
omfattar samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet
ska även utvecklas så att åtgärderna tydligare leder till
verksamhetsutveckling och att verksamheterna präglas
av ständiga förbättringar.
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Uppföljning:

• Kompetensutveckling har genomförts för med
arbetare som har en mer utsatt roll i till exempel
tillsynsarbeten. I huvudsak avser detta samhälls
byggnadsförvaltningen, där medarbetare med viss
frekvens upplever sig utsatta för härskarteknik och
risk för otillbörlig påverkan. Syftet med utbild
ningen var att stärka både kvinnor och män i sin
professionella utövning, så att de kan agera på ett
riktigt sätt i sin myndighetsutövning.
• Checklistan för jämställdhetsanalys i handläggning
har utvärderats i syfte att förenkla användningen.
En reviderad checklista är framtagen och används.
Även en utbildning för handläggare är genomförd.
• I kommunstyrelseförvaltningen har b iblioteket,
medborgarkontoret samt Freja bad och gym
under 2017 breddat sitt förebyggande arbete med
CEMR-planen till att även omfatta HBTQ-per
soner, personer med funktionsnedsättning samt
personer med utländsk bakgrund.
• Kommunens bildbank har kompletterats med
normkritiska bilder som visar på mångfald.
Åtagande 3.

I Gnesta kommun råder nolltolerans
mot kränkande behandling,
diskriminering och trakasserier.
Uppföljning:

• Samtliga chefer har utbildats i kommunens värde
grund DRAG och den ingår som en del i chefs
introduktionen. Nya plattformar för medarbetar
skap och ledarskap har tagits fram som bygger på
värdegrunden.

• Ett mångfaldsspel har införts i kommunen som
spelas på arbetsplatsträffar (APT) i syfte att höja
kompetensen inom likabehandling och diskrimine
ringsfrågor.
• Inom vuxen- och omsorgsförvaltningen har
ett systematiskt arbete med värdegrundsfrågor,
jämställdhet och likabehandling genomförts på
APT. Jämställdhetsrepresentanter har deltagit på
13 olika enheters träffar (3 hemtjänstgrupper, 1
daglig verksamhet, 2 LSS boenden, 6 enheter på
Frustunagården samt hälso- och sjukvårdsenheten).
I diskussionerna har det framkommit att det finns
ojämlikt bemötande av brukare inom olika områden
och på olika sätt, vilket kommer följas upp.
• Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2017
utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete avseende
motverkande av kränkningar. Föreläsningar i ämnet
likabehandling har hållits för personalen.
Åtagande 4.

Gnesta kommun ska
aktivt verka för att osakliga löne
skillnader som har samband med
kön ska upptäckas och åtgärdas.
Uppföljning:

• A rbetsvärdering har genomförts i syfte att ha ett
kvalitetssäkert underlag för lönekartläggningen så
att analyser, ställningstaganden och åtgärder ger
rätt effekt. Den efterföljande lönekartläggningen
kunde inte påvisa osakliga löneskillnader inom eller
mellan grupper. Slutsatsen är att löneöversynen 2017
medfört prioriteringar som bibehållit och korrigerat
lönebilderna på ett positivt sätt.
• För att främja distansarbete, så att både kvinnor och
män enklare kan förena arbete och föräldraskap, har
de som uttryckt behov av bärbar dator fått det. På så
sätt främjas lönekarriären för både kvinnor och män.
Åtagande 5.

I Gnesta kommun får invånarna oavsett
kön likvärdigt b
 emötande och service
inom alla verksamheter.

Åtagande 6.

Gnesta kommun vill främja lika
möjligheter för flickor och pojkar
avseende hälsa, utbildning och
livslångt lärande.
Uppföljning:

• A rbetet med att granska kultur- och intresse
föreningarnas medlemsstatistik med avseende på
antal män och kvinnor påbörjades 2017. Vid varje
bidragsansökan sker avstämning av detta.
• Inom barn- och utbildningsförvaltningen har planen
Jämställd studie- och yrkesvägledning i förskola och
skola förankrats i organisationen.
Åtagande 7.

Flickor och pojkar, kvinnor och män
har rätt att delta i idrottslivet och
kultur- och fritidslivet på lika villkor.
Uppföljning:

• Ungdomar på fritidsgården Chill och elever på
kulturskolan erbjuds och uppmuntras att delta i
aktiviteter som vidgar deras intressen, så att inte
stereotypa normer blir styrande i deras aktivitetsval.
Nya aktiviteter såsom kampsport och dansen
Capoeira som lockar både tjejer och killar har
startat.
Åtagande 8.

Gnesta kommun arbetar aktivt
för att mäns våld mot kvinnor och
övriga former av våld i nära
relationer ska upphöra.
Uppföljning:

• Vuxen- och omsorgsförvaltningen genomför årligen
en kartläggning av omfattningen av mäns våld mot
kvinnor och övriga former av våld i nära relationer. En
utbildning för förvaltningens personal genomförs vid
två tillfällen per år.

Uppföljning:

• Vuxen- och omsorgsförvaltningen har analyserat
sin statistik och följt upp brukarenkäter. Resultatet
av detta arbete är att vårdtyngdmätningar ska utföras
utifrån kön.

Jämställdhetsredovisning
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Ekonomi
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Finansiell analys
Intäkter och kostnader,
ökning respektive minskning

Den finansiella analysen bygger på fyra olika perspek
tiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Här redovi

(%)

2015

2016

2017

sas de parvis eftersom resultat och kapacitet har ett

Verksamhetens bruttointäkter

-1

16

-13

Verksamhetens bruttokostnader

2

6

starkt samband, liksom risk och kontroll.

2

Syftet med den finansiella analysen är att se om

Avskrivningar

1

1

-4

kommunen uppfyller kommunallagens krav på god

Skatteintäkter

4

4

5

ekonomisk hushållning.

Generella statsbidrag och
utjämningar
Finansnetto

Resultat och kapacitet
En analys av resultat och kapacitet kartlägger årets
resultat och dess orsaker. En obalans mellan kostnader
och intäkter, det vill säga att kostnaderna överstiger
intäkterna, är en varningssignal. Analysen av dessa
faktorer visar även vilken långsiktig finansiell styrka
kommunen har.
Skatte- och nettokostnadsutvecklingen
Förändring (%)

2015

2016

2017

Skatteintäkter

3

6

5

Nettokostnader

2

5

6

Nettokostnader exklusive
jämförelsestörande poster

3

2

4

Nettokostnadsutvecklingen har ökat med 6 procent
jämfört med 2016, lite högre än mellan 2015 och 2016
(5 procent). Nettokostnadsutvecklingen exklusive
jämförelsestörande poster var 4 procent, att jämföra
med 2 procent mellan 2015 och 2016. De jämförelse
störande posterna består av värdejustering av
omsättningstillgång samt avsättning till deponi, se
not 3. Nedskrivning av finansiell tillgång är en
kostnad som inte förekommer varje år och har därför
räknats bort. År 2016 bestod jämförelsestörande
poster av omstruktureringskostnader för nedlagda
verksamheter med 4,4 mkr. Nettokostnaderna 2016
minskades också med de 10,3 mkr som finansierats
av statsbidrag för integration för att få en bättre
jämförelse.
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-2

19

5

-13

-30

58

Bruttointäkterna återgick under 2017 till en mer
genomsnittlig nivå då 2016 års bruttointäkter var
högre främst på grund av exploateringsintäkter.
Verksamheternas bruttokostnader ökade med 2
procent eller 12,7 mkr mellan 2016 och 2017. Mellan
2015 och 2016 ökade kostnaderna 36 mkr eller 6
procent. Ökningen för 2017 förklaras till stor del
med de jämförelsestörande poster som nämnts ovan.
Utöver detta återfinns förklaringen i första hand bland
personal- och lokalkostnaderna.
Den lägre ökningstakten för generella statsbidrag
och utjämning förklaras av lägre statsbidrag för
flyktingverksamheten.
Den procentuella ökningen av finansnettot var
58 procent vilket till största delen beror på en värde
reglering av finansiella värdepapper som gjordes
under 2016.
Olika kostnaders andel av skatteintäkter
och generella statsbidrag
(%)

2015

2016

2017

Nettokostnadsandel

99

98

99

Nettokostnadsandel med avdrag
för beslutade, men ej budgeterade
satsningar samt övriga jämförelsestörande poster

99

97

98

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är
att kommunen har en balans mellan kostnader och
intäkter. Ett nyckeltal är nettokostnadsandelen, det
vill säga hur stor andel de löpande kostnaderna tar i
anspråk av skatteintäkter, statsbidrag och utjämnings
avgifter. Riktvärdet för landets alla kommuner är 98
procent. Nettokostnadsandelen för Gnesta kommun
uppgick till 99 procent under 2017. Nettokostnads
andelen exklusive jämförelsestörande poster uppgick
till 98 procent vilket är i enlighet med riktvärdet.
Soliditet
(%)

2015

2016

2017

Soliditet

68

55

56

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse

29

26

29

Tillgångsförändring

9

29

3

Förändring av eget kapital

3

5

4

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga
finansiella styrka. Den visar hur stor del av
kommunens tillgångar som har finansierats med
skatteintäkter. Soliditeten är i princip på samma
nivå 2016 och 2017. Tillgångsökningen beror på att
kommunens exploaterings- och investeringstakt är
hög. F
 örändringen av eget kapital avser årets resultat.

Skuldsättningsgrad
(%)

2015

2016

2017

47

81

79

8

7

6

varav kortfristig skuldsättningsgrad

40

39

37

varav långfristig skuldsättningsgrad

0

35

35

Total skuldsättningsgrad
varav avsättningsgrad

Den del av tillgångarna som kommunen finansierat
med lån brukar kallas för skuldsättningsgrad.
Nyckeltalet beskriver hur räntekänslig kommunen
är. Kommunen lånade 120 mkr under 2016 för att
finansiera de ökande investeringarna. Lånen har tagits
i enlighet med finanspolicyn. Ränteläget är i dagsläget
lågt och finansanalytiker ser inte någon dramatisk
ökning de kommande åren. Kommunen har placerat
lånen för att säkerställa så låga räntekostnader som
möjligt. Budgeterade räntekostnader för lånen 2018
understiger 150 tkr. Några nya lån har inte tagits
2017. Den kortsiktiga skuldsättningsgraden har
minskat något men det beror på att det egna kapitalet
ökat. Andelen korta skulder blir därför lägre även om
de kortfristiga skulderna ökat med 2,4 procent.

Finansiell analys
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Sammanfattning av perspektiven
resultat och kapacitet

Årets resultat på 13 mkr är något lägre än f öregående
års 16,4 mkr. Även resultatet före finansiella poster
blev positivt, 11,5 mkr. Nyckeltalen visar också att
kommunens ekonomi ligger stabilt jämfört med före
gående år. Ökningen av nettokostnaderna överstiger
marginellt ökningen av skatteintäkterna. Netto
kostnadernas ökning exklusive jämförelsestörande
poster och nedskrivning uppgår till 4 procent vilket
är något lägre än ökningen av skatteintäkterna.
Verksamheternas nettokostnader får inte överskrida
skatteintäkterna om kommunen ska ha en långsiktigt
hållbar ekonomi.
I de generella statsbidragen 2017 ingår de så kallade
”välfärdsmiljarderna” med 7,5 mkr. Kommunen erhöll
även 2,6 mkr i så kallad byggbonus under november
2017 (1,9 mkr 2016) samt ett så kallat ”Tillfälligt
statsbidrag” på 1,0 mkr under 2017.
Gnesta kommun har en soliditet på 56 procent
(55 procent 2016). Inklusive ansvarsförbindelsen för
pensioner är soliditeten 29 procent vilket kan räknas
som bra. Årets resultat på 2,1 procent av skatteintäkter
och statsbidrag överskrider det finansiella procent
målet 1,5 procent (2,8 procent 2016). Detta gör att
det egna kapitalet stärks ytterligare. Gnesta har i
dagsläget en god finansiell position.

Riskförhållande och kontroll
Med riskförhållande menar man hur utsatt kommu
nen är för finansiella risker. En god ekonomisk hus
hållning innebär att kommunen i ett kort och medel
långt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder
för att möta finansiella problem. Här analyserar man
också borgensåtagande och pensionsskuld.
Med kontroll menar man om/hur kommunen följer
sina finansiella mål och sin budget. En god följsamhet
mot budget innebär också en god ekonomisk hushåll
ning. Risk och kontroll hänger samman genom att
båda är mått på kommunens förmåga att anpassa sin
ekonomi till olika situationer.
Likviditetsmått
(%)

2015

2016

2017

9

68

67

170

246

223

Likvida medel/korta skulder
Kassalikviditet (Omsättningstillgångar/
korta skulder)
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Likviditeten, den kortsiktiga betalningsförmågan, är
i princip oförändrad då den uppgår till 67 procent
(68 procent 2016). Den märkbart lägre likviditeten
tidigare år beror på att kommunen tidigare självfinan
sierat investeringar till 100 procent. I takt med ökade
investeringar är detta inte längre möjligt.
Omsättningstillgångar i förhållande till de korta
skulderna har minskat från 246 procent till 236
procent. Nyckeltalet är högt, dels genom den högre
kassan på grund av förra årets lån men även beroende
på att medel som placerats för att säkerställa framtida
pensionskostnader ska bokföras som omsättningstill
gång. Dessa medel får inte användas till löpande drift
och är placerade så att de förfaller (blir tillgängliga) i
takt med kommande pensionsutbetalningar.
Finansiella nettotillgångar
(mkr)

2015

2016

2017

Omsättningstillgångar och
finansiella anläggningstillgångar

348

455

423

Kort- och långfristiga skulder

-130

-253

-259

Nettotillgångar

218

202

164

I finansiella nettotillgångar ingår alla finansiella
tillgångar som kommunen beräknas omsätta inom
10–20 år. År 2017 minskade tillgångarna och
skulderna ökade. Därmed minskade de finansiella
nettotillgångarna även i år. Detta beror på att omsätt
ningstillgångar använts till de ökande investeringarna
i anläggningstillgångar.
Ränte- och valutarisker

Ränterisk är risken för förändringar av räntorna och
med valutarisk menar man risk för eventuella valuta
kursförluster. Kommunen är efter upptagna lån utsatt
för ränterisk. Denna risk hanteras i enlighet med
finanspolicyn. Gnestahem AB och Gnesta Förvalt
nings AB hanterar sin ränterisk bland annat genom
att göra så kallade ränteswappar för att säkerställa en
jämn räntenivå.
Enligt finanspolicyn får Gnesta kommun inte
bedriva värdepappershandel som innebär valutarisker.

Kreditrisk

Pensionsskuld

Kommunen har en kreditrisk på sina fordringar, det
vill säga risken att kommunen inte får fordringar
betalda. Kommunens kundfordringar var vid årets slut
5,3 mkr (3 mkr 2016). Kundfordringarna utgör 10,3
procent (4,2 procent 2016) av de totala fordringarna.
Borgensåtagande/Hyresåtagande
och koncernens resultat

(tkr)

2015

2016

2017

Pensioner individuell del,
inklusive löneskatt

16 322

19 094

21 493

Avsättning för pensioner,
inklusive löneskatt

7 634

7 258

5 783

Pensioner intjänade före
1998, ansvarsförbindelsen,
inklusive löneskatt

184 956

179 378

170 494

(mkr)

2015

2016

2017

Hyresåtagande 5 år framåt

395,6

454,2

477,3

Total pensionsskuld,
inklusive särskild
löneskatt 24,26 %

208 912

205 730

197 770

685

711

730

Bokförda likvida medel

5 199

7 075

0

6,1

17,0

19,7

-3,3

0,6

0,2

Bokfört värde finansiella
placeringar

121 184

119 218

124 125

Totalt finansiella
placeringar

126 383

126 293

124 125

Marknadsvärde finansiella
omsättningstillgångar

136 236

135 431

144 134

Marknadsvärde totalt
finansiella placeringar
exklusive likvida medel

136 236

135 431

144 134

Skillnad mellan pensions
åtagande och finansiella
placeringar avsedda för
pensioner

72 675

70 299

53 636

112 %

114 %

116 %

29 %

26 %

29 %

Utnyttjad kommunal borgen
Sammanställt resultat1
- varav Gnesta kommunkoncern
1

Resultat Gnesta kommun inklusive de kommunala bolagen

Hyresåtagandet visar vilka hyresavtal kommunen
har i åtagande för fem år framåt. Det ökade hyreså
tagandet omfattar bland annat ny sporthall, förskola
och äldreboende vilket medför högre hyra. Hyrorna
är uppräknade med 1,8 procent 2018 samt med 2,0
procent därefter.
Kommunens tak för borgen 2017 uppgick till
1 067 mkr och utnyttjad borgen var 730 mkr, en
ökning med 19 mkr jämfört med 2016. Borgensramen
för Gnesta Förvaltnings AB höjdes med 100 mkr och
130 mkr för Gnestahem AB på grund av planerade
byggnationer.

Finansiella placeringar marknadsvärde/bokfört värde (%)
Soliditet inklusive
ansvarsförbindelsen (%)
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Känslighetsanalys

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så
kallade blandmodellen. För pensioner intjänade före
1998 redovisas ansvarsförbindelsen utanför balans
räkningen. Det är den största delen av kommunens
pensionsskuld. År 2017 var kommunens pensions
skuld inklusive löneskatt 198 mkr varav 170 mkr
avser ansvarsförbindelsen. Det innebär att omkring
87 procent av den totala pensionsskulden inte ingår i
balansräkningen. Lägger man in den posten i balans
räkningen minskar soliditeten från 56 till 29 procent.
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunen
använda avkastningen på pensionsportföljen till att
kapa topparna på de pensionsutbetalningar som över
stiger 2 mkr från och med 2010. Under 2017 gjordes
inga uttag ur portföljen för ändamålet.

Vissa händelser kan kommunen påverka, andra inte –
till exempel konjunkturförändringar eller förändrade
lagar och förordningar. Oplanerade händelser eller
beslut kan få avgörande betydelse för kommunens
ekonomi. Tabellen nedan visar hur kommunens
ekonomi påverkas av olika tänkbara händelser, till
exempel ränteförändring.
Händelser
(mkr)
Skattesatsförändring 1 kr

Finansiella placeringar
Kommunens
tillgångar (%)

Limit
min

Limit
max

2015

2016

2017

Svenska aktier

0

10

3

5

8

Globala aktier

0

30

14

13

19

Nominella räntor

10

30

29

29

25

Realräntor

40

100

50

47

47

0

10

4

6

0

Totalt:

100

100

100

Avkastning:

1,8

1,1

1,2

Kassa

kostnad (+) / intäkt (-)
22,3

Bruttokostnadsförändring 1 %

6,8

Löneförändring 1 %

3,9

Försörjningsstödsförändring 10 %

0,4

Avgiftsförändring 1 %

0,3

Ränteförändring 1 %

1,0

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet
En hög prognossäkerhet innebär att kommunen
har goda möjligheter att anpassa sig efter ändrade
förutsättningar. Budgetföljsamhet är ett annat mått på
kommunens finansiella kontroll.
Prognosen efter oktober 2017 pekade på en positiv
budgetavvikelse på cirka 5 mkr exklusive taxe
kollektivet. Under året har nämnderna haft relativ
god prognossäkerhet och budgetföljsamhet. År 2017
innebar vissa händelser som varit svåra att förutsäga.
Se nedan. Stort fokus har också legat på att få en
budget i balans.

Avkastningen på pensionsportföljen blev 1,2 procent
2017 jämfört med 1,1 procent 2016. Ökningen
förklaras av rådande marknadsläge. Innehaven ligger
inom placeringslimiterna.

(tkr)
Utfall 2017

Budget 2017

Avvikelse
utfall - budget

Avvikelse prognos
per oktober - budget

Kommungemensamma poster

575 160

571 723

3 437

6 600

Kommunstyrelsen

-80 618

-80 826

208

1 350

Samhällsbyggnadsnämnden

-25 201

-26 291

1 090

600

Barn- och utbildningsnämnden

-270 462

-272 110

1 648

1 000

Vuxen- och omsorgsnämnden

-185 901

-183 098

-2 803

-4 570

12 978

9 398

3 580

4 980

63

0

63

0

-184

0

-184

0

12 857

9 398

3 459

4 980

Totalt exklusive VA och renhållning
Taxefinansierad verksamhet
VA-enheten
Renhållningsenheten
Totalt inklusive taxefinansierad verksamhet
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Skillnaden mellan prognos i oktober och bokslut
för kommungemensamma poster förklaras främst
av att kommunfullmäktige beslutade om en
kompensation till vuxen- och omsorgsnämnden,
från kommungemensamma poster med 6,5 mkr för
oförutsedda händelser och ej påverkbara kostnader
i form av ett stort antal externa placeringar inom
verksamhetsområdet. Mellan oktober och december
förändrades också skatteprognosen i positiv riktning
och kommunen erhöll en byggbonus med 2,7 mkr
som inte kunde förutses vid oktoberuppföljningen. För
kommunstyrelsen beror skillnaden på att kommunen
i december köpte Powerhuset av Gnesta Förvaltnings
AB då detta bedömdes som ett framtida intressant
exploateringsobjekt. Samhällsbyggnadsnämndens
skillnad förklaras främst av att planer på rekrytering
av personal inte genomfördes under 2017. För barnoch utbildningsnämnden beror skillnaden i första
hand på osäkerheter på grund av överföring av
förskolornas kök till kostenheten i oktober och att
vakanser inom kostenheten inte kunnat bemannas
på grund av svårigheter att rekrytera. Skillnaden i
avvikelse för vård- och omsorgsnämnden förklaras av
ovan nämnda kompensation till nämnden.

Sammanfattning av perspektiven
risk och kontroll
Kommunen investerar mer än tidigare år och planerar
att fortsätta investera i bland annat centrumförnyelse,
idrottsanläggningar och VA-anläggningar. Det var
därför nödvändigt att hantera viss del av finansie
ringen genom lån som genomfördes 2016. Upptagna
lån innebär att kommunen exponeras för nya risker.
Efterlevnad av finanspolicyn, löpande analyser och ett
ansvarsfullt planerande av kommande års resultat är
därför en nödvändighet.
Kommunens finansiella tillgångar är placerade för
att så långt som möjligt balansera risk mot avkastning.
Kostnaderna för pensionsutbetalningar ökar successivt
till cirka år 2022 och börjar sedan minska.
Borgensåtagandet mot bostadsbolaget är högt och
kan innebära en risk för kommunen på lång sikt.
Prognossäkerheten har varit förhållandevis god under
2017 som bjöd på en del oförutsedda händelser.

Sammanställd redovisning
Kommunkoncernen uppvisar ett resultat för 2017
med 19,7 mkr, vilket är högre än de två föregående
åren. Soliditeten uppgår till 25,7 procent, vilket är
en hög nivå (24,7 procent 2016), trots att extern
upplåning krävs för att finansiera den intensiva
investeringsfas som kommunkoncernen befinner sig
i. Investeringsvolymen är högre än föregående år och
har ökat inom både kommunen och bolagskoncernen.

Ekonomin i framtiden
Gnesta kommun har under en treårsperiod visat
mycket goda resultat. Perioden ger i snitt ett r esultat
på 13,7 mkr. Detta motsvarar 2,9 procent av skatter
och generella statsbidrag, vilket med marginal
överstiger kommunfullmäktiges mål med 1,5
procent. Det uppfyller också rekommendationen
från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) om
att resultatet över en längre period ska ligga på cirka
2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Detta ger kommunen goda förutsättningar att
driva och utveckla verksamheterna de kommande
åren. Gnesta kommun har i och med dessa goda
resultat större möjlighet att möta de förändringar
i befolkningsstruktur som prognosticeras de
kommande åren och de förändringar i servicebehov
som demografin och ökat antal invånare ger upphov
till. För att uppnå målen krävs att förvaltningarna
fortsätter arbetet med att kostnadseffektivisera
resurserna.

Finansiell analys
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lagen (1997:614) om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR).
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff
ningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av
inkomster och utgifter har skett enligt bokförings
mässiga grunder i enlighet med god redovisningssed.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.

Kostnader

Extraordinära och
jämförelsestörande poster

Avskrivningsmetod

Upplysning om varje enskild extraordinär intäkt
eller kostnad och jämförelsestörande poster lämnas i
enlighet med RKR 3.1 Redovisning av extraordinära
poster och upplysningar för jämförelseändamål i not
till berörda resultatposter i resultaträkningen.

Intäkter
Intäkter redovisas i den omfattning som det är
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) decemberprognos i enlighet med RKR 4.2
(Redovisning av skatteintäkter).

Kostnadsföring i resultaträkningen
eller aktivering i balansräkningen

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3
år k lassificeras som investering om värdet är ett
väsentligt belopp. I Gnesta kommun är gränsen för
väsentligt belopp satt till ½ prisbasbelopp (respektive
räkenskapsårs prisbasbelopp).

Anläggningstillgångar skrivs av linjärt efter en
bedömning av nyttjandetiden i syfte att återspegla
resursförbrukningen. Nya materiella anläggnings
tillgångar som består av flera komponenter med olika
nyttjandetid delas upp och skrivs av var för sig.
För maskiner och inventarier tillämpas
i huvudsak följande avskrivningstider
Anläggningstillgångar

Avskrivningstider (år)

Maskiner

5

Inventarier

5

För byggnader och tekniska anläggningstillgångar
som har aktiverats sedan 2014 tillämpas komponent
avskrivning i enlighet med RKR 11.4 (Materiella
anläggningstillgångar)
Följande avskrivningstider tillämpas för
byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Internränta

Anläggningstillgångar

Som ersättning för använt kapital belastas avgifts
kollektivet med en intern ränta på bokfört värde på
anläggningstillgångar. Under 2017 har räntan varit
1,8 %.

Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter

Avskrivningstider (år)
20
10, 15, 20, 25
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

En övergripande analys av effekterna vid bytet av
redovisningsprincip för komponenter år 2013 visade
att resultateffekten inte påverkade kommunens siffror
nämnvärt varför någon omräkning tidigare år inte
genomfördes.
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Leasingavtal

Kommunens leasingavtal klassificeras som
operationella leasingavtal då de ekonomiska fördelar
och ekonomiska risker som förknippas med ägandet
av objektet inte överförs från leasegivaren till lease
tagaren i någon väsentlig form.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna upptas till anskaffnings
värde och avdrag för planenliga avskrivningar görs
systematiskt över nyttjandeperioden. Investerings
bidrag redovisas som en långfristig skuld och
periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.
Jämförelse görs i förekommande fall med mark
nadsvärdet och vid behov görs en nedskrivning.

Omsättningstillgångar
Exploateringar

Nedlagda utgifter för pågående exploateringar är
bokförda som omsättningstillgångar med avdrag för
försäljningar. Intäkter och kostnader resultatförs i den
takt som förpliktelsen kan anses vara uppfylld.
Finansiella tillgångar

Kommunens pensionsmedelsportfölj är k lassificerad
som omsättningstillgång då de inte är avsedda att
innehas eller brukas stadigvarande. Portföljens
förvaltning anges i den pensionspolicy som full
mäktige har tagit.
Omsättningstillgångar omvärderas i förekom
mande fall till lägsta värdets princip.

Avsättningar
Pensioner

redovisas under avsättningar i balansräkningen.
Såväl kostnad som avsättning har belastats med
löneskatt på 24,26 %.
Övriga avsättningar

Kommunen har även bokfört övriga avsättningar vilka
är skulder som är ovissa vad gäller förfallotidpunkt
eller belopp. Dessa avsättningar specificeras i not.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen för koncernen
Gnesta kommun har upprättats enligt förvärvs
metoden vilket innebär att förvärvade tillgångar
och skulder redovisas till värdet vid förvärvstid
punkten enligt upprättad förvärvsanalys. Gnesta
kommunkoncerns redovisning har konsoliderats
proportionellt viket innebär att belopp i koncernens
resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel
i bolaget. K
 oncerninterna fordringar och skulder,
internförsäljning samt internvinster elimineras i den
sammanställda redovisningen. Marknadsbaserad
prissättning tillämpas vid leverans mellan bolagen
inom koncernen.
Gnesta kommunkoncern AB upprättar årsredo
visning och koncernredovisning i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).
Redovisningsprinciperna kan skilja något mellan
enheterna. Det rör sig dock om marginella skillnader
som har liten påverkan på koncernens resultat och
ekonomiska ställning.

Avvikelser från RKR:s
rekommendationer
Avskrivningar av anläggningstillgångar påbörjas helt
kalenderår, det vill säga året efter att en investering
har färdigställts, vilket avviker från RKR 11.4
(Materiella anläggningstillgångar).

Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen.
Detta innebär att den pension som intjänats till
och med verksamhetsåret 1997 behandlas som en
ansvarsförbindelse i balansräkningen. Pensions
förmåner intjänade från och med 1998 redovisas som
en kostnad i resultaträkningen. Övriga pensions
åtaganden, som visstids- eller garantipension och
intjänad pension på lönedelar över 7,5 basbelopp,

Redovisningsprinciper
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Resultaträkning
Gnesta kommun
(tkr)

Utfall
2017

Utfall
2016

Budget
2017

Avvikelse
Budget/Utfall

Utfall
2017

Utfall
2016

1

96 091

110 509

96 000

91

155 366

158 307

Verksamhetens kostnader

2

-684 562

-671 903

-677 681

-6 881

-691 462

-673 050

Jämförelsestörande poster

3

-3 600

-4 354

0

-3 600

-3 600

-4 354

Avskrivningar

4

-12 480

-12 978

-15 630

3 150

-37 353

-35 905

Nedskrivningar

4

-6 500

0

0

-6 500

-7 223

-3 785

-611 050

-578 726

-597 311

-13 739

-584 271

-558 787

5

494 317

473 017

494 339

-22

494 317

473 017

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

6

125 977

119 760

108 498

17 479

125 977

119 760

Finansiella intäkter

7

4 655

4 982

4 772

-117

2 265

2 582

Finansiella kostnader

8

-926

-2 629

-900

-26

-16 583

-18 902

12 974

16 404

9 398

3 576

21 706

17 670

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

0

0

0

0

Resultat före extraordinära poster

Skattekostnader
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Sammanställd redovisning

Not

0

0

0

0

-1 988

-692

Årets resultat

12 974

16 404

9 398

3 576

19 718

16 978

Realisationsvinst/förlust
finansiella värdepapper

-1 433

-335

0

-1 433

Årets resultat enligt balanskravet

11 541

16 069

9 398

2 143
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Balansräkning
Gnesta kommun
(tkr)

Sammanställd redovisning

Not

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

9

358

457

358

457

10

122 933

101 009

856 798

840 130

Maskiner och inventarier

11

29 998

21 864

98 655

92 656

Pågående investeringar

12

61 355

43 553

107 875

69 856

214 286

166 425

1 063 328

1 002 642

127 462

127 419

6 313

6 362

342 105

294 302

1 069 999

1 009 461

33 668

45 003

33 836

45 171

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

13

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter och varulager

14

Fordringar

15

49 600

72 197

50 698

72 070

Kortfristiga placeringar

16

124 125

119 218

124 125

119 218

Kassa och bank

17

88 402

91 183

109 120

115 155

Summa omsättningstillgångar

295 796

327 601

317 780

351 614

SUMMA TILLGÅNGAR

637 901

621 903

1 387 778

1 361 075

-356 511

-343 537

-356 011

-336 295

-12 974

-16 404

-19 718

-16 978

-5 783

-7 258

-5 783

-7 258

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

18

därav årets resultat

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

19

Övriga avsättningar

20

Summa avsättningar

-16 173

-17 722

-21 123

-20 845

-21 957

-24 981

-26 907

-28 104

Skulder
Långfristiga skulder

21

-126 500

-120 000

-850 046

-832 341

Kortfristiga skulder

22

-132 934

-133 386

-154 815

-164 336

Summa skulder

-259 434

-253 386

-1 004 861

-996 677

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-637 901

-621 903

-1 387 778

-1 361 075

Räkenskaperna

63

Gnesta kommun
(tkr)

2017-12-31

2016-12-31

Pensionsförpliktelse intjänad före 1998,
inkl.löneskatt 24,26%

170 494

179 378

Kommunal borgen Gnesta kommunkoncern AB,
Gnestahem AB och Gnesta förvaltnings AB

730 046

710 946

Operationella Leasingavgifter 12 mån och framåt

4 330

6 529

Panter och Ansvarsförbindelser

23

Framtida hyror med förfall överstigande 5 år

477 320

454 212

Summa panter och ansvarsförbindelser

1 382 190

1 351 065

1 110

1 110

Förvaltningsuppdrag
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Noter
Gnesta kommun
(tkr)

Sammanställd redovisning

2017

2016

2017

2016

296 996

282 200

0

0

-200 905

-171 691

0

0

Verksamhetens intäkter

96 091

110 509

155 366

158 307

varav försäljningsmedel

4 644

12 053

4 644

12 053

varav taxor och avgifter

50 754

52 027

50 754

52 027

varav hyror och arrende

8 274

8 027

64 254

54 898

varav bidrag

22 196

19 696

22 196

19 696

varav försäljning av verksamhet

10 223

18 707

10 223

18 707

0

0

3 295

926

-885 467

-843 593

0

0

200 905

171 690

0

0

-684 562

-671 903

-691 462

-673 050

-58 420

-70 819

-58 420

-70 819

Not 1. Verksamhetens intäkter
Inklusive interna intäkter
avgår interna intäkter

varav övriga förvaltningsintäkter

Not 2. Verksamhetens kostnader
Inklusive interna kostnader
avgår interna kostnader

Verksamhetens kostnader
varav entreprenader och köp av verksamhet
varav ersättning

-15 103

-15 507

-15 103

-15 507

-418 046

-387 773

-496 423

-405 855

varav lokalkostnader

-83 795

-91 420

-12 048

-59 362

varav förbrukning och främmande tjänster

-43 529

-39 719

-43 799

-46 043

varav diverse kostnader

-65 669

-66 666

-65 669

-75 464

0

-4 354

0

-4 354

varav personalkostnader

Not 3. Jämförelsestörande poster
Omstruktureringsreserv
Värdeförändring omsättningstillgångar

-1 600

0

-1 600

0

Avsättning Korslöt

-2 000

0

-2 000

0

Summa

-3 600

-4 354

-3 600

-4 354

0

0

-7 223

-3 785

Not 4. Av- och nedskrivningar
Nedskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar
Avskrivning immateriella tillgångar
Avskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Summa

-6 500

0

0

0

-149

-163

-149

-163

-5 574

-4 782

-27 581

-26 462

-6 756

-8 033

-9 622

-9 281

-18 980

-12 978

-44 576

-39 690

Räkenskaperna
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Gnesta kommun
(tkr)

Sammanställd redovisning

2017

2016

2017

2016

495 966

474 766

495 966

474 766

-2 211

-2 190

-2 211

-2 190

562

441

562

441

494 317

473 017

494 317

473 017

Inkomstutjämningsbidrag

99 507

90 707

99 507

90 707

Kommunal fastighetsavgift

Not 5. Skatteintäkter
Preliminära skatteinbetalningar innevarande år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Definitiv slutavräkning föregående år
Summa
Not 6. Generella statsbidrag och utjämning
Bidragsintäkter

22 506

21 537

22 506

21 537

Välfärdsmiljarderna

7 525

0

7 525

0

Tillfälligt statsbidrag

1 027

0

1 027

0

Statsbidrag – använda flyktingmedel

0

10 324

0

10 324

Statsbidrag – ökat bostadsbyggande

2 636

1 890

2 636

1 890

Bidragskostnader
Reglerings-/strukturbidrag

-106

-363

-106

-363

Kostnadsutjämningsavgift

-6 893

-5 549

-6 893

-5 549

Utjämningsavgift LSS
Summa

-226

1 214

-226

1 214

125 977

119 760

125 977

119 760

773

2 177

823

2 209

50

38

50

38

2 440

2 432

0

0

Not 7. Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Ränteintäkter kundfordringar
Borgensavgift
Övriga finansiella intäkter

1 392

335

1 392

335

Summa

4 655

4 982

2 265

2 582

-129

-96

-15 786

-18 801

Not 8. Finansiella kostnader
Räntekostnader
Dröjsmålsränta

66

-60

-18

-60

-18

Bankavgifter

-289

-345

-289

-345

Övriga finansiella kostnader

-447

-2 170

-447

262

Summa

-926

-2 629

-16 583

-18 902
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Gnesta kommun
(tkr)

Sammanställd redovisning

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

4 363

4 363

4 363

4 363

50

0

50

0

0

0

0

0

4 413

4 363

4 413

4 363

-3 906

-3 743

-3 906

-3 743

Årets avskrivningar

-149

-163

-149

-163

Avyttrat under året

0

0

0

0

-4 055

-3 906

-4 055

-3 906

Not 9. Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Vid årets början
Årets avslutade investeringar
Avyttrat under året
Summa

Avskrivningar
Vid årets början

Summa
Nedskrivningar
Vid årets början

0

0

0

0

Årets nedskrivningar

0

0

0

0

Avyttrat under året

0

0

0

0

0

0

0

0

Utgående bokfört värde

Summa

358

457

358

457

Avskrivningstider

5 år

5 år

5 år

5 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Pågående investeringar skrivs ej av.

Räkenskaperna
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Gnesta kommun
(tkr)

Sammanställd redovisning

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

176 418

163 445

1 110 106

955 478

27 498

12 973

54 479

156 074

0

0

-5 770

-1 446

203 916

176 418

1 158 815

1 110 106

-75 409

-70 627

-259 505

-235 796

-5 574

-4 782

-27 581

-26 462

Not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Vid årets början
Årets avslutade investeringar
Avyttrat under året
Summa
Avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivningar
Avyttrat under året
Summa

0

0

1 478

2 753

-80 983

-75 409

-285 608

-259 505

0

0

-10 471

-4 385

Nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar

0

0

-7 223

-3 785

Avyttrat under året

0

0

1 285

-2 301

Summa

0

0

-16 409

-10 471

122 933

101 009

856 798

840 130

1 090

1 176

300 012

300 141

Fastigheter för affärsverksamhet

60 418

44 885

75 486

59 953

Publika fastigheter

40 549

34 072

40 549

34 072

Bostadsfastigheter

0

0

369 590

376 781

Utgående bokfört värde
Varav:
Verksamhetsfastigheter

Mark/markanläggning
Summa
Avskrivningstider
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Pågående investeringar skrivs ej av.

68

Gnesta kommun | Årsredovisning 2017

20 876

20 876

71 161

69 183

122 933

101 009

856 798

840 130

5-50 år

5-50 år

5-50 år

5-50 år

Gnesta kommun
(tkr)

Sammanställd redovisning

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

85 577

82 767

159 978

89 038

Not 11. Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Vid årets början
Rättelse - avyttrat under 2015
Årets avslutade investeringar
Avyttrat under året
Summa

0

-709

0

-709

14 891

3 753

15 662

73 137

-147

-234

-483

-1 488

100 320

85 577

175 157

159 978

-63 713

-56 389

-67 322

-61 953

Avskrivningar
Vid årets början

0

709

0

709

Årets avskrivningar

Rättelse - avyttrat under 2015

-6 756

-8 033

-9 622

-9 281

Avyttrat under året

147

0

443

3 203

-70 322

-63 713

-76 501

-67 322

Summa
Nedskrivningar
Vid årets början

0

0

0

0

Årets nedskrivningar

0

0

0

0

Avyttrat under året

0

0

0

0

Summa

0

0

0

0

29 998

21 864

98 655

92 656

Utgående bokfört värde
Årets avslutade investeringar varav:
Kommunstyrelsen

6 858

2 740

6 858

2 740

Samhällsbyggnadsnämnden

1 867

146

1 867

146

Barn- och utbildningsnämnden

5 354

236

5 354

236

812

631

812

631

Bolagen

0

0

771

71 390

Summa

14 891

3 753

15 662

75 143

5 år

5 år

5 år

5 år

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

43 553

14 129

69 856

199 041

Nyanskaffningar

60 240

46 149

108 209

93 156

0

0

0

0

-42 438

-16 726

-70 190

-222 342

Årets anskaffningsvärde

17 803

29 424

38 020

-129 186

Utgående bokfört värde

61 355

43 553

107 875

69 856

Vuxen- och omsorgsnämnden

Avskrivningstider
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Pågående investeringar skrivs ej av.
Not 12. Pågående investeringar

Avyttrat under året
Årets avslutade investeringar

Räkenskaperna
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Gnesta kommun
(tkr)

Sammanställd redovisning

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Aktier i koncernföretag

61 600

55 100

0

0

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar

-6 500

0

0

0

3 512

3 470

3 512

3 470

66 200

66 200

0

0

1 705

1 705

1 856

1 948

944

944

944

944

127 462

127 419

6 313

6 362

Not 13. Finansiella anläggningstillgångar

Andelskapital i Kommuninvest* med flera
Reversfordran Gnesta kommunkoncern AB
Övriga långfristiga fordringar
Bostadsrätt
Summa

*Gnesta kommun har i maj 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB:s samtliga nuvarande
och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening.
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Gnesta kommun
(tkr)

Sammanställd redovisning

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Förråd

0

0

168

168

Utgående bokfört värde

0

0

168

168

Exploatering Vackerby industriområde, servis

209

209

209

209

Exploatering Fasanvägen Stjärnhov, servis

222

222

222

222

Not 14. Exploateringsfastigheter och varulager

Exploateringsfastigheter

Exploatering Björnlundagården 1:1, servis

33

33

33

33

Exploatering Frösjöstrand, Bostad, servis

439

439

439

439

Exploatering Vackerby 3:3

-951

-951

-951

-951

Exploatering Gnesta 84:14
Exploatering Ytterby 4:24 spårbacken
Exploatering Vässlevägen

-53

-53

-53

-53

-1 313

-1 313

-1 313

-1 313

-296

-296

-296

-296

4 954

4 995

4 954

4 995

-72

-72

-72

-72

Exploatering Framnäs

121

557

121

557

Exploatering Skenda (Aspliden)

374

374

374

374

Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2
Exploatering Vackerby industriområde

Exploatering Stationsområdet

-124

-151

-124

-151

Exploatering Vackerby Hage 2

-797

-798

-797

-798

3 358

2 616

3 358

2 616

-10 610

-943

-10 610

-943

24

24

24

24
4 462

Exploatering Norra Vackerby
Exploatering Frösjöstrand 2:1,2:2 Bostad
Exploatering Gryt 1:1 med flera (Stjärnhovs industriområde)

-2 344

4 462

-2 344

Exploatering Gnestahöjden

Exploatering Frönäs Gärde

937

937

937

937

Exploatering Gatukostnader Fasanvägen

303

303

303

303

Exploatering Gnesta 38:17

1 463

1 557

1 463

1 557

Exploatering Gnesta Centrum

1 879

1 344

1 879

1 344

31 944

30 374

31 944

30 374

1 131

248

1 131

248

Exploatering Gatukostnad Frösjöstrand
Exploatering Norra Frustuna bostäder
Exploatering Framnäsvägen bostäder

313

151

313

151

Exploatering Hagstumosse idrottshall

640

634

640

634

Exploatering Sigtunavägen Industrivägen

197

99

197

99

Exploatering Södra Frustuna

384

0

384

0

1 300

0

1 300

0

Utgående bokfört värde

33 668

45 003

33 668

45 003

Summa

33 668

45 003

33 836

45 171

Exploatering Powerhuset

Räkenskaperna
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Gnesta kommun
(tkr)

Sammanställd redovisning

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Kundfordringar

5 275

3 022

5 884

3 070

Momsfordran

7 100

7 655

7 100

4 430

3

134

27

393

193

305

3 228

585

Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

19 187

42 784

16 617

45 295

Upplupna skatteintäkter

17 496

17 972

17 496

17 972

Not 15. Fordringar

Fordringar skattekonto
Övriga kortfristiga fordringar

Upplupna ränteintäkter

346

326

346

326

49 600

72 197

50 698

72 070

Finansiella värdepapper

124 125

119 218

124 125

119 218

Summa

124 125

119 218

124 125

119 218

Summa
Not 16. Kortfristiga placeringar

Not 17. Kassa och bank
Kassa

40

33

40

47

Bank

88 362

91 150

109 080

115 108

Summa

88 402

91 183

109 120

115 155

-343 537

-327 133

-336 293

-321 477

-175

233

-175

233

-1 688

-1 652

-1 688

-1 652

0

0

0

2 160

-12 974

-16 404

-19 718

-16 978

-63

-408

-63

-408

Not 18. Eget kapital
Ingående eget kapital
varav VA-kollektivet
varav Avfallskollektivet
Direktbokning mot eget kapital
Årets resultat
varav VA-kollektivet
varav Avfallskollektivet
Utgående eget kapital
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184

-36

184

-36

-356 511

-343 537

-356 011

-336 295

Gnesta kommun
(tkr)

Sammanställd redovisning

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

-3 363

-3 974

-3 363

-3 974

Ränteuppräkning

-47

-55

-47

-55

Basbeloppsuppräkning

-37

16

-37

16

61

118

61

118

0

0

0

0

423

532

423

532

-2 963

-3 363

-2 963

-3 363

-1 755

-2 042

-1 755

-2 042

-25

-28

-25

-28

Not 19. Avsättningar pensioner
Avsättning exklusive ÖK-SAP
Ingående balans

Nya utbetalningar
Sänkning av diskonteringsränta/Intjänad PA-KL
Övrig post
Utgående bokfört värde
Avsatt till pensioner ÖK-SAP
Ingående balans
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalning ÖK-SAP
Övrig post
Utgående bokfört värde
Förändring OPF- KL samt övrig post
Förändring PBF

-19

8

-19

8

234

301

234

301

3

6

3

6

-1 562

-1 755

-1 562

-1 755

-129

-260

-129

-260

0

-463

0

-463

Löneskatt på pensioner

-1 129

-1 417

-1 129

-1 417

Summa avsättningar

-5 783

-7 258

-5 783

-7 258

36 592

32 239

36 592

32 239

664

1 158

664

1 158

95%

95%

95%

95%

Upplysning avseende avsättning enligt ÖK-SAP
Förpliktelse minskad genom försäkring
Överskottsmedel i försäkringen
Aktualiseringsgrad

Räkenskaperna
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Gnesta kommun
(tkr)

Sammanställd redovisning

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

-121

-3 599

-121

-3 599

0

0

0

0

121

3 478

121

3 478

0

-121

0

-121

-12 705

-13 311

-12 705

-13 311

-2 000

0

-2 000

0

818

606

818

606

-13 887

-12 705

-13 887

-12 705

-542

-719

-542

-719

Not 20. Övriga avsättningar
Avsättning Citybanan
Redovisat vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Utgående avsättning

Avsättning för återställande av deponier/soptippar
Korslöt
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Utgående avsättning

Käxle
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Utgående avsättning

Summa deponier/soptippar

0

0

0

0

156

177

156

177

-386

-542

-386

-542

-14 273

-13 247

-14 273

-13 247

-4 354

0

-4 354

0

Omstruktureringsreserv
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Utgående avsättning

Uppskjuten skatteskuld

Summa övriga avsättningar

0

0

0

0

2 454

0

2 454

0

-1 900

-4 354

-1 900

-4 354

0

0

-4 950

-3 123

-16 173

-17 722

-21 123

-20 845

-120 000

-120 000

-774 151

-670 051

0

0

-25 895

-25 895

Under åren 2008-2015 har indexuppräkning skett för Citybanan.
Avsättning för återställande av deponin Korslöt sker i samarbete med Trosa kommun.

Not 21. Långfristiga skulder
Kommuninvest
Swedbank
Nordea

0

0

-50 000

-135 000

Checkräkningskredit

0

0

0

-1 395

Långfristiga skulder till koncernföretag
Summa
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-6 500

0

0

0

-126 500

-120 000

-850 046

-832 341

Gnesta kommun
(tkr)

Sammanställd redovisning

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

-39 879

-42 859

-45 757

-49 107

-6 224

-6 060

-6 224

-6 060

0

-1 316

0

-1 316

Not 22. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalens källskatt
Okompenserad övertidsersättning
Upplupna semesterlöner

-1 371

-20 800

-1 371

-20 800

Upplupna sociala avgifter

-22 080

-7 306

-22 080

-7 306

Upplupen särskild löneskatt

-15 186

-7 604

-15 186

-7 604

-1 460

-6

-1 460

-1 468

Upplupen räntekostnad
Upplupen pension individuell del
Interima skulder
Statsbidrag med villkor
Förutbetalda hyror och avgifter
Övriga kortfristiga skulder

-28

-12 826

-28

-12 826

-19 708

-10 183

-19 708

-10 181

-6 620

-24 363

-6 620

-24 363

0

0

-20 246

-6 746

-20 378

-62

-16 135

-16 557

-132 934

-133 386

-154 815

-164 336

144 357

148 846

0

0

Ränteuppräkning

1 454

1 491

Basbeloppsuppräkning

2 728

585

Gamla utbetalningar

-6 668

-6 036

Aktualisering

-1 108

170

Summa

Not 23. Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelse, ingående balans
Försäkring IPR

Övrig post

-3 555

-699

Löneskatt

33 286

35 021

170 494

179 378

95%

95%

Pensionsförpliktelse intjänad före 1998,
inklusive löneskatt 24,26%
Aktualiseringsgrad

Borgensåtgande Gnesta kommunkoncern
Swedbank
Kommuninvest

25 895

25 895

654 151

550 051

Nordea

50 000

135 000

Summa

730 046

710 946

Räkenskaperna
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Operationella leasingavgifter

Datorutrustning
Fordon och utrustning
Kopiatorer och faxar
Telefoniutrustning, trygghetslarm
Övriga inventarier
Summa

Föregående års operationella leasingavgifter

Datorutrustning
Fordon och utrustning
Kopiatorer och faxar
Telefoniutrustning, trygghetslarm
Övriga inventarier
Summa

Hyror med förfall överstigande 5 år

Hyror

Summa panter och ansvarsförbindelser
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Totalt för
Gnesta
kommun

2017

Förfaller
inom
ett år

Förfaller
senare än 1 år
men inom 5 år

560

225

199

137

1 969

1 185

452

332

76

61

15

0

1 224

1 028

188

9

501

185

176

140

4 330

2 683

1 030

617

Totalt för
Gnesta
kommun

2016

Förfaller
inom ett år

Förfaller
senare än 1 år
men inom 5 år

272

160

77

35

2 089

958

890

241

179

152

27

0

3 678

2 384

1 094

200

310

54

106

150

6 529

3 709

2 194

626

Gnesta kommun
2017-12-31

2016-12-31

477 320

454 212

1 382 190

1 351 065

Kassaflödesanalys
Gnesta kommun
(tkr)

Not

Sammanställd redovisning

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

12 974

16 404

19 718

16 978

0

0

1 988

692

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för skattekostnader
Justering för betald inkomstskatt
Justering för av- och nedskrivningar

1

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

2

0

0

0

-745

18 980

12 978

44 576

39 691

2 729

6 412

2 565

8 490

Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital

34 682

35 795

68 846

65 106

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar

22 597

-22 834

21 372

-1 705

Ökning(-)/minskning(+) omsättningstillgångar

11 335

-5 889

11 335

-5 848

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder

-451

3 375

-9 520

-22 577

Medel från den löpande verksamheten

68 163

10 447

92 033

34 976

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella omsättningstillgångar
Försäljning av finansiella omsättningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten

3

-50

0

-50

0

-60 191

-46 149

-108 160

-102 314

0

234

3 047

234

-28 585

-17 371

-28 585

-17 371

21 430

16 905

21 523

17 005

-67 395

-46 381

-112 224

-102 446

0

120 000

19 100

146 175

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder

0

0

-1 395

-31 979

Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar

-3 549

-4 261

-3 549

-4 261

Medel från finansieringsverksamheten

-3 549

115 739

14 156

109 935

Årets kassaflöde

-2 781

79 805

-6 035

42 465

Likvida medel vid årets början

91 183

11 378

115 155

72 690

Likvida medel vid årets slut

88 402

91 183

109 120

115 155

Förändring likvida medel

-2 781

79 805

-6 035

42 465
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Noter till kassaflödesanalys
Gnesta kommun
(tkr)

Sammanställd redovisning

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

0

0

7 223

3785

Not 1. Justering för av- och nedskrivningar
Nedskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar
Avskrivning immateriella anläggningstillgångar
Avskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier

6 500

0

0

0

149

163

149

163

5 574

4 782

27 581

26 462

6 756

8 033

9 622

9 281

18 980

12 978

44 576

39 691

1 890

1 077

1 890

1 077

Justering för gjorda avsättningar

525

3 978

525

4 670

Justering utrangering materiella anläggningstillgångar

147

0

145

1 386

-1 433

0

-1 595

0

0

1 357

0

1 357

Omvärdering av exploateringstillgångar

1 600

0

1 600

0

Summa

2 729

6 412

2 565

8 490

Summa
Not 2. Justering för ej likviditetspåverkande poster
Värdereglering finansiella omsättningstillgångar

Justering realisationsvinster
Justering bokfört värde finansiella omsättningstillgångar

Not 3. Förvärv materiella anläggningstillgångar
Förvärv direkt inköp materiella anläggningar
Anskaffning mark, byggnader och tekniska anläggningar

78

0

0

0

-9 157

-27 498

-12 973

-54 479

-143 978

Anskaffning maskiner och inventarier

-14 891

-3 753

-15 662

-72 006

Pågående investeringar

-17 803

-29 424

-38 020

122 827

Summa

-60 191

-46 149

-108 160

-102 314
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Tilläggsupplysning
Sammanställd redovisning:

Tillskott, bidrag och utdelningar 2017
(tkr)
Ägartillskott
Given
Gnesta kommun

Koncernbidrag

Mottagen

6 500

0

Given

Utdelning

Mottagen
0

Given

0

Mottagen
0

0

Gnesta Kommunkoncern AB

0

6 500

0

0

0

0

Gnestahem AB

0

0

0

0

0

0

Gnesta Förvaltnings AB

0

0

0

0

0

0

Gnesta Centrumfastigheter AB

0

0

0

0

0

0

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder 2017
(tkr)

Försäljning och köp
Intäkt

Gnesta kommun

Kostnad

Borgen

Fordran

Skuld

Given

Borgensavgift

Mottagen

Intäkt

Kostnad

15 279

76 913

66 432

4 698

710 946

0

2 440

0

0

0

0

66 200

0

45 400

0

154

Gnestahem AB

3 050

7 587

67

13

0

314 546

0

1 069

Gnesta
Förvaltnings AB

72 983

7 350

4 631

219

0

351 000

0

1 216

880

342

0

0

0

0

0

0

92 192

92 192

71 130

71 130

710 946

710 946

2 440

2 440

Gnesta Kommun
koncern AB

Gnesta Centrum
fastigheter AB
Summa

Räkenskaperna
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Resultaträkning
Avgiftsfinansierad verksamhet vatten och avlopp
Not

Utfall
2017

Utfall
2016

Budget
2017

Avvikelse
Budget/Utfall

Verksamhetens externa intäkter

1

17 809

16 619

15 864

1 945

Verksamhetens interna intäkter

2

8 107

5 929

7 658

449

25 916

22 548

23 522

2 394

-13 165

-10 965

-10 767

-2 398

(tkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens externa kostnader

3

Verksamhetens interna kostnader

4

-10 267

-8 753

-10 285

18

-23 432

-19 718

-21 052

-2 380

-2 426

-2 426

-2 470

44

57

404

0

57

7

8

0

7

Finansiella kostnader

-1

-4

0

-1

Resultat före extraordinära poster

63

408

0

63

Extraordinära intäkter

-

-

-

0

Extraordinära kostnader

-

-

-

0

63

408

0

63

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

5

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter

ÅRETS RESULTAT
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6

Balansräkning
Avgiftsfinansierad verksamhet vatten och avlopp

(tkr)

Not

2017-12-31

2016-12-31

82 714

62 562

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

7

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

242
62 804

902

902

8

Exploateringsfastigheter
Fordringar
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital

2 883
85 597

513

817

1 415

1 719

87 012

64 523

-175

233

9

Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

-63

-408

-238

-175

-73 147

-55 418

Skulder
Långfristiga skulder

10

Kortfristiga skulder

11

-13 627

-8 931

Summa skulder

-86 774

-64 349

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-87 012

-64 524

Räkenskaperna
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Noter
Avgiftsfinansierad verksamhet vatten och avlopp

(tkr)

2017

2016

17 576

16 592

Not 1. Verksamhetens externa intäkter
Brukningsavgifter
Övriga externa intäkter
Summa

233

27

17 809

16 619

7 555

5 377

7 460

4 812

Not 2. Verksamhetens interna intäkter
Personalintäkter mot investeringar samt Samhällsbyggnadsförvaltningen
därav Samhällsbyggnadsförvaltningens personal
Försäljning av verksamhet *
Summa

552

552

8 107

5 929

-13 257

-13 087

*avser slamtömning från septitankar från renhållningsenheten
Not 3. Verksamhetens externa kostnader
Entreprenader och köp av verksamhet

-919

-2

Avräkning mot investeringar

Bidrag och transfereringar

25 220

17 911

Personalkostnader

-5 510

-4 962

Lokalkostnader

-2 486

-324

Förbrukning och främmande tjänster

-3 299

-9 468

Diverse kostnader

-12 914

-1 033

Summa

-13 165

-10 965

-8 030

-6 139

-7 361

-5 363

-717

-765

-2

-11

Not 4. Verksamhetens interna kostnader
Övriga interna kostnader
därav Samhällsbyggnadsförvaltningens personal
därav gemensamma verksamhetskostnader
därav övriga interna kostnader
Kalkylräntekostnad
Intern personalkostnad för gatupersonal
Summa

-899

-1 276

-1 338

-1 338

-10 267

-8 753

-2 398

-2 398

Not 5. Avskrivningar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Bilar

-28

-28

-2 426

-2 426

Ränteintäkter kundfordringar

7

8

Summa

7

8

Summa
Not 6. Finansiella intäkter
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(tkr)

2017-12-31

2016-12-31

Ingående balans

62 804

47 346

Anskaffning under året

25 220

17 884

Not 7. Materiella anläggningstillgångar

Avyttrat under året

0

0

Avskrivning enligt plan

-2 426

-2 426

Utgående bokfört värde

85 597

62 804

Verksamhetsfastigheter

82 714

62 562

Maskiner och inventarier

2 883

242

85 597

62 804

Exploateringsfastigheter

902

902

Kundfordringar

551

943

Värdereglering kundfordringar

-38

-126

1 415

1 719

varav

Summa
Not 8. Omsättningstillgångar

Summa
Not 9. Eget kapital
Ingånde eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

-175

233

-63

-408

-238

-175

Not 10. Långfristiga skulder
Lån från Kommunen

-73 147

-55 418

Summa

-73 147

-55 418

-5 429

-1 937

Momsavräkning

-693

-432

Upplupna semesterlöner, okomponserad övertidsersättning

-228

-224

Upplupna sociala avgifter och källskatt

-396

-203

Upplupen pensionskostnad

-178

-160

-43

-39

Not 11. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Upplupen löneskatt
Interima skulder
Förutbetalda intäkter serviser
Summa

-40

-

-6 620

-5 936

-13 627

-8 931

Räkenskaperna
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Resultaträkning
Avgiftsfinansierad verksamhet renhållning
Not

Utfall
2017

Utfall
2016

Budget
2017

Verksamhetens externa intäkter

1

14 720

14 586

14 220

500

Verksamhetens interna intäkter

2

3 825

3 709

4 034

-208

18 545

18 295

18 254

291

-11 736

-11 387

-11 362

-374

(tkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens externa kostnader

3

Verksamhetens interna kostnader

4

-6 490

-6 434

-6 448

-42

-18 226

-17 821

-17 810

-416

-514

-449

-449

-65

-195

25

-5

-190

17

12

5

12

-6

-1

0

-6

-184

36

0

-184

Extraordinära intäkter

-

-

-

0

Extraordinära kostnader

-

-

-

0

-184

36

0

-184

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

5

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

ÅRETS RESULTAT
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Avvikelse
Budget/Utfall
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Balansräkning
Avgiftsfinansierad verksamhet renhållning

(tkr)

Not

2017-12-31

2016-12-31

2 751

3 188

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

7

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

149
3 337

215

233

8

Kundfodringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital

72
2 824

17

34

232

267

3 056

3 604

-1 688

-1 652

9

Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

184

-36

-1 504

-1 688

869

-450

Skulder
Långfristiga skulder

10

Kortfristiga skulder

11

-2 421

-1 468

Summa skulder

-1 552

-1 918

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-3 056

-3 606
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Noter
Avgiftsfinansierad verksamhet renhållning

(tkr)

2017

2016

14 281

14 216

Not 1. Verksamhetens externa intäkter
Brukningsavgifter
Övriga externa intäkter
Summa

438

370

14 720

14 586

151

177

Not 2. Verksamhetens interna intäkter
Anläggningsavgifter
Övriga interna intäkter

1 035

-1

Avräkning mot kommunstyrelseförvaltningen

2 640

3 533

Summa

3 825

3 710

Not 3. Verksamhetens externa kostnader
Entreprenader och köp av verksamhet

-8 985

-9 072

Personalkostnader

-1 686

-1 548

Lokalkostnader

-1

Förbrukning och främmande tjänster

-298

-242

Diverse kostnader

-766

-525

-11 736

-11 388

-1 114

-1 174

-552

-552

-32

-38

-6

-6

-3 675

-3 533

Summa
Not 4. Verksamhetens interna kostnader
Övriga interna kostnader
därav avgifter för externslam
därav hyreskostnad
därav övriga interna kostnader
Avräkning samhällsbyggnadsförvaltningen
Kalkylräntekostnad

-77

-104

Intern personalkostnad renhållningspersonal

-1 624

-1 624

Summa

-6 490

-6 435

-323

-315

Not 5. Avskrivningar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier

-191

-134

Summa

-514

-449

Ränteintäkter kundfordringar

17

12

Summa

17

12

Not 6. Finansiella intäkter
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(tkr)

2017-12-31

2016-12-31

3 337

3 786

Anskaffning under året

1

-

Avyttrat under året

-

-

Not 7. Materiella anläggningstillgångar
Ingående balans

Avskrivning enligt plan

-514

-449

2 824

3 337

2 751

3 188

72

149

2 824

3 337

215

233

17

34

232

267

-1 688

-1 652

184

-36

-1 504

-1 688

Lån från kommunen

869

-450

Summa

869

-450

-1 393

-1 260

-306

-49

Upplupna semesterlöner, okomponserad övertidsersättning

-29

-43

Upplupna sociala avgifter och källskatt

-87

-54

Upplupen pensionskostnad

-55

-50

Utgående bokfört värde
varav
Fastigheter för affärsverksamhet
Maskiner, inventarier, bilar
Summa
Not 8. Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Summa
Not 9. Eget kapital
Ingånde eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital
Not 10. Långfristiga skulder

Not 11. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Momsskuld

Upplupen löneskatt
Interima skulder
Summa

-13

-12

-537

-

-2 421

-1 468
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Driftredovisning
(tkr)

Kommungemensamma poster
Revision

Utfall
2016

Förändring
2016/2017

Förändring (%)
2016/2017

Budget
2017

Avvikelse
Budget/Utfall

575 157

553 969

21 189

3,8%

571 723

3 434

-685

-653

-32

4,9%

-682

-3
-103

Överförmyndare

-1 230

-1 033

-197

19,1%

-1 127

Övriga förtroendevalda

-5 726

-5 546

-180

3,3%

-6 042

316

Pensioner

-8 957

-8 092

-865

10,7%

-10 000

1 043

619 267

582 454

36 813

6,3%

610 538

8 729

4 166

4 331

-165

-3,8%

3 775

391

Skatter/Statsbidrag
Räntenetto/Borgensavgift
Övrigt kommungemensamt

-31 679

-17 494

-14 185

81,1%

-24 740

-6 939

Kommunstyrelsen totalt

-80 618

-68 435

-12 183

17,8%

-80 826

208

Kommunstyrelsen skattefinansiering

-80 499

-68 880

-11 620

16,9%

-80 826

327

Kommunchefen

-5 043

-3 622

-1 420

-39,2%

-6 257

1 214

Kansli- och nämndserviceenheten

-3 615

-10 046

6 431

64,0%

-4 204

589

IT-enheten

-6 420

-5 993

-427

-7,1%

-6 569

149

Ekonomienheten

-7 282

-6 574

-708

-10,8%

-7 528

246

-611

-952

341

35,8%

-798

187

Mark och fastigheter
Personalenheten

-7 152

-6 352

-800

-12,6%

-7 741

589

Samhällsunderstödda resor

-16 241

-14 404

-1 837

-12,8%

-15 644

-597

Kommunikation och samverkan

-25 039

-12 853

-12 186

-94,8%

-24 788

-251

Exploateringsverksamheten

-1 600

-

-1 600

-

-

-1 600

VuA Vuxenutbildning och arbetsmarknad

-7 496

-8 084

588

7,3%

-7 297

-198

-119

444

-563

-126,8%

-

-119

63

408

-344

-84,5%

-

63

Kommunstyrelsen taxefinansiering
VA-enheten
Renhållningsenheten
Samhällsbyggnadsnämnden

-182

36

-218

-607,0%

-

-182

-25 201

-23 926

-1 275

-5,3%

-26 291

1 090

Samhällsbyggnad administration

-2 295

-2 113

-182

-8,6%

-2 616

321

Plan- och byggenheten

-1 451

-1 249

-202

-16,2%

-1 697

246

-13 107

-12 118

-989

-8,2%

-12 928

-179

Räddningsenheten

-7 270

-7 257

-13

-0,2%

-7 486

216

Miljöenheten

-1 078

-1 189

111

9,3%

-1 564

486
1 648

Gata och park- och anläggningsenheten

Barn- och utbildningsnämnden

-270 462

-267 130

-3 332

-1,2%

-272 110

Barn- och utbildning administration

-15 367

-6 164

-9 203

149,3%

-15 619

251

Förskoleverksamhet

-61 589

-61 282

-307

0,5%

-63 642

2 053

Grundskola

-116 995

-121 932

4 937

-4,0%

-114 833

-2 162

Särskola

-11 427

-13 274

1 848

-13,9%

-11 037

-390

Elevhälsa

-8 634

-10 724

2 089

-19,5%

-8 642

8

Kulturskola

-2 366

-2 302

-64

2,8%

-2 516

150

Gymnasieskola

-38 466

-35 925

-2 541

7,1%

-37 651

-815

Kostenheten

-13 282

-13 354

72

-0,5%

-15 865

2 583

-2 336

-2 173

-163

7,5%

-2 305

-31

Fritidsgård
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Utfall
2017
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(tkr)

Vuxen- och omsorgsnämnden
Nämndkostnader
Gemensam verksamhet
Individ- och familjeomsorg
Äldre och personer med
funktionsnedsättning
Hälso- och sjukvårdsenheten
Kommunen totalt

Utfall
2017

Utfall
2016

Förändring
2016/2017

Förändring (%)
2016/2017

Budget
2017

Avvikelse
Budget/Utfall

-185 901

-178 070

-3

-621

-7 831

-4,4%

-183 098

-2 803

618

99,5%

-30

27

-2 253

-5 038

2 784

55,3%

-5 744

3 491

-19 440

-16 347

-3 093

-18,9%

-20 909

1 469

-120 134

-138 480

18 347

13,2%

-116 888

-3 246

-44 071

-17 583

-26 487

-150,6%

-39 527

-4 544

12 974

16 404

-3 430

20,9%

9 398

3 576
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Investeringar
2017-12-31

Årets avslutade investeringar är:

Årets nettoinvesteringar uppgår till 60 240 tkr.
De investeringar som har aktiverats i kommunens
anläggningsregister uppgår till 42 438 tkr. Utgående
värde för pågående investeringar är 61 355 tkr.

(tkr)
Vatten- och avlopp

18 408

Gator och vägar

9 166

IT-investeringar

6 429

Fordon

4 446

Möbler

3 502

Övriga inventarier
Summa

487
42 438

Investeringsredovisning
Pågående samt avslutade investeringar
(tkr)

Ingående
värde 1)

Årets
utfall

Utgående
värde 2)

Totalt beslutade
investeringar

Återstående
investeringsmedel

94

0

94

1 100

1 006

Pågående investeringar under 2017
Immateriella anläggningar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

31 020

4 133

35 153

68 235

33 082

Maskiner och inventarier

12 439

13 669

26 108

62 430

36 322

Summa

43 553

17 803

61 355

131 765

70 410

Avslutade investeringar under 2017
Immateriella anläggningar

0

50

50

100

50

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

0

27 497

27 497

27 899

402

Maskiner och inventarier

0

14 891

14 891

15 643

752

Summa

0

42 438

42 438

43 642

1 204

Pågående samt avslutade investeringar

43 553

60 240

103 793

175 407

71 614

Kommunstyrelseförvaltningen

24 465

30 696

55 161

106 591

51 430

Samhällsbyggnadsförvaltningen

15 477

23 489

38 966

55 784

16 818

1 722

5 624

7 346

10 412

3 066

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vuxen- och omsorgsförvaltnningen
Summa

1 889

431

2 320

2 621

300

43 553

60 240

103 793

175 407

71 614

21 312

25 199

46 511

88 481

41 970

Varav taxekollektivet
Vatten och avlopp
Renhållning
Summa

0

1

1

835

834

21 312

25 200

46 512

89 316

42 804

1) Ingående värde avser totalt upparbetade investeringar som är pågående per 2017-01-01.
2) Utgående värde avser totalt upparbetade investeringar som antingen är pågående eller har avslutats per 2017-12-31.

90

Gnesta kommun | Årsredovisning 2017

Exploateringar
2017-12-31

Under 2017 färdigställde Ereim båda sina etapper om
totalt 42 radhus i området vid Frösjö strand. Bygg
nationen av Nokons första etapp om 39 lägenheter
pågick under 2017 där inflyttning beräknas ske under
2018. Badstranden vid Frösjö strand invigdes i slutet
av maj 2017.
FB Bostads projekt på Frönäs
startades under våren och inflyttning beräknas ske
under första halvåret 2018.
Gnesta Förvaltnings AB startade byggnationen av
äldreboendet under året i den södra delen av Frönäs
gärde. Äldreboendet omfattar 44 lägenheter varav
mark- och gatuarbetet beräknas vara färdigställd
under 2018.
Projekteringsarbetet för gator och vatten- och
avlopp i Norra Frustuna som omfattar 17 villatomter
inleddes 2017 och upphandling kommer ske under
våren 2018.

Arbetet med att skapa en ny stadsdel i norra
Gnesta som fått namnet Vackerby trädgårdsstad,
fortlöper. I den södra delen av området, som ägs av
kommunen, utlystes en markanvisningstävling för
fyra delområden. De tävlande kan välja att lämna
anbud på ett eller flera av dessa delområden. Vinnaren
utses under våren 2018. Ett parallellt arbete pågår
med att framställa ett ramavtal med en privat aktör
för den norra delen av området som ska bli Vackerby
trädgårdsstad.
I området Österkärv påbörjade BoKlok
byggnationen av 80 bostadsrätter, där den första
etappen med 40 lägenheter kommer stå klara under
2018.
En detaljplan för 30–50 bostäder vid Åkervägen
vann laga kraft under året.
Vid Sigtunavägen, intill OK/Q8, togs en detaljplan
fram för två hektar industrimark.
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Exploateringsredovisning
Pågågende exploateringar (tkr)

Ingående
värde

Inkomster

Utgifter

Omklassificering

Utgående
värde

Exploatering Vackerby industriområde, servis

209

0

0

0

209

Exploatering Fasanvägen Stjärnhov, servis

222

0

0

0

222

Exploatering Björnlundagården 1:1 servis

33

0

0

0

33

Exploatering Frösjöstrand, Bostad, servis

439

0

0

0

439

Exploatering Vackerby 3:3

-951

0

0

0

-951

Exploatering Gnesta 84:14

-53

0

0

0

-53

-1 313

0

0

0

-1 313

Exploatering Ytterby 4:24 spårbacken
Exploatering Vässlevägen
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2

0

0

0

-296

-195

155

0

4 954

Exploatering Vackerby industriområde

-72

0

0

0

-72

Exploatering Framnäs

557

-456

19

0

121

Exploatering Skenda (Aspliden)

374

0

0

0

374

Exploatering Stationsområdet

-151

0

27

0

-124

Exploatering Vackerby Hage 2

-798

0

2

0

-797

2 616

-9

751

0

3 358

-943

-10 278

612

0

-10 610

24

0

0

0

24

4 462

-9 506

2 700

0

-2 344

937

0

0

0

937

Exploatering Norra Vackerby
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2 bostad
Exploatering Gryt 1:1 med flera
Exploatering Frönäs Gärde
Exploatering Gnestahöjden
Exploatering Gatukostnader Fasanvägen

303

0

0

0

303

Exploatering Gnesta 38:17

1 557

-94

0

0

1 463

Exploatering Gnesta Centrum

1 344

-1

535

0

1 879

30 374

-2 214

3 784

0

31 944

248

-9

892

0

1 131

Exploatering Gatukostnad Frösjöstrand
Exploatering Norra Frustuna bostäder
Exploatering Framnäsvägen bostäder

151

-9

172

0

313

Exploatering Hagstumosse idrottshall

634

-91

97

0

640

Exploatering Sigtunavägen Industrivägen

99

-12

110

0

197

Exploatering Södra Frustuna

0

0

384

0

384

Exploatering Powerhuset

0

0

1 300

0

1 300

45 003

-22 874

11 539

0

33 668

Summa

92

-296
4 995
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Årsredovisning 2016 Gnesta kommun
Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta
Telefon: 0158-275 000 E-post: gnesta.kommun@gnesta.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-04
MOB.2018.19
Kommunstyrelsen

Införande av avgiftsbefrielse för solenergianläggningar
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna revidering av Plan- och bygglovstaxan så att bygglov för
solenergianläggningar avgiftsbefrias. Taxan gäller från och med 1 juni 2018.
2. Ordet Solfångare i Plan- och bygglovstaxan ändras till Solenergianläggning.
Sammanfattning
Antalet solenergianläggningar ökar i kommunen. Gnesta kommun tillämpar i dag
en bygglovspolicy för solenergianläggningar från 2012. Regelverket är under
förändring och Boverket presenterar i vår för regeringen ett förslag på
bygglovsbefrielse för solenergianläggningar. Bygglovsbefrielse har dock undantag
och i vissa fall kommer det att krävas bygglov inom särskilt värdefulla
bebyggelseområden. För att stimulera utbyggnaden föreslås att bygglov för
solenergianläggningar avgiftsbefrias i de fall där det kommer att krävas.
Avgiftsbefrielse tillämpas i andra kommuner.
Ärendebeskrivning
Ärendet har beretts i samhällsbyggnadsnämnden.
Förvaltningens synpunkter
Gnesta kommun tillämpar en policy för solfångare och solpaneler från 2012.
Tidigare förutsättningar som ligger till grund för denna policy är under förändring
i och med ett regeringsuppdrag att se över och förenkla regelverket för
solenergianläggningar. Trots föreslagna lättnader i regelverket som innebär
bygglovsbefrielser för de flesta byggnader kommer det att finnas undantag. Det
kan gälla områden eller byggnader med högt arkitektoniskt- eller kulturhistoriskt
värde där bygglov måste sökas. Ett exempel är Gnestahöjden som är riksintresse
för kulturminnesvården. I samband med ändringar i Plan- och bygglagen är det
lämpligt att i Gnesta kommun införa en avgiftsbefrielse för bygglov för
solenergianläggningar. En sådan avgiftsbefrielse tillämpas i andra kommuner och
ligger i linje med kommunens ambition att minska beroendet av fossilproducerad
energi. Ingen ska behöva betala för ett avslag på en bygglovsansökan för en
solenergianläggning.
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Ekonomiska konsekvenser
Taxan för ett bygglov för solceller var 4100 kronor 2017. Kostnaden för
kommunen i uteblivna intäkter beror på om Boverkets förslag tas eller inte. Om
nuvarande regler kvarstår i Gnesta kommun beräknas den uteblivna intäkten bli
under 30 000 kronor per år. Går förslaget igenom vilket är troligt bör de
minskade kraven på bygglov innebära att endast några få ansökningar behöver
handläggas utan intäkt.
Juridiska konsekvenser
Plan- och bygglagen ger möjlighet för kommunen att ta ut en avgift för bygglov.
Enligt 12 kap PBL får en avgift inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad
för beslut och handläggning. Att helt avgiftsbefria möter inga hinder enligt
lagstiftningen.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
I kommunens framtidsplan anges att samhället ska planeras på ett sådant sätt att
klimatpåverkan långsiktigt minskar. I kommunens miljö- och hållbarhetsplan är
ett av målen "Användningen av fossila energikällor ska minska i samhället".
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-04-04
2. Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2018-02-14 § 3
3. Tjänsteskrivelse 2018-02-03
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Bertil Karlsson
Miljöstrateg
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Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-02-14
Ärendenummer: MOB.2018.19
§3

Införande av avgiftsbefrielse för solenergianläggningar
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

2.

Godkänna revidering av Plan- och bygglovstaxan så att bygglov för
solenergianläggningar avgiftsbefrias. Taxan gäller från och med 1 juni
2018.
Ordet Solfångare i Plan- och bygglovstaxan ändras till
Solenergianläggning.

Sammanfattning av ärendet
Antalet solenergianläggningar ökar i kommunen. Gnesta kommun tillämpar i
dag en bygglovspolicy för solenergianläggningar från 2012. Regelverket är
under förändring och Boverket presenterar i vår för regeringen ett förslag på
bygglovsbefrielse för solenergianläggningar. Bygglovsbefrielse har dock
undantag och i vissa fall kommer det att krävas bygglov inom särskilt
värdefulla bebyggelseområden. För att stimulera utbyggnaden föreslås att
bygglov för solenergianläggningar avgiftsbefrias i de fall där bygglov kommer
att krävas. Avgiftsbefrielse tillämpas i andra kommuner.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-02-03

Tjänsteförslag
1.

2.

Godkänna revidering av Plan- och bygglovstaxan så att bygglov för
solenergianläggningar avgiftsbefrias. Taxan gäller från och med 1 juni
2018.
Ordet Solfångare i Plan- och bygglovstaxan ändras till
Solenergianläggning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Sarah Kinberg (L) bifaller framskrivet förslag.
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2018-02-03
Diarienummer: MOB.2018.19
Kommunstyrelsen

Införande av avgiftsbefrielse för solenergianläggningar
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna revidering av Plan- och bygglovstaxan så att bygglov för
solenergianläggningar avgiftsbefrias. Taxan gäller från och med 1 juni 2018.
2. Ordet Solfångare i Plan- och bygglovstaxan ändras till Solenergianläggning.
Sammanfattning
Antalet solenergianläggningar ökar i kommunen. Gnesta kommun tillämpar i dag
en bygglovspolicy för solenergianläggningar från 2012. Regelverket är under
förändring och Boverket presenterar i vår för regeringen ett förslag på
bygglovsbefrielse för solenergianläggningar. Bygglovsbefrielse har dock undantag
och i vissa fall kommer det att krävas bygglov inom särskilt värdefulla
bebyggelseområden. För att stimulera utbyggnaden föreslås att bygglov för
solenergianläggningar avgiftsbefrias i de fall där bygglov kommer att krävas.
Avgiftsbefrielse tillämpas i andra kommuner.
Ärendebeskrivning
Gnesta kommun tillämpar en policy för solfångare och solpaneler från 2012.
Tidigare förutsättningar som ligger till grund för denna policy är under förändring
i och med ett regeringsuppdrag att se över regelverket för solenergianläggningar. I
samband med detta är det också lämpligt att i Gnesta kommun införa en
avgiftsbefrielse för bygglov för solenergianläggningar. En sådan avgiftsbefrielse
tillämpas i andra kommuner och ligger i linje med kommunens ambition att
minska beroendet av fossilproducerad energi.
Förvaltningens synpunkter
Regelverket, nuvarande och föreslagen förändring
För att installera solcellspaneler och solfångare (i fortsättningen benämnt
solenergianläggningar) behövs inget bygglov. Däremot innebär en sådan
montering av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial att byggnadens yttre
utseende påverkas avsevärt, vilket är bygglovspliktigt. Här finns utrymme för
tolkningar vilket har medfört att kommunerna har olika regler.
Gnesta kommun tillämpar en policy från 2012 som innebär att för byggnader
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som ligger utanför detaljplanelagt område och inte inom sammanhållen
bebyggelse är solfångare bygglovsbefriade. För byggnader inom detaljplanelagt
område och sammanhållen bebyggelse gäller bygglovsbefrielse för en- och två
bostadshus med tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att:
• byggnaderna inte är q-märkta
• byggnaderna eller området inte är kulturhistoriskt värdefullt
• det inte i gällande detaljplan finns bestämmelser om utformning på byggnaden,
till exempel färg och materialval, som påverkas av solpanelen
• solfångarna/panelen placeras på tak av byggnad
• solfångarna/panelen inte påverkar byggnadens höjd
• solfångarna/panelen placeras längs med takfallet (takets lutning)
• högst 15 % av taket för en- och tvåbostadshus täcks samt högst 50 % av
komplementbyggnaders tak täcks.
I dessa fall måste bygglov sökas.
För att skapa en enhetlighet i landet har regeringen uppdragit till Boverket att
utreda förutsättningarna för undantag från krav på bygglov för
solenergianläggningar. Boverket har gjort en delrapport om solenergianläggningar
2017 och hela rapporten med alla detaljer ska slutredovisas senast 30 april 2018.
Därefter förutsätts beslut tas för att införa den nya skrivningen i plan- och
bygglagen.
Boverkets förslag
”Boverket föreslår att solcellspaneler och solfångare som monteras på en byggnad och följer
byggnadens form ska undantas från bygglovsprövning även om de påverkar byggnadens yttre
utseende avsevärt på annat sätt än genom byte av färg, fasadbeklädnad eller
taktäckningsmaterial.
Undantaget ska inte gälla för sådana byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt
värdefulla i enlighet med 8 kap 13 § PBL”.
8 kap 13 § PBL innebär ett förbud mot förvanskning av en byggnad som är
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt. Förbudet gäller dels byggnader som i sig är särskilt värdefulla och dels
byggnader som ingår som en del av ett bebyggelseområde av den karaktären.
Framtiden
Oberoende om Boverkets förslag om lättnade går igenom eller om Gnestas egen
policy fortsätter att gälla innebär det att bygglov behöver sökas för
solenergianläggningar i vissa fall.
Förslag
För att gynna tillkomsten av fler anläggningar för egen produktion av el föreslås
en avgiftsbefrielse för bygglov gällande solenergianläggningar. Sådan
avgiftsbefrielse tillämpas redan i kommuner och innebär att alla kan ansöka utan
risk för att behöva betala för ett avslag. I taxan ändras den gamla skrivningen
Solfångare till Solenergianläggning för att överensstämma med nomenklaturen i
kommande lagstiftning.
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Juridiska konsekvenser
Plan- och bygglagen ger möjlighet för kommunen att ta ut en avgift för bygglov.
Enligt 12 kap PBL får en avgift inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad
för beslut och handläggning. Att helt avgiftsbefria möter inga hinder enligt
lagstiftningen.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för kommunen i uteblivna intäkter beror på om Boverkets förslag tas
eller inte. Om nuvarande regler kvarstår i Gnesta kommun beräknas den
uteblivna intäkten bli under 30 000 kronor per år. Går förslaget igenom bör de
minskade kraven på bygglov innebära att endast några få ansökningar behöver
handläggas utan intäkt.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
I kommunens framtidsplan anges att samhället ska planeras på ett sådant sätt att
klimatpåverkan långsiktigt minskar. I kommunens miljö- och hållbarhetsplan är
ett av målen "Användningen av fossila energikällor ska minska i samhället".
Beslutet ska skickas till:
 Kommunstyrelsen
 Kommunfullmäktige

Patrik Nissen

Bertil Karlsson

Samhällsbyggnadschef

Miljöstrateg
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Upprättad:
Diarienummer:

KS.2018.91
Kommunstyrelsen

Årsrapport avfallsplan 2017
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna årsrapporten av avfallsplanen för Gnesta kommun 2017.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 3 april 2017 en ny avfallsplan vilken började gälla 1
maj 2017. Avfallsplanen är ett verktyg för kommunen att anpassa
avfallshanteringen i en långsiktigt hållbar riktning.
I avfallsplanen finns flera mål med tillhörande aktiviteter angivna. Aktiviteterna
ska utföras av kommunens olika förvaltningar och bidra till att målen uppfylls.
Målen och aktiviteterna ska årligen följas upp och utfallet redovisas till
Kommunstyrelsen senast i april månad.
Förvaltningens synpunkter
Utgångspunkten för uppföljning av avfallsplanen är de mål och aktiviteter som
finns angivna i avfallsplanen.
Av årsrapporten framgår att merparten av de aktiviteter som skulle genomföras
har genomförts eller påbörjats. Några av de aktiviteter som skulle slutföras 2018
har genomförts i sin helhet under 2017. Resultatet av aktiviteterna är till exempel
en ny miljöstyrande avfallstaxa, påbörjad informationskampanj gällande
minimering av avfall och ny sortering på Återvinningsgården i Gnesta.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys har inte varit tillämplig i detta ärende.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Årsrapport avfallsplan för Gnesta kommun 2017

Kommunstyrelseförvaltningen

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Ghita Sjösteen

Elin Franzon

Teknisk chef

Miljöansvarig
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2018-03-22

Årsrapport avfallsplan 2017
Mål och delmål
Under de närmaste åren planerar Gnesta kommun att förbättra resurshushållningen inom ramen
för avfallshanteringen. Insatser planeras för att minska avfallsmängderna samt öka insamlingen
av sorterat avfall för materialåtervinning. Avfallsmängderna ökar i hela Europa och att vända
den trenden är en stor utmaning, men samtidigt nyckeln till en hållbar avfallshantering. Det
finns även en stor potential att materialåtervinna mer av de resurser som idag skickas till
förbränning, till exempel genom fastighetsnära sortering för både enfamiljshus och
flerbostadshus.
Mål 1: Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning
Hushåll och verksamheter ska bidra till att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen.
Det är viktigt att medvetenheten om förhållandet mellan konsumtion, avfallsmängd och
resursförbrukning ökar och fler gör miljömedvetna val. Kunskapen om återanvändning ökar och
resulterar i minskad avfallsmängd.
Delmål A: År 2025 ska mängden avfall från hushåll (per invånare) ha minskat jämfört med
föregående år.
Delmål B: År 2025 ska matsvinn i den kommunala förvaltningen (skola och omsorg) ha
minskat med 5 % från 2015 års nivå.
Etappmål: Minska med 0,5 % per år.
Mål 2: Ökad återvinning
Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår så att det kan återvinnas på bästa sätt
för en hållbar utveckling. Återvinning av material och näringsämnen från fosforfällor ökar.
Delmål A: År 2025 ska 65 % av avfallet lämnas till materialåtervinning (inkl. biologisk
behandling).
Etappmål: Ska öka med minst 2 % per år.
Delmål B: År 2025 ska minst 55 % av den totala mängden matavfall från hushåll, restauranger
och storkök samlas in separat och gå till biologisk återvinning.
Etappmål: Ska öka med minst 0,5 % per år.
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Mål 3: Minskad miljöbelastning
Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. Miljöbelastningen av
avfallshanteringssystemet minskar och kunskapen om hanteringen av farligt avfall ökar.
Delmål A: År 2025 ska farligt avfall inte förekomma i mat/restavfall.
Delmål B: År 2025 ska nedskräpning i stadsmiljö ha minskat jämfört med basåret 2015.
Delmål C: År 2025 ska nedskräpning utanför stadsmiljö ha minskat jämfört med basåret 2015.
Mål 4: Kundfokus
Insamlingssystem och information präglas av service och nytta för kommuninvånare och kund.
Estetiskt tilltalande lösningar med god tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö är viktiga
beståndsdelar i systemet.
Delmål A - År 2025 ska 95 % av hushållen vara nöjda med insamlingen av avfall.
Etappmål: År 2020 ska 90 % vara nöjda.
Delmål B - År 2025 ska 95 % av hushållen vara nöjda med servicen på återvinningsgården.
Etappmål: År 2020 ska 90 % vara nöjda
Aktiviteter för att nå målen
Nedan presenteras de aktiviteter som kommunen skulle vidta 2017 för att bidra till att uppnå
målen i avfallsplanen. I sammanställningen finns även aktiviteter som genomförts tidigare än
planerat. För varje aktivitet anges vilken nämnd som ansvarat för genomförande av aktiviteten,
vilket mål som aktiviteten bidrar till att uppfylla, när aktiviteten ska vara genomförd samt utfallet.
Aktiviteter

Mål

Ansvar

Årtal

Utfall

Särskild
informationskampanj om
miljönyttan med
avfallsminimering/förebygga
nde av avfall

1A

Kommunstyrelsen

2017

Information har tagits fram
och kommer att publiceras på
kommunens webbplats under
våren 2018. Utöver
kommunens webbplats
kommer information spridas
med hjälp av text och filmer
via kommuninformationsbladet, facebook, broschyrer
och Insidan.

Utredning av miljöstyrande
avfallstaxa

1A

Kommunstyrelsen

När
revidering
av taxan
är aktuell

Renhållningstaxan har
reviderats och träder i kraft 1
april 2018. Taxan är
miljöstyrande genom de
formuleringar och avgifter
som anges i taxan som
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exempelvis en reducering av
avgiften för byte av storleken
på kärl vilket ökar
benägenheten att ha en
anpassad kärlstorlek.
Kartläggning, information,
planering och aktiviteter i
verksamheterna för att
minska matsvinnet inom
skola och omsorg

1B

Kommunstyrelsen,

2017

Vuxen- och
omsorgsnämnden,

Arbetet har påbörjats och
information väntas från
berörda förvaltningar.
Etappmål: Ingen skillnad

Barn- och
utbildningsnämnden
Uppdaterad information på
webbplats och i broschyrer
om avfallshantering och
återvinning

2A

Kommunstyrelsen

Plockanalys i syfte att få
underlag för fortsatt arbete

2A, 2B Kommunoch 3A styrelsen

2017

En ny webbstruktur är
påbörjad men ännu inte
implementerad.
Etappmål: Rapporteringen för
2017 sammanställs först i
april hos Avfall Sverige, vilket
gör att ingen statistik ännu
finns tillgänglig.

2017

Utförd januari 2018.
Ca 90 % av materialet i
matavafallspåsarna (gröna
påsar) är biologiskt material.
Andelen gräna påsar som
enbart används till annat
avfall är matavfall har minskat
från 7,3 % (2015) till 5,1 %.
I restavafallspåsen
(butikspåse) har andelen
rättsorterat avfall ökat från
18,5 % (2015) till 28 %.
Andelen matavfall har
minskat från 37 % (2015) till
32 %. Andelen tidningar och
förpackningar är underfär
densamma som 2015, det vill
säga ca 35-40 %.

Utredning av behovet av
tydliggörande av sorteringen
på återvinningsgården

1A och
4B

Kommunstyrelsen

2018

Sorteringen på
återvinningsgården har setts
över, förändrats och nya
skyltar är uppstatta.
Ändringarna har
kommuncerats via
kommunens webbplats,
kommuninformationsbladet
samt kommunens almanacka.
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Etappmål till mål 4B: En
kundundersökning kommer i
enighet med planen att
genomföras att genomföras
under 2018.
Uppdaterad information om
kompostering på
kommunens webbplats

2A

Samhällsbyggnadsnämden

2018

Miljöenheten såg över och
uppdaterade informationen
för sina webbsidor och
blanketter under 2017.
Etappmål: Rapporteringen för
2017 sammanställs först i
april månad till Avfall Sverige,
vilket gör att ingen statistik
ännu finns tillgänglig.

Information till
kommuninvånare,
fastighetsägare, företagare
och turister gällande
förebyggande av avfall, t.ex.
information på webbplats
eller i kommunens
infoamtionsblad

1A

Kommunstyrelsen

Kontinuerligt

Information har tagits fram
och kommer publiceras på
kommunens webbplats under
våren 2018. Utöver
kommunens webbplats
kommer information med
hjälp av text och filmer
spridas via kommuninformationsbladet, facebook,
broschyrer och Insidan.

Information till
kommuninvånare,
fastighetsägare, företagare
och turister gällande
kommunens
insamlingssystem, ÅVG och
ÅVS

1A

Kommunstyrelsen

Kontinuerligt

Information om bland annat
nyttan med avfallsortering har
tagits fram eller uppdaterats.
Kommunication har skett
genom kommunens
informationsblad, i utskick till
nya abonnenter och på
kommunens webbplats.

Krav ställs på minskade
avfallsmängder i samband
med inköp och upphandling

1A

Kommunstyrelsen

Kontinuerligt

Kvarstår och påbörjas 2018.

Årligt utskick samt utskick till
nya abonnenter

2A

Kommunstyrelsen

Kontinuerligt

Sker kontinuerligt.

Studiebesök på ÅVG av
skolor och förskolor

2A

Kommunstyrelsen,

Kontinuerligt

Sker på efterfrågan. Under
2017 genomfördes 2
studiebesök på
återvinningsgården.

Barn- och
utbildningsnämnden

Etappmål: Rapporteringen för
2017 sammanställs först i
april månad till Avfall Sverige,
vilket gör att ingen statistik
ännu finns tillgänglig.

Etappmål: Rapporteringen för
2017 sammanställs först i
april månad till Avfall Sverige,
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vilket gör att ingen statistik
ännu finns tillgänglig.
Anordnande av eller
medverkande i
skräpplockardagar samt
tillhörande
informationskampanj

3B och
3C

Kommunstyrelsen

Årligen

Gnesta kommun medverkade
i och informerade om
skräpplockardagarna 2017.
Totalt deltog 1046 barn och
vuxna i projktet.

Strategier för att nå målen – kommande aktiviteter
Nedan presenteras de aktiviteter som kommunen kommer att fortsätta genomföra eller är
planerat att genomföras kommande år. För varje åtgärd anges vilken vilket mål som åtgärden
bidrar till att uppfylla, vilken nämnd som ansvarar för genomförande av åtgärden och när
åtgärden ska vara genomförd.
Åtgärd

Mål

Ansvar

Årtal

Utredning av utökade öppettider på
återvinningsgården

1A, 3A
och 4B

Kommunstyrelsen

2018

Utredning av möjligheter till samarbete med
frivilligorganisationer för återbrukslösning på
återvinningsgården

1A

Kommunstyrelsen

2018

Information om hantering och bortskaffning av
farligt avfall tas fram och ges vid tillsynsbesök.

3A

Samhällsbyggnadsnämden

2018

Informationskampanj för minimerande av farligt
avfall

3A

Kommunstyrelsen

2018

Undersökning av kundnöjdheten

4A och
4B

Kommunstyrelsen

2018, 2021,
2024

Inventering av kommunens lokaler i syfte att
utreda behov av åtgärder för källsortering

2A

Kommunstyrelsen

2019

Plockanalys i syfte att få underlag för fortsatt
arbete

2A, 2B,
3A

Kommunstyrelsen

2019, 2021,
2023, 2025

Utredning av fastighetsnära insamling

1A, 2A
och 4A

Kommunstyrelsen

2020

Särskild informationskampanj om
matavfallsinsamling med fokus på miljönyttan
med sortering

2A

Kommunstyrelsen

2020

Särskild informationskampanj till restauranger
och caféer om matavfallsinsamling med fokus på
miljönyttan med sortering

2B

Kommunstyrelsen

2020
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Information om produktvalsprincipen tas fram
och ges vid tillsynsbesök.

3A

Samhällsbyggnadsnämden

2020

Utredning av behovsanpassad hämtning av matoch restavfall.

4A

Kommunstyrelsen

2020

Kartläggning, information, planering och
aktiviteter i verksamheterna för att minska
matsvinnet inom skola och omsorg

1B

Kommunstyrelsen,
Vuxen- och
omsorgsnämnden
och Barn- och
utbildningsnämnden

2021

Särskild informationskampanj om miljönyttan
med avfallsminimering/förebyggande av avfall

1A

Kommunstyrelsen

2021, 2024

Anordnande av eller medverkande i
skräpplockardagar samt tillhörande
informationskampanj

3B och
3C

Kommunstyrelsen

Årligen

Information till kommuninvånare,
fastighetsägare, företagare och turister gällande
förebyggande av avfall, t.ex. information på
webbplats eller i kommunens infoamtionsblad

1A

Kommunstyrelsen

Kontinuerligt

Information till kommuninvånare,
fastighetsägare, företagare och turister gällande
kommunens insamlingssystem, ÅVG och ÅVS

1A

Kommunstyrelsen

Kontinuerligt

Krav ställs på minskade avfallsmängder i
samband med inköp och upphandling

1A

Kommunstyrelsen

Kontinuerligt

Årligt utskick samt utskick till nya abonnenter

2A

Kommunstyrelsen

Kontinuerligt

Studiebesök på ÅVG av skolor och förskolor

2A

Kommunstyrelsen
och Barn- och
utbildningsnämnden

Kontinuerligt
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Kommunstyrelsen

Nödvattenplan för Gnesta kommun
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. De kommunala förvaltningarna ska gemensamt ta fram ett förslag på
nödvattenplan för Gnesta kommun.
2. VA-enheten tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare ska fungera
som huvudaktörer i framtagandet av förslaget till nödvattenplan.
Sammanfattning
En nödvattenplan är ett dokument som ska ligga till grund för en väl
genomarbetad och effektiv hantering av störningar i den kommunala
dricksvattenförsörjningen. Dricksvattenförsörjning är en samhällsviktig
verksamhet och störningar kan snabbt leda till en kris i samhället. Exempel på
störningar är en vattenläcka som leder till att ett helt samhälle blir utan
vattenförsörjning eller att dricksvattnet bedöms som otjänligt.
En ny nödvattenplan behöver tas fram från grunden och ska vara ett direktiv för
hur VA-enheten och övriga berörda förvaltningar ska hantera en störning i
dricksvattenleveransen på ett effektivt sätt.
Ärendebeskrivning
Dricksvattenförsörjning är en samhällsviktig verksamhet och störningar kan
snabbt leda till en allt större kris i samhället. Exempel på störningar i
dricksvattenleveransen är vattenläckor som leder till att ett samhälle blir helt
utan vatten eller att en vattentäkt kontamineras så att dricksvattnet bedöms
som otjänligt.
För att hantera kriser i dricksvattenförsörjningen upprättas i regel en så kallad
nödvattenplan. I nödvattenplanen ingår att inventera och prioritera
samhällsviktiga verksamheter såsom vård, barnomsorg och fjärrvärme samt
hushåll och övriga verksamheter. I planen ingår även att inventera det material
som finns tillgängligt i kommunen idag som exempelvis drinkvattentankar samt
vilka organisationer eller företag som kan vara behjälpliga vid en krissituation.
Logistiska aspekter behöver också utredas såsom hur lång tid det tar att ställa ut
samtliga vattentankar med befintlig personal och var större mängder rent
dricksvatten kan hämtas.
En avgränsning i nödvattenplanen är kommunens geografiska områdesansvar
och det kommunala distributionsområdet för dricksvatten. Nödvattenplanen
omfattar störningar där inget dricksvatten finns tillgängligt i ledningsnätet,
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dricksvattnet är otjänligt men kan drickas efter kokning eller då dricksvattnet är
otjänligt och inte kan drickas även om det kokas.
Förvaltningens synpunkter
Det finns ett behov att ta fram en ny nödvattenplan från grunden för att hantera
de dricksvattenrelaterade störningar som kan uppkomma i en kommun. Exempel
på störningar som inträffat gällande dricksvattnet i Gnesta kommun är avbrottet i
leveransen av dricksvatten för Gnesta tätort 2014 samt otjänligt dricksvatten för
Björnlunda tätort hösten 2017. Utöver oförutsedda samhällsstörningar är
kommunen redan i dagsläget berörd av den ökade frekvensen av extremväder
som påverkar vattentäkterna. En nödvattenplan är ett direktiv för hur VAenheten och kommunens säkerhetssamordnare tillsammans med övriga berörda
förvaltningar ska hantera en störning i dricksvattenleveransen.
Ekonomiska konsekvenser
Framtagande av en nödvattenplan kan göras inom befintlig budget för VAenheten. Planen upprättas av VA-enheten i samarbete med övriga kommunens
förvaltningar genom kommunens befintliga och samordnande säkerhetsgrupp.
Juridiska konsekvenser
I Lag om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) fastställs att ansvaret för att
invånarna tillhandahålls dricksvatten åvilar den enskilda kommunen – också i
kristid.
Vattenförsörjning ska ordnas i ett större sammanhang om det behövs med
hänsyn till människors hälsa eller miljön (LAV 6§). VA-enheten har en
leveransskyldighet att ordna med vatten för hushållsanvändning. Däremot
garanteras inte ett visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet. Vid
begränsad vattentillgång är anslutna fastighetsägare skyldiga att reducera sin
vattenförbrukning enligt VA-huvudmannens anvisningar (ABVA 07).
Dricksvatten för andra ändamål än hushållsändamål t ex industrier eller andra
verksamheter kan inte utan vidare påräkna att VA-huvudmannen kan klara sådana
behov om inte detta särskilt avtalats (ABVA 07).
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Enligt "Plan för central krisledning Gnesta kommun" antagen av
kommunfullmäktige 2016-12-19 ska alla som har ansvar för en viss verksamhet
under normala förhållanden också har ett ansvar för att verksamheten fungerar
under en kris. I ansvaret ligger även att samordna sitt arbete med andra just för
att samhällets samlade resurser ska kunna tas tillvara och användas effektivt. En
nödvattenplan är ett direktiv för hur en störning i dricksvattenleveransen ska
hanteras på ett effektivt sätt.
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2018-03-20
KS.2018.127
Kommunstyrelsen

Förslag till utvecklingsplan för Gnesta centrum
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utvecklingsplan för Gnesta centrum godkänns.
Sammanfattning
Planen omfattar åtgärder som rör trafik, handel, offentlig miljö samt förslag på
nya områden för bostäder i den centrala delen av Gnesta tätort. Planen skall ses
som ett strategiskt dokument för den fortsatta planeringen och genomförandet av
åtgärder i den offentliga miljön och utbyggnaden av bostäder och verksamheter.
Ärendebeskrivning
I planen föreslås bl a att centrumkvarteret mellan Stora torget och
Marieströmsgatan omdanas med fler butiker och bostäder. Ny handel utvecklas i
främst centrumkvarteret men även framför godsmagasinet och i
Marieströmskvarteret. Storgatan genom hela centrum byggs om med bl a separat
gång- och cykelväg för att förbättra trafikmiljön. Nya parkeringsplatser byggs för
pendlare och besökare till centrum. Stora Torget rustas upp. Ett attraktivt
gångstråk anläggs från Thuleparken till Frösjön där rallarkajen rustas upp.
Industribyggnaden norr om järnvägen rivs och blir ett utvecklingsområde. Därtill
föreslås tolv olika områden för bostäder som sammantaget kan rymma kring 300
nya bostäder.
Under förra mandatperioden beslöt kommunstyrelsen om att uppdra åt
förvaltningen att ta fram en utvecklingsplan för Gnesta centrum. I beslutet om
uppdraget angavs följande syften för utvecklingsplanen.
1. Hur skapas en attraktiv miljö (gator, torg och parker) som attraherar besökare
och boende?
2. Hur kan man förbättra trafiksäkerheten och trafikmiljön inkl parkering för
pendlare och besökare?
3. Vad behövs för att behålla och utöka handeln i centrum?
4. Kan man komplettera med nya bostäder?
I beslutet framgick att arbetet skulle ske i en medborgardialog med Gnestabor
och olika intressenter. Medborgardialogerna inleddes i början av 2013.
Gnestaborna fick svara på följande fråga:" Vad är ett attraktivt centrum för dig?"
Svaren på den frågan blev sedan underlag för två olika arkitektförslag för centrum
som presenterades för Gnestaborna våren 2014. Det skedde genom ett större
offentligt möte där de två arkitektkontoren presenterade sina respektive förslag,
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fyra offentliga möten där förslagen diskuterades, synpunkter via hemsidan samt
att medborgare kunde skicka in särskilda formulär. Under processen har också en
dialog förts med såväl berörda fastighetsägare som handlarna i Gnesta. De senare
via Gnesta handel. De två arkitektförslagen plus synpunkterna har sedan legat till
grund för föreliggande förslag till utvecklingsplan för centrum. Under arbetet har
också olika former av medborgardialoger genomförts avseende Thuleparken (som
färdigställdes 2015) och avseende två olika förslag för utformning av Stora
Torget.
Planen har tagits fram inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Styrgrupp för
utvecklingsplanen har varit kommunens planeringsutskott som består av
kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens presidier.
Förvaltningens synpunkter
Förslaget har tagits fram under en lång process. Arbetet med att genomföra delar
av planen har redan påbörjats. I december 2015 färdigställdes Thuleparken.
Ombyggnaden av Östra Storgatan fram till Stora Torget stod klar sommaren
2017. Ombyggnad av Västra Storgatan avseende sträckan från Coop till
Thulegatan påbörjas i augusti 2018. Utvecklingsplanen för centrum är ett flerårigt
projekt.
Planen skall ses som ett strategiskt dokument för den fortsatta planeringen och
genomförandet. Det är av stor betydelse att kommunen kan presentera en samlad
strategi för utvecklingen av centrum när kommunen träffar olika intressenter som
vill vara med att utveckla Gnesta centrum genom att t ex bygga bostäder och
etablera handel, service eller annan verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser
Planen innehåller inga ekonomiska kalkyler därför att förslagen är av översiktlig
karaktär. Inför varje genomförande behöver kommunen ta fram ett
projekteringsunderlag som kan ligga till grund för ett särskilt investeringsbeslut
för varje separat projekt.
Juridiska konsekvenser
Många av förslagen kräver att kommunen tar fram nya detaljplaner. Lämpligheten
och den mer exakta utformningen kommer då att prövas enligt plan- och
bygglagen.
Checklista för jämställdhet
Se checklista för jämställdhetsanalys (se bilaga)
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-20
2. Utvecklingsplan för Gnesta centrum
Beslutet ska skickas till:
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Plan för

Centrumutveckling

i Gnesta kommun

2

Förord
Arbetet med denna utvecklingsplan påbörjades förra mandatperioden genom ett
beslut i kommunstyrelsen. Under arbetets gång har flera projekt redan påbörjats och
vissa färdigställts så som aktivitetsparken i Thuleparken och ombyggnad av Östra
Storgatan. Arbetet med att utveckla centrum kommer att pågå i många år framöver.
Planen har tagits fram av tjänstepersoner på samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunens planeringsutskott har fungerat som politisk styrgrupp med följande
ledamöter:
Johan Rocklind (S), kommunstyrelens ordförande
Ann-Sofie Lifvenhage (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Håkan Ekstrand (C), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Michael Gustafsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Sibylle Ekengren (M), samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice ordförande
Sarah Kinberg (L), samhällsbyggnadsnämndens 2:e vice ordförande

3

4

Innehåll
Förord

3

Syfte och bakgrund

6

Strategier för att
utveckla centrum

8

Bebyggelse

13

Centrumkvarteret

17

Utredningsområden för ny bebyggelse

22

Handel

37

Trafik

43

Det offentliga rummet

47

Parkering

55
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Syfte och bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 att det behövs en plan för att utveckla
och vitalisera Gnesta centrum. Syftet med planen är att utreda och belysa olika åtgärder som kan göra centrum mer attraktivt. Exemepl på åtgärder är förbättringar av den
fysiska miljön, skapa bättre förutsättningar för handel samt undersöka möjligheterna
för ytterligare bostäder i centrala Gnesta. Förslagen som presenteras i planen grundas
på bland annat tankar och idéer som framkommit i samband med medborgardialoger
om Gnesta centrum och Stora torget. I utvecklingsplanen för Gnesta centrum redovisas bland annat områden som är lämpliga för ny bebyggelse, handel och utvecklade
offentliga miljöer.
Nedan presenteras de kommunala planer och strategier som ligger till grund för att ha
en utvecklingsplan för centrum.

Framtidsplan
I framtidsplan för Gnesta kommun 2018-20 framgår följande:
”Gnesta kommun ska erbjuda en god och attraktiv livsmiljö. Offentliga miljöer ska
vara trivsamma, trygga och tillgängliga. Kommunen ska utvecklas och moderniseras
samtidigt som småskaligheten och de karakteristiska dragen behålls. För att långsiktigt kunna behålla och utveckla såväl offentlig som privat service behövs fler invånare.
Vidare så vill vi under denna mandatperiod fortsätta utvecklingen av centrala Gnesta till ett attraktivt centrum för boende, besökare och näringsidkare. Fler människor
som bor och rör sig i Gnesta är viktigt för att långsiktigt kunna säkra ett brett
handels- och serviceutbud.
För att vara en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun vill vi arbeta för bättre
möjligheter till bredbandsuppkoppling, för utbyggnad och ombyggnad av gång- och
cykelvägar för en tryggare och bättre framkomlighet samt för en väl fungerande kollektivtrafik som erbjuder goda pendlingsmöjligheter till studier, arbete och nöjesliv”

Fördjupad översiktsplan för Gnesta tätort.
I den fördjupade översiktsplanen framhålls att Storgatans trafiksituation bör ses över,
Västra Storgatan och Torggatan bör rustas upp och få mer stadsgatukaraktär. Det
framhålls också att det behövs fler stråk och mötesplatser i det offentliga rummet som
tillför staden liv och rörelse.
Under rubriken kommande åtgärder för utveckling av bebyggelsen står att förtätningsområden inte redovisas i den fördjupade översiktsplanen utan bör studeras i ett
förtätningsprogram för Gnesta tätort.
6

Ny översiktsplan för Gnesta kommun
Arbete pågår med att ta fram en ny översiktsplan för Gnesta kommun. Den nya översiktsplanen tar höjd för en befolkningsökning om 2 % årligen. För att nå befolkningsmålet krävs ett bostadsbyggande på 90-170 bostäder per år. Cirka 70 % av det nya
bostadsbeståndet planeras i eller i anslutning till Gnesta tätort. En strategi är att nyttja
närheten till bra kommunikationer vilket innebär att en stor del av de nya bostäderna
bör hamna i Gnesta centrum.

Utvecklingsplanen utgår från följande mål:
Gnesta kommun växer och den positiva befolkningsutvecklingen gör att efterfrågan
på bostäder, mötesplatser i centrala lägen och lokal handel ökar.
För att möta denna efterfrågan är det avgörande att förnya, förbättra och förtäta de
mest centrala delarna av Gnesta.
Planeringen har utgått från fyra övergripande mål som beslutades av kommunstyrelsen i samband med att uppdraget gavs:
•
•
•
•

Skapa en attraktiv offentlig miljö (gator, torg och parker) som attraherar
besökare och boende
Förbättra trafiksäkerheten och trafikmiljön samt parkeringsmöjligheter för
pendlare och besökare
Bibehålla och utöka handeln i centrum
Komplettera med nya bostäder
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Strategier för att
utveckla centrum
Nedan presenteras övergripande strategier för att utveckla centrum. De förslag och
åtgärder som presenteras senare i planen har utgångspunkt i en eller flera av dessa
strategier.

Liv och rörelse i centrum
Gnesta centrum ska präglas av liv och rörelse olika tider på dygnet. Fler bostäder med
blandade storlekar och upplåtelseformer som passar olika människors behov och livssituation bidrar till att skapa rörelse över flera av dygnets timmar. Att skapa attraktiva
butikslägen och lokaler för verksamheter bidrar till att skapa ett livligt centrum.

Stadsmässighet och förtätning med ett tydligt gaturum
Gnesta centrum har idag en blandning av byggnader som representerar olika epoker
från de senaste 150 åren. Det finns goda möjligheter att komplettera med ny bebyggelse
och förtäta på flera platser i centrum. Bevarandevärden i den befintliga bebyggelsen
bör identifieras i de mer detaljerade planeringsprocesserna, samtidigt som de goda
effekter som komplettering med ny bebyggelse innebär lyfts fram. Att bygga nära
befintlig handel och kommunikation är viktigt och bidrar till att skapa stadsmässighet.

Skapa stråk och mötesplatser
Storskaliga kvartersstrukturer bör om möjligt brytas ned och förses med en tätare
kvartersstruktur och därmed bidra till att utveckla identiteten som gemytlig småstad.
Kvartersstrukturen ska inbjuda till möten mellan människor.
Mötesplatser stärks genom att skapa tydliga och attraktiva platser där de olika stråken
sammanstrålar. En tydligare torgbildning är ett sätt att skapa tydliga mötesplatser i
kommunen.
Gångstråk mellan kommunens rekreationsområden, exempelvis ett gångstråk mellan
Thuleparken och Frösjö strand skapar mer rörelse i centrum. Ett annat sätt att utveckla stråken är att skapa tydligare gränser mellan privat, enskilt och offentligt gaturum.
På så sätt skapas ett attraktivt centrum för både boende och besökare.
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Utveckla Gnestas identitet
Gnesta är en gemytlig småstad med en blandad bebyggelse från olika epoker. En av
fördelarna med Gnesta centrum är att det finns ett stort handelsutbud samtidigt som
det är nära till det mesta. De värden som finns i Gnesta centrum idag ska tillvaratas
och beaktas. Genom att tillvarata och utveckla till exempel det småskaliga och gemytliga
kan Gnestas identitet stärkas. Arkitektoniska värden och gestaltningsprinciper väger
tungt vid planering och utveckling av ny bebyggelse och därför bör centrumplanen
kompletteras med ett gestaltningsprogram för offentliga miljöer samt en arkitekturpolicy.
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Bebyggelse

•
•
•
•
•
•

Förslag:
Gnesta centrum behöver förtätas för att skapa fler bostäder i
centrum nära kommunikationer och service
Ny bebyggelse skall medverka till att skapa en vackrare stadsmiljö genom att till exempel skapa fler stadskvarter och smågator där så är möjligt
En hög exploatering eftersträvas i de centrala delarna samtidigt
som småstadskänslan skall bevaras
13 områden pekas ut som framtida utredningsområden för ny
bebyggelse
Högre bebyggelse kan prövas inne i kvarteren
Kulturmiljöanalys genomförs innan planläggning
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Gnesta stationssamhälle växte fram i samband med västra stambanans tillkomst och
speglar samhällets utveckling från 1857, då järnvägstrafiken startade, fram till modern
tid. Den första bebyggelsen tillkom på Gnestahöjden kring 1880-talet. Hela området
kring stationen och på Gnestahöjden är av riksintresse för kulturmiljövården. Enligt
miljöbalken ska områden av riksintresse för kulturmiljövården skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada kulturmiljön. Övrig bebyggelse i centrala Gnesta, utanför
området för riksintresse, tillkom till allra största delen under perioden 1930-60 och är
huvudsakligen bostäder.
Under 2000-talet har bostadsprojekt såsom Cirkustomten, Stenstagatan, Bryggeriholmen och Thulegatan tillkommit. Under samma period tillkom bygganden där ICA och
systembolaget är lokaliserade. Från 2015 och framåt har området norr om järnvägen
utvecklats med ny bostadsbebyggelse.
Gnestas centrala delar är ganska lågt exploaterade med en bebyggelse som varierar
från 1-4 våningar. Några inslag av 6-våningshus finns i form av punkthus. Stora ytor
upptas av enklare byggnader, asfaltsytor och parkeringar.
Boendemiljön i centrum kan förbättras där bostäderna i de mest centrala delarna
omges av parkeringsytor av skiftande slag (gäller särskilt brandstationen och Marieströmskvarteret). I de centrala delarna saknas också tydliga gaturum, bland annat längs
Västra Storgatan och Torggatan.
Det finns få centralt belägna bostadsrätter i området idag. Bostäderna upplåts i huvudsak
med hyresrätt där Gnestahem är den största aktören. Det finns också att antal privata
fastighetsägare med små bestånd.
Gnesta kommun har en ambition att öka befolkningen med 2 % per år. För att klara
en sådan ökning behöver bostadsbyggande öka till 90-170 bostäder per år. Cirka 70 %
av bostäderna förväntas tillkomma i Gnesta tätort.
Att bo centralt är attraktivit av många anledningar, framförallt närheten till handel,
service och kommunikationer. Genom att förtäta de centrala delarna och bygga fler
bostäder skapas förutsättningar för ett levande centrum, utökad handel och ett ökat
resande med kollektivtrafik.
Genom att förtäta Gnesta centrum med cirka 300 bostäder skulle cirka hälften av de
tillkommande bostäderna i Gnesta tätort under de närmaste 10 åren kunna tillkomma
inom bekvämt gångavstånd från stationsområdet.
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Bild: Riksintresse för kulturmiljövården

Centrumplanen skall förstärka Gnestas identitet som småstad. Nya bostäder kan medverka till en tätare och mer intim bebyggelse. Genom att bygga bostäderna längs
befintliga gator och genom att anlägga nya smågator kan småstadskänslan förstärkas.
Ny bebyggelse skall - förutom att bidra med nya bostäder – bidra till att försköna
stadsmiljön. Det är viktigt att dagens skala anpassas så att inte småstadskänslan går
förlorad. En hög exploatering eftersträvas för att skapa en större täthet varför högre
hus kan motiveras på vissa platser om det samtidigt bidrar till en bättre stadsmiljö.
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Centrumkvarteret
Förslag:
• Kvarteret omgestaltas med ny bebyggelse som tar stor hänsyn
till omgivande historisk bebyggelse
• Den nya bebyggelsen ska stärka Gnestas identitet
• Nya lokaler för butiker och verksamheter i bottenvåningen mot
omgivande gator och bostäder ovanpå
• Kvarteret ska innehålla dagligvarubutik om minst 1000m2
samt lokaler för butiker och verksamheter mot alla gator
• ”Postenhuset” rivs och ger plats för nya bostäder och lokaler i
bottenvåningen
• Parkering ordnas inom kvarteret genom en underbyggd gård
• Planläggning föregås av en kulturmiljöanalys
Kommunen förvärvade centrumkvartet inklusive det så kallade postenhuset 2010.
Skälet till köpet var att kommunen ville ha kontroll över utvecklingen i ett kvarter som
har stor betydelse för hur Gnesta centrum upplevs och hur handeln kan utvecklas.
Enligt handelsanalysen har kvarteret de bästa förutsättningarna i Gnesta centrum för
att utveckla handel tillsammans med lägen längs Västra Storgatan. Kommunen har
som ett resultat av bland annat de båda arkitektförslagen för centrum och medborgardialogen kommit fram till Gnesta bara behöver ett torg - Stora Torget som dock
behöver utvecklas för att fylla den gemensamma funktionen. Strömmentorget kan
därmed användas för att etablera ny bebyggelse.
Kvarteret är idag till största delen bebyggt i bara ett plan med undantag av byggnaden
mot Stora Torget som är i två plan. Det är ett dåligt utnyttande av den mest centrala
fastigheten i Gnesta centrum. Kvarteret innehåller idagsläget sammanlagt cirka 3750 m2
lokaler och 27 lägenheter. Gatumiljön vid Torggatan utgörs av stora parkeringsytor
och butiker endast på ena sidan av gatan. Just dubbelsidiga butiksstråk är vad Gnesta
saknar och det är ofta detta som skapar intressanta shoppingmiljöer.
Ahlqvist och Almqvist arkitekter har på uppdrag av kommunen utarbetat ett förslag
till utveckling av centrumkvarteret som tar fasta på möjligheten att utveckla kvarteret
med ny bebyggelse. Totalt inrymmer förslaget 115 bostäder, 2 800 m2 handel, 1 000 m2
dagligvarubutik samt 900 m2 bibliotek, medborgarkontor och annan offentlig verksamhet.
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Övergripande gestaltningsidé
Att bevara och utveckla Gnestas skala och karaktär som modern småstad har varit
en utgångspunkt i gestaltningen av kvarteret. Förslaget är utformat med huskroppar
i olika skala där utformningen bidrar till en småstadskänsla och förhåller sig till den
befintliga skalan och byggnader från olika tider.
Ett varierat uttryck kan skapas både i volym och fasaduttryck. Volymer med olika
antal våningar samt delvis indragna övre våningsplan bidrar till ett varierat och lättare
intryck. Fasaduttrycket kan skapas genom olika fasadmaterial, smala huskroppar samt
en indelning av fasaden horisontellt och vertikalt med olika material- och färgval.

Centrumkvarteret
Kvarteret mellan Stora torget och Marieströmsgatan beräknas rymma 6 200 m2 bostäder
(cirka 65 lägenheter), 2 000 m2 handel, 1 000 m2 dagligvarubutik för Coop, samt 900 m2
bibliotek, medborgarkontor och annan offentlig verksamhet. Parkeringshuset ger ett
tillskott på cirka 50 platser.
Den del av Centrumkvarteret som vetter mot Stora Torget kommunicerar med de
befintliga husen kring torget, vilka utgör en viktig stadsbild i centrum. Byggnaden är i
fyra plan plus vindsvåning med takkupor. Med tre huskroppar i olika ljusa toner bryts
skalan mot torget ner. Fasadmaterial kan vara puts med sockel av naturstensliknande
material. Ljusare färgval till sockelvåningen kan också bidra till ett varierat uttryck och
skapar en enhetlig krans för butikslokalerna i markplan.
Huskroppen i korsningen Västra Storgatan-Marieströmsgatan får ett ljust välkomnande uttryck med butiker, bibliotekscafé, tidningsavdelning och livsmedelsbutik i markplan. Sockelvåning och plan ett, där medborgarkontoret och biblioteket är placerat, får
ett öppet uttryck i fasaden som avviker från de två bostadplanen ovanpå.
Centrumkvarterets fasader mot Västra Storgatan, Marieströmsgatan och Torggatan
alternerar mellan material i sten, puts och trä med indraget övre plan. Detta bidrar till
ett uppbrutet kvarter både horisontellt och vertikalt i fasaduppbyggnad och volym.
Marieströmsgatan bibehålls som gågata med småstadskaraktär och butikslokaler i
markplan.
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Fotomontage, vy från Östra Storgatan med Stora Torget i förgrunden.

”Postenhuset”
Förslaget omfattar även en del av Marieströmskvarteret, idag bebyggt med det så kal�lade Postenhuset. Byggnaden rymmer idag 24 lägenheter, butiker och restaurang i bottenplan samt ett större garage/lastintag mot gården. Denna del av Marieströmskvarteret får två nya bostadshus i fyra till fem plan med kommersiella lokaler i markplan
mot Marieströmsgatan. Förslaget beräknas rymma 4 800 m2 bostäder vilket motsvarar
cirka 50 lägenheter och 800 m2 handel.
Huskroppen närmast Västra Storgatan utförs i trä i fyra plan. Hörnhuset mot Torggatan
är i tre till fem plan med puts i ljusa toner.
En viktig aspekt i den nya bebyggelsen är att öppna upp Marieströmskvarteret. Detta
för att bidra till en småstadskaraktär och möjliggöra att informella vägar, fler passager
och gågator genom kvarteren. Det kan i sin tur möjliggöra för en tillgänglighet som
ger en mer öppen och tillåtande upplevelse av staden. Huskroppen mot Marieströmsgatan får en passage på markplan. Samtidigt skapas öppningar mellan de nya och
befintliga husen mot Torggatan och Marieströmsgatan.
I Marieströmskvarteret tillkommer ett mindre punkthus i trä i fem plan med indragen
övre våning. En gemensam gård föreslås mellan de nya husen.
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Parkeringsprinciper
I centrumkvarteret föreslås ett parkeringshus på markplan inne i kvarteret som förser
de nya bostäderna med cirka 50 platser. Parkeringshuset överbyggs med en innergård
för bostäderna. Parkeringslösning i Marieströmskvarteret utreds i det fortsatta arbetet.
Parkering kan här antingen ordnas genom att effektivisera gatuparkeringar i området
eller via underbyggd gård även här.

Möjlig etappindelning
En viktig del av förslaget är att bevara befintliga butiker och aktiviteter i centrum.
Som ett led i det ges här ett förslag på hur projektet kan realiseras i etapper. Detta för
att bevara ett levande centrum och möjliggöra att Coop kan fungera som butik under
centrums omvandling. Varje etapp kan realiseras var för sig samtidigt som de relaterar
till föregående och kommande etapp. Etappindelningen åskådliggörs på illustrationsplanen på nästa sida.
Etapp 1
Coop får nya lokaler på markplan. Fasaden mot Västra Storgatan blir gemensam entré
till butiken samt bibliotek och medborgarkontor som placeras på plan ett. Nya kommersiella lokaler tillkommer mot Marieströmsgatan och Torggatan. Övriga plan blir
bostäder i 2-3 plan.
Etapp 2
I etapp två får Centrumkvarteret ett nytt bostadshus mot Stora Torget med kommersiella lokaler i markplan. Mot Torggatan placeras inlast till dagligvarubutik samt infart
till nytt parkeringshus som rymmer ca 50 platser.
Etapp 3
Marieströmskvarteret omformas med nya kommersiella lokaler i markplan samt bostäder i tre till fyra plan. I Marieströmskvarteret tillkommer även ett nytt bostadshus
i fem plan. De befintliga verksamheterna i ”Postenhuset” kan under ombyggnaden
flytta in i nya lokaler i Centrumkvarteret.
Sammanställning av ytor
Bostäder ger ca 115 lägenheter à 70 m2
Handel
Dagligvarubutik
Bibliotek, Medborgarhus och annan offentlig verksamhet
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11000 m2
2800 m2
1000 m2
900 m2

Illustrationsplan med förslag till etappindelning.

Tidplan
Följande är en preliminär och mycket grov tidplan för ett möjligt genomförande av
projektet.
2018-2019: Utredningsfas: organisation, fastighetstekniska lösningar, ekonomiska 		
förutsättningar, omvärldsanalys inför handel- och centrumutveckling. 		
Dialog med företrädare för handel, restauranger, bibliotek med mera samt 		
kontakter med potentiella investerare.
2019-2020: Program- och detaljplanearbete. Beslut om exploateringsprojektets upplägg,
finansiering, detaljplaneprocess, vem som ska bygga samt bygglov.
2020-2023: Byggprojektet pågår i 2-3 år i etapper.
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Utredningsområden för
ny bebyggelse
Marieströmskvarteret
Nuläge: Området ägs idag av fyra privata markägare (blå markering) samt av Gnestahem och Centrumfastigheter AB (båda kommunägda). Området består idag av bostadshus i tre våningar med butikslokaler i bottenplanet mot Västra Storgatan. Mot
Torggatan av bostadshus i fyra våningar och mot Marieströmsgatan det så kallade
Postenhuset i fyra våningar och butiker i bottenplanet. På gårdarna finns en del enklare
byggnader och parkering.
Förslag: Postenhuset rivs liksom övriga byggnader i kvarteret som inte är bostadshus.
Det gör det möjligt att dela upp kvarteret i mindre kvarter och därmed öka småstadskänslan. Samtidigt kan fler bostäder tillkomma i centrum. Butiker eller verksamheter
bör lokaliseras i bottenvåningen mot Kullagatan för att skapa liv i gaturummet.
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Handelsträdgården
Nuläge: Idag finns på den privatägda tomten en handelsträdgård (Blomstergården)
med butik, verksamhetslokaler och en bostad. Tomten är cirka 6 500 m2 och är svagt
sluttande mot söder. Den ansluter till äldre villabebyggelse i norr (bland annat hembygdsgården) och delvis i öster samt till flerbostadshus i 3 våningar i väster och öster
samt till flerbostadshus 4 våningar i söder.
Förslag: Flerbostadshus i 2-4 våningar. Den norra delen ligger lite högre och gränsar
till villabebyggelse vilket innebär lägre byggnadshöjder i den delen.
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Juristgatan/boulebanan
Nuläge: Tomten är på 1 100 m2 och ägs av Gnesta kommun. Den är idag planlagd
som parkmark och det finns en boulebana på tomten. Tomten omges av flerbostadshus i tre våningar på två sidor, punkthus i fyra våningar i norr och Thuleparken i
väster.
Förslag: Boulebanan kan flyttas till ett annat läge i parken. Flerbostadshus i 4 våningar
bedöms vara en rimlig skala på platsen. Samordning med ett projekt Dagagatan bör
övervägas.
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Brandstationstomten - etapp 1 och 2
Nuläge: Planer finns för att ersätta dagens brandstation med en ny. Tomten omfattar
cirka 6 000 m2 och innehåller idag brandstation, verksamhetslokaler ett bostadshus i 6
våningar (ägs av Gnestahem) och en allmän parkering (ägs av kommunen) med cirka
50 platser samt en boendeparkering vid Torggatan med cirka 30 platser. Den allmänna
parkeringen används främst för pendlare, besökare och anställda i kommunhuset och
andra som arbetar i närheten.
Förslag: En första etapp kan vara att bygga ett flerbostadshus mot Torggatan på
det område som idag är boendeparkering. Läget kan motivera ett hus på upp till sex
våningar med tanke på att det två omgivande husen på vardera sidan är 6 våningar.
Boendeparkeringen behöver då omlokaliseras. Gräsytan bakom kommunhuset skulle
kunna utnyttjas för parkering. Fler besöksparkeringar kan också ordnas på andra sidan
Västra Storgatan intill järnvägen.
En andra etapp kan vara att brandstationshuset rivs eller byggs om. Ett alternativ kan
vara att bygga om brandstationshuset till bostäder genom att addera en våning. Ett
annat alternativ kan vara att riva för att bygga helt nytt. Ett nytt bostadshus skulle till
exempel kunna byggas i 4-5 våningar längs Kullagatan.
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Terrassvägen (Gnestahöjden)
Nuläge: Området ligger på Gnestahöjden och inom området för riksintresse för
kulturmiljö. I den södra delen parkmark och i den norra delen bland annat parkering
och omfattar cirka 2 500 m2. Den norra delen ägs av två privata fastighetsägare och
kommunen äger parkmarken i söder. Området har ett mycket attraktivt läge med fin
utsikt över Frösjön och Stora Torget. Området är byggtekniskt komplicerat på grund
av nivåskillnaderna.
Förslag: Utnyttja området mot Terrassvägen som ligger ovanför de två privata fastigheterna mot Stora Torget och en del av parken längs Parkvägen. Området kan bebyggas med mindre hus i två våningar delvis i souterräng mot Tingshusgatan. Öster om
området ligger villabebyggelse av olika årgångar. Området ligger inom riksintresset för
kulturmiljö och det högt belägna och väl synliga läget innebär att mycket stora krav
bör ställas på gestaltningen av de nya bostäderna. En kulturmiljöanalys bör föregå
planläggning.
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Solrosen
Nuläge: Hela området omfattar cirka 8 500 m2 varav den norra delen ägs av Gnestahem AB och omfattar cirka 5 500 m2. Den innehåller en förskola med tre avdelningar
samt parkering på cirka 2 000 m2 för personal och boende på Thulegatan. Förskolan
är i behov av upprustning. Den södra delen tillhör den privatägda fastigheten med
Liljedalshemmet, vårdcentral mm. Den är cirka 3 000 m2 och fungerar idag som park.
I norr finns flerbostadshus i tre våningar och i söder en park och vårdcentral. I öster,
på andra sidan Thulegatan, finns två punkthus i 4 våningar och Thuleparken.
Förslag: Bebyggelse i 4-6 våningar. Förskolan behöver ersättas och ett alternativ kan
vara att ha den i bottenvåningen i de nya bostäderna alternativt bygga ut kapaciteten
på annat håll.
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Dagagatan
Nuläge: Fem stycken villatomter samt en tomt för verksamheter. Tomterna är relativt
stora (1 300- 2 500m2) och alla utom en är obebyggda i delen som vetter mot Thuleparken. Flera av byggnaderna har problem med sättningar.
Förslag: Befintlig bebyggelse kan på sikt ersättas eller kompletteras med nya bostäder i
2-4 våningar.
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Tingshusbacken
Nuläge: Området omfattar en privat fastighet samt den kommunala marken där Dagagatan mynnar i korsningen Torggatan och Tingshusgatan. Området är cirka 5 000 m2
och ligger inom riksintresse för kulturmiljö. På den privata fastigheten finns ett bostadshus i två våningar med flera lägenheter samt en förrådsbyggnad och en pizzeria
mot Tingshusgatan. Tomten gränsar i söder mot två äldre villatomter och i norr mot
ett trevåningshus samt mot Stora Torget. Den kommunala marken används idag som
parkering och gångförbindelse till Dagagatan. Läget är mycket centralt.
Förslag: Det befintliga bostadshuset bibehålls. Bostäder kan förläggas i områdets norra och östra del, dels mot Tingshusgatan, dels mot Torggatan/Stora torget. Förutom
att bostäder kan tillkomma i ett mycket centralt läge kan det vara intressant att få en
byggnad i Stora Torgets södra del som sluter torget. Den kan med fördel innehålla
butiker i bottenvåningen. Den delen skulle då ske delvis på det som idag är kommunal mark. Utformningen av den norra delen samordnas med utformningen av Stora
Torget samtidigt som Dagagatans gångförbindelse mot Stora Torgets måste lösas. En
kulturmiljöanalys bör föregå planläggning.
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Nyblinstigen

Nuläge: Området besår av två delar. Den västra delen är cirka 3 000 m2 och ägs av
kommunen. Det är planlagt som park och innehåller idag en lekpark i den södra delen.
Behovet av den har minskat i och med omvandlingen av Thuleparken till en aktivitetspark på cirka 300 meters avstånd. Den östra delen som gränsar mot Tingshuset ägs
av Frustuna församling och är på cirka 2 400 m2 och är idag bland annat parkering.
Området lutar stark mot norr. Området gränsar mot villabebyggelse och det före detta
Tingshuset i öster. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö.
Förslag: Området bebyggs med bostäder med parkering i souterräng delvis under
husen. En sammanläggning med Tingshustomten ger möjlighet till fler lägenheter. En
kulturmiljöanalys bör föregå planläggning
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Handelsboden (Östra Storgatan)
Nuläge: Området omfattar tre privata fastigheter (en före detta handelsbod och två
privata obebyggda villatomter) samt kommunal mark i den södra delen. Det är stora
höjdskillnader och den södra kommunägda delen är svårbebyggd och ligger 10-20
meter ovanför Östra Storgatan. Bra läge med utsikt över Frösjön. Området ligger
inom området för riksintresse kulturmiljö. Bullerstörningar förekommer från trafiken
på Östra Storgatan.
Förslag: En byggnadstekniskt komplicerat område med tanke på höjdskillnaderna
som finns även i den norra delen mot Östra Storgatan. Det innebär svårigheter att
lösa angöring och parkeringen för de framtida bostäderna. Kan rymma 5-10 bostäder,
verksamhetslokaler och butiker i bottenvåningen. En kulturmiljöanalys bör föregå
planläggning.
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Sjövillan och industritomten
I området finns idag en tomställd industribyggnad som uppfördes på 1960-talet som
en verkstadsbyggnad. I och med tillkomsten av bostadsområdet Frösjö Strand har
verksamhetslokalerna blivit direkt granne med ett nytt bostadsområde. Tunga transporter till och från anläggningen och störande verksamhet på industritomten är därför
mindre lämpligt i framtiden. Lokalerna är dessutom i stort behov av upprustning.
Inom området finns idag även den så kallade Sjövillan som ägs av kommunen. Den
hyrs för närvarande ut som vandrarhem. Förutom Södertuna slott är det enda boendealternativet som idag finns för turister och besökare till Gnesta.
Läget längs järnvägen, där farligt gods passerar, begränsar den framtida markanvändningen. Inom ett skyddsavstånd på 30 meter från spåret skall människor inte vistas
stadigvarande enligt rekommendationerna från länsstyrelsen. Däremot är det fullt
möjligt att anlägga gator och ytparkeringar inom skyddsavståndet.
Dagens pendlarparkering behöver byggas ut och det är förberett genom en detaljplan
som medger en utökad parkering med cirka 50 p-platser på den östra delen av industritomten. Om industribyggnaden rivs kan det ge plats för ytterligare cirka 100
p-platser inom 30 meters-zonen.
Området som ligger inom 30-70 meter har begränsningar vad gäller markanvändningen på grund av olycksrisken. Bostäder är lämpliga först utanför detta område. Största
delen av området ligger inom 70 meter från spåret. Det är enbart området som ligger
norr om dagens infartsväg där Sjövillan ligger som ligger utanför detta område. Utredningsområdet sträcker sig som längst 120 m från järnvägen.
På sikt skall området ses som ett framtida utvecklingsområde. Läget är mycket centralt
och sjönära och kan därför vara mycket intressant för olika verksamheter. Framtida
utveckling kan vara en utveckling av vandrarhemmet, uthyrningsstugor, hotell, kontor,
café, kanotuthyrning, annan besöksverksamhet, rekreation mm. Även ytterligare bostäder kan vara aktuellt. Kommunen bör därför behålla marken i sin ägo för att kunna
erbjuda marken den dag någon attraktiv verksamhet önskar etablera sig på platsen
eller i delar av området. Vid det tillfället får man göra en särskild riskanalys som visar
vilka skyddsåtgärder som kan behövas. Det kan vara barriärer och byggnadstekniska
åtgärder som skyddar människor som vistas inom området. Sådana åtgärder kan också
visa att de rekommenderade skyddsavstånden kan reduceras och att en större del av
området inom skyddsavståndet går att utnyttja för den aktuella verksamheten.
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Sjövillan samt del av industriområde
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Godsmagasinet
Godsmagasinet är byggt 1950. Byggnaden saknar isolering och är ouppvärmd. Byggnaden
saknar även vatten och avlopp vilket sammantaget begränsar användningsområdet
för byggnaden. Området ligger inom område för riksintresse kulturmiljö. I samband
med ombyggnaden av Västra Storgatan kommer parkeringsytan framför magasinet att
byggas om och ytterligare p-platser tillskapas.
En inriktning i centrumutvecklingen är att eftersträva dubbelsidiga affärsgator för att
skapa attraktiva miljöer. Västra Storgatan saknar dubbelsidighet på denna sträcka utan
den upptas idag av en stor asfaltsyta om fungerar som parkering samt en teknikbyggnad.
Önskvärt vore att kunna etablera handel längs Storgatan i detta centrala läge nära
stationen och centrumkvarteret. För att göra detta möjligt kan det vara nödvändigt att
riva godsmagasinet. Läget är mycket attraktivt för handel enligt handelsanalysen. Bostäder är svårt på grund av buller och skyddsavstånd från järnvägen. En ny byggnad
bör byggas i två plan i delen närmast gatan för att skapa ett trevligare gaturum.
Inom området 30-70 meter från järnvägsspåret är det ur risksynpunkt lämpligt för
handel med sällanköpsvaror enligt länsstyrelsens rekommendationer. Skyddsavstånden
kan påverkas av riskreducerande faktorer. Inför ett genomförande måste en särskild
riskanalys göras för det specifika projektet.
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Handel
Förslag:
• Dubbelsidiga butiksstråk skapas där det är möjligt
• Genom säkra passager över Storgatan och en ombyggnad av
Stora Torget samt Storgatan kan förutsättningar för en utvecklad
handel i hela centrum förbättras
• Tomten med det gamla godsmagasinet nyttjas för handel
• Centrumkvarteret byggs om i etapper med ny bebyggelse med
flexibla lokaler i bottenplan och bostäder ovanpå
• Ta höjd för utvecklingen med e-handel, flexibla lokaler för olika
ändamål
Ett levande centrum förutsätter ett bra utbud av handel. Konkurrensen från större
handelscentra såsom Nyköping, Södertälje och även Stockholm innebär stora utmaningar för en liten ort som Gnesta. Konkurrens om kunderna i centrum finns även
från Gnestas egna externa köpcenter Stopp. Kommunen måste tillsammans med
butiker och fastighetsägare arbeta för att skapa så gynnsamma förutsättningar som
möjligt för handeln.

Karta: Lokalisering av butiker, restauranger och kommersiell service med mera i Gnesta centrum.
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Butikslokaler finns idag företrädesvis längs Storgatan, Marieströmsgatan och kring
Stora Torget samt längs södra delen av Torggatan. I Gnesta är att det ofta butiker på
ena sidan av gatan – så kallade enkelsidiga butiksstråk (se karta nedan).

Detaljhandelsindex
Ett sätt att översiktligt beskriva en orts detaljhandelsposition är genom det så kallade
detaljhandelsindexet, som visar förhållandet mellan ortens köpkraft i förhållande till
den lokala försäljningen. Vid index 100 är inflödet och utflödet lika stora. Index för
Gnesta kommun låg år 2016 på 104 för dagligvaror (livsmedel, blommor och apotek)
och 24 för sällanköpsvaror (övriga varor såsom kläder, skor, och vitvaror). Indexet för
dagligvaror är ovanligt högt för en så liten ort och beror sannolikt på det stora antalet
fritidshus i kommunen samt att det finns tre dagligvarubutiker i Gnesta. Sällanköpsvaruindexet är lågt vilket inte är något unikt för en ort av Gnestas karaktär. Detaljhandeln i Gnesta kommun omsatte 2016 totalt ca 465 Mkr. inkl. moms, varav ca 90 Mkr
är sällanköpsvaror, resterande ca 375 Mkr är dagligvaror.
Ett skäl till att dagligvaruhandeln i Gnesta är stark är den goda tillgången till parkeringar.. För sällansköpshandeln eller shopping är försäljningen lägre men den handeln
är inte heller lika beroende av tillgång på parkering som dagligvaruhandeln. För shopping och sällanvaruhandel är själva butiksläget och den omgivande miljön viktigast.
Följande faktorer påverkar butikslägets relativa försäljningsmöjligheter enligt den
handelsanalys som Ahlqvist och Almqvist/RSD har tagit fram:
•

God miljö

•

Goda grannar som drar kunder

•

Konkurrens

•

Kollektivtrafik

•

Stråkintensitet (flöden av människor)

•

Tillgång till parkering

Attraktiv handel
För att uppnå ett varierat utbud av butiker, caféer och restauranger krävs täthet och ett
varierat utbud av bostäder och arbetstillfällen. Butiker bör helst finnas på båda sidor
om gatorna och det skall vara enkelt och tryggt att röra sig i centrum till fots. Därför
är den offentliga miljön och gatustrukturen viktig för att stimulera handeln.
Anta en befolkningstillväxt på i snitt 2,2% per år i kommunen. Då kommer efterfrågan att öka med 3 % årligen för dagligvaror och 2,7% årligen för sällanköpsvaror.
Om Gnesta kommun kan behålla sin marknadsandel (vilket inte är så lätt) så ökar
omsättningen för dagligvaror med knappt 30,5 % eller drygt 115 Mkr och sällansköps38

varor med cirka 27 % eller knappt 22 Mkr fram till 2025. Dessa siffor gäller för hela
kommunen och Gnesta centrum bör kunna fånga upp minst hälften av tillväxten. Nya
centrumnära bostäder kan öka omsättningen ytterligare i Gnesta centrum.
30 Mkr dagligvaruomsättning motsvarar 500 till 1 000 kvm bra dagligvaruyta. 10 till
15 Mkr sällanköpsvaruomsättning betyder runt 500 kvm bra sällanköpsvaruyta. Därtill
kommer ytor för att öka stadskärnans marknadsandel, vilket framförallt på sällanköpsvarusidan kan vara ytterligare något tusental kvadratmeter i attraktiva offentliga
miljöer.
Som jämförelse rymmer postenhuset ca 700 kvm butiker inkl restaurang. Behovet
av nya ytor för butikslokaler är därför inte det viktigaste. Mer viktigt är att centrera
handeln och skapa handelsytor i attraktiva lägen. Centrumkvarteret och Västra Storgatan närmast stationen har de bästa förutsättningarna för tillkommande handelsytor
genom sitt läge nära stationen, läget kan ytterligare förbättras genom förbättringar i
offentlig miljö.
Ahlqvist & Almqvist/RSD:s handelsanalys pekar på följande åtgärder som ett sätt att
förbättra handeln i ett utvecklat centrumkvarter:
•

Strömmentorget kompletteras med butiker i bottenplan

•

Miljön på Västra Storgatan och Stora torget byggs om till en mer torgliknande yta

•

Marieströmskvartet bebyggs med bostäder och mindre verksamhetslokaler

Flexibla lokaler och e-handel
E-handeln står för drygt 7 % av handelns totala omsättning i Sverige och trenden är
uppåtgående och tillväxttakten är hög. E-handeln förväntas stå för 20-30% av handelns omsättning 2025. Många butiker inom sällanköpsvaruhandeln förväntas i och
med det stänga om de inte hittar nya sätt att konkurrera med E-handeln.
Osäkerheten som finns kring sällanköpsvaruhandeln och utvecklingen framåt är något
att förhålla sig till i centrumplanen. Ny bebyggelse bör förses med flexibla lokaler i
bottenvåningen. Lokalerna kan genom att vara flexibla användas för handelsändamål
men även som kontor eller bostad.
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Butikslägen
Med hjälp av den lokala lägesmodellen Kolla Läget har Gnesta stadskärnas stråkstruktur och ekonomiska kvalitet idag studerats, och de framtagna scenarierna läggs
in i modellen för att utvärdera hur stråken och ekonomin kommer att påverkas av de
föreslagna åtgärderna.
Kolla Läget är en stråkutvärderingsmodell, sammansatt av ett antal viktade parametrar.
Modellens syfte är att utvärdera olika butikslägens relativa försäljningsmöjligheter i ett
centrum (en stadskärna, ett stadsdelscentrum eller ett köpcentrum).
För att ett läge skall vara möjligt för nyetablering enligt handelsanalysen bör poängen
överskrida 50 (befintliga butiker kan dock fungera på en lägre poäng). Ett riktigt bra
stråk bör ha minst 60 poäng och helst ett eller två lägen med 70 poäng. Värdena i
Gnesta dras ner av att stråken är enkelsidiga. Den goda tillgången på parkering mellan
Storgatan och järnvägen ger de bästa värdena för Västra Storgatan och centrumkvarteret. Endast ett läge i Gnesta centrum når över 60 och det är ICA/Systembolagets
butikslägen (61 poäng) som drar nytta av varandra som goda grannar och dessutom
har parkering i direkt anslutning till entréerna.
Förutsättningarna för handel förbättras genom förslaget att bygga om centrumkvarteret och Marieströmskvarteret mellan Marieströmsgatan och Kullagatan enligt förslag
från Ahlqvist & Almqvist. Poängberäkningen bygger på att butiker endast i måttlig
omfattning skapar sitt eget läge. Modellen är upprättad efter avstämning mot såväl
olika branscher/sortiment/profiler samt mot konsumentbeteende. De faktorer som
påverkar poängtalet finns beskrivna tidigare under rubrik detaljhandelsindex.
Störst relativ ökning blir det i ett ombyggt Marieströmskvarter (+8). Ökningen sker
dock från ett relativt lågt värde. Centrumkvarteret får värden mellan 57 och 61. Högst
värde (61) får butikslägen vid Strömmentorget mot Torggatan. Observera att detta
inte är en exakt framtidsbild utan visar bara hur marknadsförutsättningarna kan förändras genom val av olika åtgärder.
2017 gjordes en analys av läget i centrumkvarteret som visar att butikerna runt nuvarande Strömmentorget kan få ytterligare bättre lägen än vad som visas på bilden.
Butikerna runt Tingshusgatan, Stora torget och Torggatan kan höja sina värden med
3-5 enheter om Strömmentorget byggs om enligt nu liggande förslag från Ahlqvist
och Almqvist.
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Bra lägen för ny handel
Enligt handelsanalysen finns de bästa förutsättningarna för att etablera ny handel på
Strömmentorget och Västra Storgatan vid ICA samt framför godsmagasinet. Med
handeln i bottenplanet på ett bebyggt Strömmentorg blir både Marieströmsgatan och
Torggatan så kallade dubbelsidiga butiksgator.
Genom att Västra Storgatan byggs om och får nya och bredare gångbanor, cykelväg
och trädplantering förbättras detta handelsstråk. Idag uppfattar många Västra Storgatan som en barriär. Dagligvaruhandel generar stora flöden av besökare genom att det
ofta innebär frekventa besök. Därför är dessa butiker viktiga för kundtillströmningen
och antalet besökare i centrum. Goda parkeringsmöjligheter finns dessutom mellan
järnvägen och Västra Storgatan. Vid ombyggnaden av Västra Storgatan tillkommer
dessutom ett 15-tal platser framför godsmagasinet. Genom att bygga säkra passager
över Storgatan och en ombyggnad av Stora Torget och Storgatan kan förutsättningar
för en utvecklad handel ytterligare förbättras.
I takt med att Gnesta växer kommer antalet in- och utpendlare att öka vilket innebär
att fler människor kommer röra sig i anslutning till Gnesta station. Det innebär att
området närmast station kommer ha gynnsamma förutsättningar att utveckla handeln
genom att fånga upp dessa resenärer till och från stationen. Centrumkvartetet läge
längs Gnestas huvudgata, nära stationsområdet och nära de stora parkeringsytorna
söder om järnvägen är också bra handelslägen. Även tomten med godsmagasinet har
goda förutsättningar för utvecklad handel.
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Trafik
Förslag:
• Västra och Östra Storgatan byggs om och får cykelbana på den
södra sidan genom hela centrum samt smalnas av för att reducera hastighet
• Säkra gångpassager anläggs vid ICA, tunneln under järnvägen
och framför stationen/bussterminalen
•
•

Cykelvägen längs järnvägen från Mejerigatan utgår
Tillgänglighetsanpassningar till butiksentréer mm görs i samband
med ombyggnad av gator och torg

För att förbättra trafikmiljön i Gnesta centrum och försköna infarterna i Gnesta har
Gnesta kommun 2014 tagit över skötsel och underhåll av Östra och Västra Storgatan
från staten/trafikverket på hela sträckan från östra rondellen till västra rondellen. En
första etapp för att förbättra trafiksäkerheten och försköna infarten från östra rondellen till Stora Torget har färdigställts 2017.
I februari 2013 beslutades om nya hastigheter kommunens tätorter (”Rätt fart i staden”). I Gnesta tätort infördes 40 km/tim på Västra och Östra Storgatan, Torggatan
och Thulegatan. Övriga gator i centrum fick 30 km/tim och på en del av Gnestahöjden infördes ett sk gångfartsområde. Samtidigt bestämdes att man skulle utreda
hastigheterna i centrum i samband med att utvecklingsplanen togs fram.
Idag är Storgatan en barriär. Trafiken är omfattande (ca 6 000 fordon/dygn varav tung
trafik 10 %) och gatans utformning gör att bilisterna kör för fort (55 % överskred
hastigheten 40 km/tim vid Mejerigatan). Butiker finns på båda sidorna och många
korsar gatan till och från stationen. Många skolbarn kommer med bussarna och korsar
gatan på väg till Frejaskolan. Gatan saknar separat cykelbana och gångbanan är på
vissa sträckor på den södra sidan smal. Länstrafiken anser att bussterminalen inte är
optimalt utformad. På kartan nedan visas de viktigaste gång- och cykelstråken genom
centrum och viktiga målpunkter enligt kommunens gång- och cykelplan antagen av
kommunfullmäktige juni 2014.
Östra och Västra Storgatan kommer även i fortsättningen vara kvar som de huvudsakliga tillfarterna till Gnesta centrum. Östra och Västra Storgatan förses med gång- och
cykelbana på den södra sidan hela vägen genom centrumområdet. Denna gång- och
cykelbana inordnas i det gång- och cykelvägnät som finns i kommunens gång- och
cykelplan. När gång- och cykelbanan genom centrum är klar kan delar av cykelbanan
från Mejerivägen till godsmagasinet användas för utökad parkering. Den sträckan
43

utgår därför ur gång- och cykelplanen.
Bussterminalen och Storgatan förbi stationen och Stora Torget ingår i utredningen att
se över hur Stora Torget skall utformas.

Karta: Förslag till framtida gång- och cykelvägnät i centrum

Arbetet med att bygga om Östra och Västra Storgatan från den östra rondellen vid
infarten från Södertälje till den västra rondellen infarten från Flen vid väg 57 är påbörjad. Den första etappen från den östra rondellen till stationsområdet (Trappgränd)
färdigställdes under 2017.
Den resterande sträckan mellan resecentrum och Thulegatan kommer att delas in i
två etapper. Den första etappen blir att bygga om Västra Storgatan mellan Thulegatan och fram till Tingshusgatan. Den sträckan kommer bland annat att få en separat
cykelväg på den södra sidan. Gatan kommer att smalnas av från dagens 8 meter till
7 meter för att dämpa hastigheterna. Vidare skall två säkra gångpassager byggas; en
vid Elektron och ICA och en mellan Marieströmsgatan och tunneln under järnvägen.
Passagerna får en annan markbeläggning än gatan för att markera för bilisterna att
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det är en gångpassage och att försiktighet skall visas. Västra Storgatans bredd varierar
genom centrum. Där det är möjligt planteras alléträd och anläggs kantstensparkering
(se illustration nedan).

Bild: Utformning av Västra Storgatan

Bild: Dagens struktur med Kullagatan

Bild: Tänkbar framtids struktur med flera smågator (förslag
Strategisk Arkitektur)

Idag saknar Gnesta en stadsmässig och tät gatustruktur och det gäller i synnerhet mellan Marieströmsgatan och Thulegatan. Fler smågator skulle kunna förstärka småstadskänslan i Gnesta. De ökar också möjligheterna för handel och service.
Flera butiks- och bostadsentréer är i dagsläget inte tillgängliga för personer med
nedsatt funktionsförmåga. I samband med ombyggnaden av Storgatan kommer gatan
utformas så att entréerna i största möjliga mån tillgänglighetsanpassas. Detsamma
skall gälla även för kommande ombyggnader av gator och platser.
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Det offentliga rummet
- gator, torg och parker

Förslag:
• Stora torget ges ny utformning som samordnas med planeringen
av Centrumkvarteret
• Strömmentorget bebyggs med nya lokaler för handel samt
bostäder
• Gestaltningsprogram för utemiljö som ska stärka Gnestas identitet tas fram
• Konstnärlig utsmyckning övervägs vid omgestaltning av det
offentliga rummet, t ex på Stora torget
• Rallarkajen rustas upp och angöring med båtar och kanoter
underlättas
• Möjligheten att anlägga någon form landmärke (brygga/pir,
fontän) utreds
• Ett tydligt och attraktivt gång- och cykelstråk skapas för att
knyta ihop Thuleparken med Stora Torget och centrumkvarteret och vidare under järnvägen mot Frösjön.

Östra och Västra Storgatan är entréerna till Gnesta. Gaturummet behöver rustas upp
- inte enbart för att förbättra trafikmiljön – utan även för att skapa en mer attraktiv och välkomnande miljö. Det ska också vara en positiv upplevelse att komma till
Gnesta. Thuleparken har rustats upp till en aktivitetspark och blev klar 2015. Sträckan
från Thuleparken via stationen till Frösjön är ett viktigt stråk som idag inte är särskilt
välutvecklat för gående och cyklister. Stora Torget har en stor andel asfaltsytor. Även
de stora asfaltsytorna söder om järnvägen behöver ses över - inte bara för att rymma
fler parkeringsplatser utan - även för att skapa en miljö med mer grönska. Det råder
idag en stor blandning av olika typer av bänkar, belysning, papperskorgar mm i centrumområdet.

Ett torg istället för två
Gnesta har idag två torg, Strömmentorget och Stora Torget, och inget fungerar idag riktigt
bra. Stora Torget med sin utblick mot Frösjön och omgivet av en för Gnesta typisk bebyggelse av småstadskaraktär har bäst förutsättningar för att utvecklas. Inriktningen bör därför
vara att utveckla Stora Torget och förbättra dess kvalitéer. Ytan där Strömmentorget ligger
idag kan istället användas för att utveckla handeln i ett omdanat centrumkvarter.
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Stora torget
Behovet av mötesplatser behöver förbättras på Stora Torget. Trafikmiljön runt Stora
Torget måste bli mer trygg för gående och för att det ska bli ett levande torg. För
att locka besökare till Stora Torget behöver det finnas en anledning att gå till torget.
Det vill säga varierande former av aktiviteter. Det kan vara marknad, utställningar,
lek, spel, dans, umgänge, mat, omgivande byggnader med uteserveringar mm. För att
torget skall vara attraktivt året runt behöver aktiviteterna kunna variera med årstid och
klimat.
Utformningen av Stora torget är starkt förknippad med omvandlingen av Centrumkvarteret och utformningen föreslås utredas vidare samordnat med denna planering.
Följande inriktning gäller för det fortsatta arbetet med Stora torget:
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•

Behåll träd och det skall finnas grönska på torget

•

Utrymme skall finnas för en scen (men den behöver inte vara permanent), torghandel, uteserveringar, lek, sittplatser och umgänge mm

•

Viktigt med någon form av vatten – fontän, damm

•

Viktigt att torget får trygga och säkra passager för gående mot såväl stationen
som mot centrumkvarteret

•

Bussterminalen görs om så att bussarna bara har en in- och utfart

•

Viktigt att de kundparkeringar som finns idag i östra delen av centrum omkring
Stora Torget och längs Storgatan inte minskar i antal

Bild: Stora Torget idag
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Östra och Västra Storgatan
Arbetet med att bygga om Östra och Västra Storgatan från den östra rondellen vid
infarten från Södertälje till den västra rondellen infarten från Flen vid väg 57 pågår.
Förutom en säkrare gata med gång- och cykelväg så satsas det även på utformningen av
gaturummet med ny belysning, bänkar, papperskorgar, detaljerad markbearbetning med
gatsten i korsningar, trädplantering, refuger med planteringar mm.
I den centrala delen är det särskilt viktigt att gatan får en utformning som lockar
besökare till butiker och restauranger. På gatans norra sida framför de gamla magasinen – vilket också är den soliga sidan - skapas utrymme för en möbleringszon mellan
byggnaderna och gångbanan. Den får en markbeläggning som anknyter till den gamla
bebyggelsen. Utrymmet kan användas för till exempel serveringar. Denna del genomförs med start hösten 2018.

Bild: Sektion av Västra Storgatan framför magasinen
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Stråket Thuleparken-Frösjön
Thuleparken färdigställdes 2015. Den innehåller bland annat klätterlek med linbana,
lekplats med vattenlek, studsmattor, cykel- och skatepark, scen, multiplan, grillytor,
och ny belysning. Det innebär att Gnesta centrum har fått en central belägen aktivitetspark
för alla åldrar och en upprustad stadspark. De är viktigt att den knyts ihop och får
en tydlig koppling mot centrumkvarteret och vidare mot Frösjön och Stora Torget
genom ett attraktivt stråk.
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Stråket utvecklas bland annat genom att Marieströmsgatan blir ett butiksstråk. En
trygg och säker passage för gång och cykel vid Marieströmsgatans mynning mot tunneln under järnvägen förstärker kopplingen mellan centrumkvarteret och Frösjön. En
sådan passage ingår i ombyggna¬den av Västra Storgatan genom centrum som byggs
2018. Ytterligare utveckling av stråket kan ske genom att se över Torggatans utformning i samband med ombyggnad av Centrumkvarteret.

Rallarkajen
Området vid Rallarkajen behöver rustas upp. En viktig åtgärd är att det ska gå att lägga till med båtar längs kajen. Det ska också vara möjligt för kanotister att ta upp och
lägga i kanoter. På vintern är det många skridskoåkare som vill kunna börja och avsluta sina skridskoturer nära stationen. Idag är det en omfattande växlighet strandkanten
som behöver tas bort för att vattenspegeln skall framträda bättre och underlätta för
angöring med båtar och kanoter.
Det har också diskuterats anlägga någon form av landmärke (pir/brygga, fontän etc.)
som kan vara ett blickfång för bland annat alla tågresenärer som passerar Gnesta.
Dessa åtgärder kan sammantaget medverka till att göra området vid rallarkajen till en
mer attraktiv mötesplats för Gnestaborna än vad den är idag.

Program för gestaltning av det offentliga rummet samt
konstnärlig utsmyckning
Det råder idag en stor blandning av olika typer av bänkar, belysning, gatubeläggning,
papperskorgar mm i centrumområdet. För att underlätta kommande planering samt
framtida drift och underhåll föreslås att ett särskilt gestaltningsprogram utarbetas.
Inriktningen för gestaltningsprogrammet bör vara att stärka Gnestas identitet som
småstad samt att material och utrustning ska vara robusta och hållbara över tid. Det
bör även övervägas konstnärlig utsmyckning på olika platser i centrumområdet i syfte
att stärka Gnestas identitet.
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Parkering
Förslag:
• Parkeringsytor närmast järnvägen ses över och kompletteras med
fler platser för besökare och pendlare
• Ett nytt parkeringstal för bostäder inom centrumområdet tas fram
•
•
•
•
•

Laddstationer övervägs vid ombyggnad och nybyggnad av parkeringsytor
Utformningen av cykelparkeringen öster om stationshuset ses över
fler platser med väderskydd byggs
Fler cykelställ placeras ut på strategiska platser i centrumområdet
Laddningsmöjlighet för elcykel övervägs vid om-/nybyggnad av
cykelparkering
Ställplatser för husbilar kan ordnas till exempel på norra infartsparkeringen

Parkeringsplatser för pendlare, kunder och besökare
Det totala antalet parkeringsplatser i centrumområdet är idag ca 540 varav 440 i området mellan Bryggeriholmen, Torggatan, Thulegatan och järnvägen. Ca 300 platser
tillåter parkering upp till 24 timmar och används i stor utsträckning som infartsparkering och för de som jobbar i Gnesta. För ett antal år sedan infördes P-skiva (2 timmar)
på ca 170 p-platser för att skapa fler lediga platser för kunder och besökare på dagtid.
Tidigare var de mest centrala platserna upptagna av infartsparkerare. Därutöver finns
60 platser för parkering från 15 min till en timma och ca 10 för fyra timmar. Någon
brist på parkering finns inte idag med undantag av centralt belägna infartsparkeringar
för pendlare. På pendelparkeringen norr om järnvägen finns två stycken laddstationer
för elbilar.
Ca 240 p-platser har en parkeringstid på upp till 4 tim varav en majoritet har en
maxtid på 2 timmar och regleras med p-skiva. De är centralt belägna för att underlätta
besök i butiker och serviceinrättningar. Dessa platser är mycket viktiga för handeln
och bör ha bästa läge i förhållande till service och butiker. Det får inte heller vara så
att dessa platser under normala handelsdagar är fullbelagda. Det måste vara lätt att hitta en p-plats för kunder och besökare. Vid ombyggnaden av Västra Storgatan genom
centrum ordnas ett 15-tal nya platser framför godsmagasinet och dessa platser blir
korttidsparkeringar (2 tim).
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Karta: Antal p-platser är ca 540 varav 240 platser för besökare (15 min-4 tim = röda siffror)

I takt med att Gnesta växer med nya bostäder och fler invånare så ökar efterfrågan på
långtidsparkering i anslutning till stationen. Nuvarande pendelparkeringar är i dagsläget i princip fulla. Utbyggnadsmöjlighet med cirka 50 platser finns norr om järnvägen
väster om den befintliga infartsparkeringen och dessa platser avses byggas ut under
2018. I intilliggande område där Rekal tidigare hade sin verksamhet skulle nuvarande
industrilokal kunna rivas för att på sikt ge plats för pendelparkeringar. Inom 30 m
från spårmitt rekommenderas ett skyddsavstånd av säkerhetsskäl. Inom detta område
bör verksamheter som innebär stadigvarande vistelse av människor undvikas vilket
begränsar användningen. Parkering och trafik kan vara lämplig användning inom detta
område. Ett hundratal nya parkeringsplatser kan anläggas inom skyddsområdet.
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En parkeringsutredning har gjorts för området mellan järnvägen och Västra Storgatan. Där skulle man genom att organisera parkeringarna på ett annat sätt samt genom
att utnyttja en cykelväg längs järnvägen som inte behövs när Storgatan får cykelbana
utöka antalet platser. Ytterligare parkeringsytor kan tillkomma genom att utnyttja
Trafikverkets mark. Sammanlagt kan en ombyggnad av detta område ge plats för ett
hundratal nya p-platser.

Bild: Parkeringsområden vid järnvägen kan byggas om med fler platser för besökare och pendlare

Bussterminalen behöver byggas om med ytterligare en plattform. Då försvinner
12 p-platser inne på bussteriminalen. Platserna är främst avsedda för att hämta och
lämna resande med tåg och buss från resecentrum (p-tid max 30 min). Dessa platser
behöver ersättas längs Storgatan i anslutning till stationen när den byggs om för att
man bekvämt skall kunna lämna och hämta resenärer vid stationen. Utöver dessa
platser finns ca 30 p-platser för kunder och besökare inom området för omdaningen
av Stora Torget. Det är viktigt att behovet av kundparkeringar även i fortsättningen
kan behållas i den östra delen av centrum och frågan utreds i samband med ombyggnad av Stora Torget och Storgatan.
De senaste årens ökning av antalet elbilar innebär att det behöver byggas ut fler möjligheter att ladda bilen, både för pendlare, kunder och besökare. För att öka Gnestas
attraktivitet för besökare bör det också finnas utrymme för ställplatser för husbilar
centralt i tätorten. I samband med utbyggnaden av den norra infartsparkeringen
förerslås fler laddplatser för pendlare samt uppställningsplats för husbil. Vid utbyggnaden av parkeringen vid Godsmagasinet förbereds flera av platserna för laddstolpar.
Vid kommande ombyggnadsprojekt bör ytterligare laddmöjligheter övervägas.
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Boendeparkering
300 nya bostäder kan tillkomma i centrum. All boendeparkering för de nya bostäderna skall lösas i samband med detaljplaneringen. Det sker oftast på den aktuella
fastigheten på kvartersmark vilket begränsar antalet bostäder. Det kan också lösas på
angränsade fastigheter. Parkeringslösningar under jord är dyra och kan på grund av
grundvattennivå vara särskilt svåra att genomföra i Gnesta centrum. Idag använder
Gnesta parkeringstal på 1,2 platser per lägenhet och 2,0 platser per småhus/radhus.
Erfarenheter visar att detta kan vara högt i centrala lägen. Ett nytt parkeringstal för
bostäder inom centrumområdet bör därför arbetas fram. Samnyttjande av parkeringsytor mellan boende, besökare och pendlare bör utredas för att utnyttja marken mer
resurseffektivt.

Cykelparkering
Kommunen gör stora satsningar på utbyggnad av cykelbanor och den viktigaste målpunkten för cyklisterna är stationsområdet. Där finns idag fyra cykelparkeringar; vid
gångtunneln på norra sidan (46 platser och ca 40 % beläggning), vid gångtunneln på
södra sidan (54 platser med över 100 % beläggning, öster om stationshuset (146 platser med ca 30 % beläggning) samt en öster om bussterminalen med 20 platser. Det
totala antalet är således 245 platser och den totala beläggningen är ca 50 %. Endast ca
25 platser är under tak.
När gång- och cykelbanor är utbyggda enligt gång- och cykelplanen borde man
förvänta sig att fler väljer cykeln. Det bör även ske en ökning av antalet elcyklar som
alternativ till bilen på korta sträckor vartefter denna teknik blir billigare och mer tillgänglig.
I omdaningen kring Stora Torget och stationsområdet bör placeringen av parkeringen
öster om stationshuset ses över (lågt utnyttjad och hindrar delvis passage) men framförallt bör fler platser förses med väderskydd. Vid om- och nybyggnad av cykelparkeringar bör möjlighet till laddstationer för elcyklar övervägas för att ytterligare främja
cykeln som ett miljövänligt alternativ. Vidare bör fler cykelställ runtom i centrumområdet placeras ut i strategiska lägen.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-22
KS.2018.126
Kommunstyrelsen

Ändring av detaljplan för Käxle 1:32 m fl
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ändra detaljplan för fastigheterna
Käxle 1:32 m fl
Sammanfattning
Fastighetsägaren till Käxle 1:32 har begärt att kommunen ändrar gällande
detaljplan som idag reglerar bostadsfastigheten som park. Förvaltningen föreslår
att en planändring genomförs för flera fastigheter i området från park till
bostäder.
Ärendebeskrivning
Ägaren till fastigheten Käxle 1:32 har inkommit med skrivelse att ändra detaljplan
för fastigheten. Fastigheten består av två delområden på ömse sidor om
Käxlevägen i Stjärnhov. Den del av fastigheten som vetter ner mot vattnet är
bebyggd med ett bostadshus men är planlagd för parkändamål. Det är flera
fastigheter i området som också används för bostäder men som är planlagda för
parkändamål. Fastighetsägaren till Käxle 1:32 önskar genomföra en
fastighetsbildning så att de två delområdena blir två separata fastigheter. Detta är
inte möjligt med nuvarande plansituation. Det är heller inte möjligt att göra några
bygglovspliktiga åtgärder på byggnaderna då det skulle strida mot gällande
detaljplan.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ändra
detaljplanen. Gällande detaljplan är från 1959 och har inte blivit genomförd i
denna del. Förvaltningen ser inte att det finns intresse att lösa in fastigheterna för
parkändamål. Det är bebyggda tomter och vissa är starkt kuperade. Detaljplanen
bör istället ändras och anpassas utifrån rådande förhållanden med
bostadsbebyggelse på tomterna.
Ekonomiska konsekvenser
Planändringen kan göras av personal på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunen får kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning.
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Juridiska konsekvenser
Om planändringen inte genomförs har fastighetsägarna möjlighet att kräva att
kommunen löser in den allmän platsmarken.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Har inte bedömts tillämplig i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
En planändring bedöms förenlig med kommunens översiktsplan.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-22
2. Karta över området
3. Utdrag ur gällande detaljplan
Beslutet ska skickas till
~ Anders Nyberg, Hyltinge-Humledal, 64991 Sparreholm

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Tomas Enqvist
Planeringschef
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Översikt berörda fastigheter

6:1
12:1

1:24

1:32

Utdrag ur gällande detaljplan från 1959

6:1
12:1

1:24

1:32

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-04-10
KS.2018.141
Kommunstyrelsen

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Fastställer följande områden i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018
·
·

Efterlevnad av beslut
Kraftförsörjning för kommunstyrelsens verksamheter

Ärendebeskrivning
I december 2017 beslutade kommunfullmäktige om en plan för intern kontroll i
kommunen för 2018. Den anger att respektive nämnd genomför en väsentlighetsoch riskanalys (VoR-analys) årligen och fastställer en till tre kontrollområden i
april-maj månad.
Följande kommunövergripande områden är fastställda och kontrolleras årligen
tillsammans med de i nämnden beslutade kontrollområdena:
1. Förhindra och förebygga mutor, bestickning och jäv
2. Tydlig och förankrad krishantering
3. Säkerställa en god kompetensförsörjning
Uppföljning av internkontrollplanen sker juni-december och redovisas i
årsredovisningen
Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens presidium har genomfört en VoR-analys och föreslår följande
kontrollområden för nämnden under 2018:
·
·
·

Efterlevnad av beslut
Kraftförsörjning, både el och IT för kommunstyrelsens verksamheter.
Alt. Elförsörjning för kommunstyrelsens verksamheter (IT ingår ju där)

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Förslagen till beslut i detta ärende föranleder inte att en jämställdhetsanalys
behöver göras.
Beslutsunderlag
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1. Tjänsteskrivelse 2018-04-10
Beslutet ska skickas till
~ Ekonomichef

Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef
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Upprättad:
Diarienummer:

2018-03-01
KS.2018.15
Kommunstyrelsen

Obesvarade motioner och medborgarförslag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag.
Sammanfattning
Fem motioner kommer att behandlas på kommunstyrelsesammanträdet den 23
april 2018.
Fem motioner ligger för beredning med kortare handläggningstid än 1 år.
Två medborgarförslag kommer att behandlas på kommunstyrelsesammanträdet
den 23 april 2018. För närvarande ligger tio stycken medborgarförslag för
beredning med kortare handläggningstid än ett år.
Ärendebeskrivning
Av kommunallagen framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas
så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes.
I november 2011 beslutade kommunfullmäktige ett tillägg i fullmäktiges
arbetsordning just när det gäller redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag. Av tillägget följer att om beredningen av en motion eller
medborgarförslag inte kan avslutas inom ett år från det att den väcktes, ska detta
och vad som har kommit fram vid beredningen framgå av redovisningen.
Fullmäktige ska då antingen avskriva motionen från vidare handläggning eller
besluta att beredningen ska fortsätta och bestämma en ny tid inom vilken den
åter ska redovisas för fullmäktige.
Obesvarade motioner
Regler kring enkla frågor i kommunfullmäktige
Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Lena Staaf mfl,
Vänsterpartiet: Inkom: 17-05-02. Kommer att behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2018
Minskad användning av palmolja
Handläggs på barn- och utbildningsförvaltningen. Motionär: Eva Skyllberg mfl,
Miljöpartiet: Inkom: 2017-06-07 Kommer att behandlas på kommunstyrelsens
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sammanträde 23 april 2018
Smör som alternativ till margarin
Handläggs på barn- och utbildningsförvaltningen. Motionär: Eva Skyllberg mfl,
Miljöpartiet: Inkom: 2017-06-07. Kommer att behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2018
Inrättande av handlingsplan för landsbygden
Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Håkan Ekstrand mfl,
Centerpartiet: Inkom: 2017-06-08. Ärendet återremitterades på
kommunstyrelsens sammanträde 2018-03-05. Kommer att behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2018
Ange ursprungsland på matsedeln för köttprodukter i förskola och
grundskola
Handläggs på barn- och utbildningsförvaltningen. Motionär: Erik Granqvist mfl,
Centerpartiet: Inkom: 2017-10-04. Kommer att behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde 23 april 2018
Belysning vid Östra Storgatans övergångsställen
Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Lill Björk mfl,
Centerpartiet: Inkom: 2017-10-30
Ställplatser för husbilar
Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Håkan Ekstrand mfl,
Centerpartiet: Inkom: 2017-11-21
Inrätta en väntsal vid Gnesta Station
Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Håkan Ekstrand mfl,
Centerpartiet: Inkom: 2017-1l-29
Solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda
Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Eva Skyllberg mfl,
Miljöpartiet det Gröna: Inkom: 2018-02-26
Kommunalt Växthus
Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Anders Simme mfl,
Vänsterpartiet: Inkom: 2018-03-08
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Obesvarade medborgarförslag
Medborgarförslag - Valfritt språk inom kommunens fritidsverksamheter
Medborgarförslaget inkom den 25 april 2017 och har skickats till barn och
utbildningsnämnden för beslut.
Medborgarförslag – Ändra detaljplanen för Frönäs
Medborgarförslaget inkom den 4 juli 2017 och har skickats till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Medborgarförslag - Enklare trottoarer, övergångsställe samt
gästparkeringar, Valhallsgränd, Frönäsvägen.
Medborgarförslaget inkom den 23 augusti 2017 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslag - Flytta återvinningsstation och kommunens
parkförvaltning samt upprätta bullerhinder utmed Vackerby Industriväg.
Medborgarförslaget inkom den 13 oktober 2017 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut. Kommer att behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde 23 april 2018.
Medborgarförslag angående ensamkommande flyktingbarn.
Medborgarförslaget inkom den 21 december 2017 och har skickats till
kommunfullmäktige för beslut. Kommer att behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde 23 april 2018.
Medborgarförslag - Strategi och genomförande av skyltning i Gnesta
kommun.
Medborgarförslaget inkom den 10 januari 2018 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslag - Gångväg på grönyta där Mariefredsvägen och
Solåkravägen möts
Medborgarförslaget inkom den 15 februari 2018 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut
Medborgarförslag - Avvattning av området mellan Solåkravägen och
Vackerby Industriväg, området där träden fällts.
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Medborgarförslaget inkom den 15 februari 2018 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslag - Utredning hur byggrätten på Frustuna 1:13 bäst
nyttjas gällande omhändertagande av dagvatten.
Medborgarförslaget inkom den 19 februari 2018 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslag - Regler kring nyttjandet av multiplanen i
Thuleparken
Medborgarförslaget inkom den 2 mars 2018 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys bedöms ej vara tillämplig på ärendet.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-01
Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Jenny Johansson

Kommunchef

Kommunsekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-26
KS.2017.172
Kommunstyrelsen

Motion om regler för Enskilda frågor till Kommunfullmäktige
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över fullmäktiges
arbetsordning inför kommande mandatperiod och föreslå eventuella
förändringar. Förslaget bör redovisas under hösten 2018. Motion om regler
för Enskilda frågor till kommunfullmäktige anses därmed besvarad
Ärendebeskrivning
Lena Staaf (V) och Anders Simme (V) har i motion föreslagit att
kommunfullmäktiges reglemente gällande inlämnandetid för enskilda frågor
ändras från 12 dagar till två dagar.
Enligt § 34 i fullmäktiges arbetsordning ska en fråga ges in 12 kalenderdagar före
det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.
Förvaltningens synpunkter
Från den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag. Fullmäktiges arbetsordning är
ett lokalt komplement till kommunallagen och reglerar hur kommunfullmäktige i
Gnesta kommun ska styras inför, under och efter sammanträden.
Arbetsordningen bör vara stabil och förutsebar så att ledamöter och medborgare
vet vilka regelverk som styr verksamheten. Nuvarande arbetsordning
uppdaterades senast 2015. Med anledning av förändringen av kommunallagen och
ny mandatperiod bör kommunen se över arbetsordningen i stort, där även t ex
frågan om tidsramar för frågor och interpelationer ingår. Av den anledningen bör
frågan om ändrad inlämningstid för frågor avvakta till dess att arbetsordningen
ses över i sin helhet.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Frågan avser uppdatering av ett kommunalt styrdokument och torde påverka
kvinnor och män på samma sätt.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-26
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2. Motion 2017-05-02
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
~ Kanslichef
Christina Hedberg

Staffan Källström

Kommunchef

Kanslichef
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Vänsterpartiet Gnesta

Motion om regler för Enskilda frågor till kommunfullmäktige
Enligt reglementet ska Enskilda frågor lämnas in senast 12 dagar innan kommunfullmäktige. Således
gäller samma tid som för interpellationer.
Interpellationer innebär att skriftliga svar ska lämnas och kräver mestadels någon form av utredning
eller åtminstone förberedelsearbete innan de besvaras.
Enskilda frågor ska däremot gälla sådant som kan besvaras utan några särskilda förberedelser eller
utredning. Genom 12- dagarsregeln finns egentligen ingen anledning att ställa enskilda frågor
eftersom man lika gärna kan lämna en interpellation.
Ibland uppstår frågor snabbt beroende på dagshändelser. Det kan gälla frågor som också är möjliga
att besvaras snabbt. Är det mindre än 12 dagar kvar till kommunfullmäktige måste man ändå vänta till
nästa. Detta innebär en seghet i kommunikationen.
Förslag:
Att kommunfullmäktiges reglemente gällande inlämnandetid för Enskilda frågor ändras från 12 dagar
till två dagar.

För Vänsterpartiet Gnesta den 29 april 2017

Lena Staaf

Anders Simme

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-27
KS.2017.215
Kommunstyrelsen

Motion - Smör som alternativ till margarin
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.
Ärendebeskrivning
Motionen inkom från Miljöpartiet den 30 maj 2017. Motionärerna föreslår att
smör ska finnas som alternativ till margarin i skolan och i äldreomsorgen.
Motionärerna menar vidare att margarin framställs i en industriell process där
vegetabilisk olja omvandlas och härdas genom användningen av många olika
hälsofarliga kemikalier. Motionärerna påtalar också att margarin innehåller
palmolja.
Förvaltningens synpunkter
När det gäller måltiden i förskola, skola och äldreomsorg följer kostenheten de
lagar, råd och riktlinjer som ingår i Livsmedelsverkets rekommendationer och
som bygger på framtagen forskning och evidens. Livsmedelsverket garanterar att
alla tillsatser som används i margariner och matfett är godkända och säkra att
användas. Enligt Livsmedelsverket har smör en för hög andel mättat fett. Vid
eventuella förändringar av Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer,
anpassar kostenheten måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg utifrån dessa.
Vad gäller framställningen av palmolja vill förvaltningen framhålla att det finns en
skillnad mellan s.k certifierad och ocertifierad palmolja.Den certifierade palmoljan,
påverkar till skillnad från den ocertifierade, inte odling eller mark på ett negativt
sätt.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan för jämställdhetsanalys är inte tillämplig i ärendet. Den kost som
serveras i förskola och skola är samma för eleverna, oavsett kön.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-27
2. Motion
3. Tjänsteskrivelse 2018-03-05
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Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Camilla Zingmark

Kommunchef

Kostchef

Elin Lindelöw
Utredare
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Ärendenummer: KS.2017.215

§7

Motion - Smör som alternativ till margarin
Beslut
1.
Ärendet återremitteras med motiveringen att svaret ska förtydligas i
förhållande till motionens innebörd.
Sammanfattning av ärendet
Motionen inkom från Miljöpartiet den 30 maj 2017. Motionärerna föreslår
att smör ska finnas som alternativ till margarin i skolan och i
äldreomsorgen. Motionärerna menar vidare att margarin framställs i en
industriell process där vegetabilisk olja omvandlas och härdas genom
användningen av många olika hälsofarliga kemikalier. Motionärerna påtalar
också att margarin innehåller palmolja.
Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse 2018-01-29
2.
Motion
Tjänsteförslag
1.
Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Ekström (M) anmäler jäv.
Mattias Eldros (M) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att
svaret ska förtydligas i förhållande till motionens innebörd.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
ärendet ska avgöras senare, ärendet återremitteras.
Beslutet ska skickas till:
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-05
KS.2017.215
Barn- och
utbildningsnämnden

Motion - Smör som alternativ till margarin
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.
Ärendebeskrivning
Motionen inkom från Miljöpartiet den 30 maj 2017. Motionärerna föreslår att
smör ska finnas som alternativ till margarin i skolan och i äldreomsorgen.
Motionärerna menar vidare att margarin framställs i en industriell process där
vegetabilisk olja omvandlas och härdas genom användningen av många olika
hälsofarliga kemikalier. Motionärerna påtalar också att margarin innehåller
palmolja.
Förvaltningens synpunkter
När det gäller måltiden i förskola, skola och äldreomsorg följer kostenheten de
lagar, råd och riktlinjer som ingår i Livsmedelsverkets rekommendationer och
som bygger på framtagen forskning och evidens. Det innebär att Kostenheten
serverar goda, näringsriktiga och hållbara måltider. Livsmedelsverket garanterar att
alla tillsatser som används i margariner och matfett är godkända och säkra att
användas. Livsmedelsverket menar vidare att valet av margarin är ett lätt sätt att
äta ett livsmedel med en bra balans mellan hårda mättade och mjuka omättade
fettsyror. Enligt Livsmedelsverket har smör en för hög andel mättat fett. Vid
eventuella förändringar av Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer,
anpassar kostenheten måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg utifrån dessa.
Vad gäller framställningen av palmolja vill förvaltningen framhålla att det finns en
skillnad mellan s.k certifierad och ocertifierad palmolja.Framställningen av
ocertifierad palmolja kritiseras emellanåt för att leda till miljöproblem. Detta
genom att framställningen medför att regnskog huggs ned och ersätts av
palmoljeplantager, vilket i sin tur kan leda till minskad biologisk mångfald. Den
certifierade palmoljan, påverkar till skillnad från den ocertifierade, inte odling eller
mark på ett negativt sätt.
Det har från olika håll kommit in synpunkter på smaken på det margarin som för
närvarande serveras i förskola och skola. Förvaltningen kommer nu i samarbete
med eleverna ta fram ett annat margarin inom nuvarande upphandlingsområde.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan för jämställdhetsanalys är inte tillämplig i ärendet. Den kost som
serveras i förskola och skola är samma för eleverna, oavsett kön.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-01-29
2. Motion
Beslutet ska skickas till
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige

Christina Thunberg

Camilla Zingmark

Förvaltningschef

Kostchef

Elin Lindelöw
Utredare
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Motion

Smör som alternativ till margarin
Margarin framställs i en industriell process där vegetabilisk olja
omvandlas och härdas genom användningen av många olika
hälsofarliga kemikalier. Margarin innehåller dessutom palmolja. Att
ha margarin på smörgåsen bör därför vara något som var och en kan
bestämma över. Det behöver då finnas smör som alternativ i
kommunens verksamheter.
Miljöpartiet föreslår:
 Att smör ska finnas som alternativ till margarin i skolan och i
äldreomsorgen.
Gnesta 2017-05-30
Eva Skyllberg
Gunilla Louwerens
Kerstin Landin
Miljöpartiet i Gnesta

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-27
KS.2017.216
Kommunstyrelsen

Motion - Minskad användning av palmolja
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter anses motionen därmed vara
besvarad.
Ärendebeskrivning
Motionen inkom från Miljöpartiet den 30 maj 2017. Motionärerna föreslår att
kommunen i sina verksamheter strävar efter att använda livsmedel och andra
produkter som inte innehåller palmolja. Motionärerna framhåller att palmoljan
importeras från länder i Sydostasien där regnskog avverkas för palmoljeplantager
varvid stora ekologiska värden förstörs. Att minska användningen av palmolja är
viktigt både för den biologiska mångfalden och för klimatet.
Förvaltningens synpunkter
Kostenheten som ansvarar för måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg följer
antagen Kostpolicy och de lagar, råd och riktlinjer som ingår i Livsmedelsverkets
rekommendationer.
Det är endast en liten del av de produkter som serveras i förskola, skola och
äldreomsorg som innehåller palmolja.
I kommande livsmedelsupphandling är det eftersträvansvärt, i de fall produkter
innehåller palmolja, att i så stor utsträckning som möjligt inrikta sig mot
produkter där palmoljan kan garanteras vara certifierad.
Därtill kommer kommunen i sin helhet framåt att sträva efter att inte upphandla
och inhandla produkter som innehåller den skadliga, ocertifierade palmoljan, så
länge detta inte begränsar antalet leverantörer på ett tillsynes godtyckligt eller i
övrigt otillbörligt sätt. Detta i enlighet med gällande upphandlingsregler.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan för jämställdhetsanalys är inte tillämplig i ärendet. Den kost som
serveras i förskola och skola är samma för eleverna, oavsett kön
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-23
2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll 20180320, § 18
3. Tjänsteskrivelse 2018-01-31
4. Motion

Beslutet ska skickas till
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Christina Hedberg

Camilla Zingmark

Kommunchef

Kostchef

Elin Lindelöw
Utredare
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-03-20
Ärendenummer: KS.2017.216
§ 18

Motion - Minskad användning av palmolja
Beslut
1.

Med hänvisning till förvaltningens synpunkter anses motionen därmed
vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Motionen inkom från Miljöpartiet den 30 maj 2017. Motionärerna föreslår att
kommunen i sina verksamheter strävar efter att använda livsmedel och andra
produkter som inte innehåller palmolja. Motionärerna framhåller att palmoljan
importeras från länder i Sydostasien där regnskog avverkas för
palmoljeplantager varvid stora ekologiska värden förstörs. Att minska
användningen av palmolja är viktigt både för den biologiska mångfalden och
för klimatet.
Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse 2018-01-29
2.
Motion
Tjänsteförslag
1.

Med hänvisning till förvaltningens synpunkter anses motionen därmed
vara besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gunilla Louwerens (MP) föreslår bifall av motionen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt
Gunilla Louwerens (MP) förslag om bifall till motionen och finner att
nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Beslutet ska skickas till:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-01-31
KS.2017.216
Barn- och
utbildningsnämnden

Motion - Minskad användning av palmolja
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter anses motionen därmed vara
besvarad.
Ärendebeskrivning
Motionen inkom från Miljöpartiet den 30 maj 2017. Motionärerna föreslår att
kommunen i sina verksamheter strävar efter att använda livsmedel och andra
produkter som inte innehåller palmolja. Motionärerna framhåller att palmoljan
importeras från länder i Sydostasien där regnskog avverkas för palmoljeplantager
varvid stora ekologiska värden förstörs. Att minska användningen av palmolja är
viktigt både för den biologiska mångfalden och för klimatet.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning avseende problematiken med
framställningen av palmolja. Förvaltningen vill dock särskilt framhålla att det finns
en skillnad mellan s.k certifierad och ocertifierad palmolja. Framställningen av
ocertifierad palmolja kan leda till miljöproblem, då regnskog huggs ned och
ersätts av palmoljeplantager vilket i sin tur kan leda till minskad biologisk
mångfald. Den certifierade palmoljan, å sin sida påverkar till skillnad från den
ocertifierade, inte odling eller mark på ett negativt sätt.
Kostenheten som ansvarar för måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg följer
antagen Kostpolicy och de lagar, råd och riktlinjer som ingår i Livsmedelsverkets
rekommendationer.
Liksom motionärerna framhåller finns palmolja framförallt i livsmedel, men även
andra produkter som t ex ljus och rengöringsprodukter kan innehålla palmolja.
Det är endast en liten del av de produkter som serveras i förskola, skola och
äldreomsorg som innehåller palmolja. Kostenheten har med anledning av
motionen begärt in underlag från livsmedelsgrossist Martin och Cervera och
Non-food leverantören Staples avseende vilka produkter som innehåller palmolja.
Staples har i dagsläget ingen förteckning över vilka produkter som innehåller, eller
inte innehåller, palmolja inom ramen för deras facility-sortiment.

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | växel: 0158 – 275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se
www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Barn- och utbildningsförvaltningen

2 (2)

Merparten av de produkter från Martin och Cervera som innehåller palmolja är
s.k. sällanköps-varor såsom konditorivaror och dessertprodukter. Kostenheten
har som mål att tillaga och baka så mycket som möjligt från grunden, vilket
medför att inköpen av färdiga konditorivaror och dessertprodukter minskar.
Även kommande livsmedelsupphandling innefattar arbetet med att minimera
användning av färdiga produkter, vilket i sig ger en minskad volym av produkter
innehållande både den ocertifierade och certifierade palmoljan.
I kommande livsmedelsupphandling är det eftersträvansvärt, i de fall produkter
innehåller palmolja, att i så stor utsträckning som möjligt inrikta sig mot
produkter där palmoljan kan garanteras vara certifierad.
Därtill kommer kommunen i sin helhet framåt att sträva efter att inte upphandla
och inhandla produkter som innehåller den skadliga, ocertifierade palmoljan, så
länge detta inte begränsar antalet leverantörer på ett tillsynes godtyckligt eller i
övrigt otillbörligt sätt. Detta i enlighet med gällande upphandlingsregler.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan för jämställdhetsanalys är inte tillämplig i ärendet. Den kost som
serveras i förskola och skola är samma för eleverna, oavsett kön
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-01-29
2. Motion
Beslutet ska skickas till
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Christina Thunberg

Camilla Zingmark

Förvaltningschef

Kostchef

Elin Lindelöw
Utredare
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Motion

Minskad användning av palmolja
Både många livsmedel och andra produkter innehåller palmolja
såsom: margarin, kex, kakor, olja, ljus mm. Palmoljan importeras
från länder i Sydostasien där regnskog avverkas för
palmoljeplantager varvid stora ekologiska värden förstörs. Att minska
användningen av palmolja är viktigt både för den biologiska
mångfalden och för klimatet.
Miljöpartiet föreslår:
 Att kommunen i sina verksamheter strävar efter att använda
livsmedel och andra produkter som inte innehåller palmolja.
Gnesta 2017-05-30
Eva Skyllberg
Gunilla Louwerens
Kerstin Landin
Miljöpartiet i Gnesta

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-16
KS.2017.219
Kommunstyrelsen

Motion - Inrättande av handlingsplan för landsbygden - svar
efter återremiss
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bifalla motionen om att inrätta en handlingsplan för landsbygden.
2. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att påbörja arbetet med att ta fram
en handlingsplan för landsbygden.
Sammanfattning
Centerpartiet i Gnesta har lämnat in en motion om inrättande av handlingsplan
för landsbygden. Centerpartiet skriver att det är bra att Gnesta växer men att
kommunen är större än tätorten Gnesta och vill att landsbygd, Björnlunda,
Stjärnhov och Laxne bör ingå i framtidsplaneringen.
Förvaltningen beskriver i ärendet de styrdokument som redan på olika sätt
behandlar landsbygdsutveckling och därmed påverkar det långsiktiga arbetet i
kommunen. I ärendet beskrivs; näringslivsprogrammet, översiktsplanen,
bostadsförsörjningsplanen, idrottspolitiska programmet och det framtida
kulturpolitiska programmet. Förvaltningen anser att landsbygden beskrivs i dessa
dokument och ett handlingsprogram kan ta avstamp i dessa olika styrdokument
och lyfta fram de aktiviteter som görs.
Ärendebeskrivning
Ärendet var uppe för beslut i kommunstyrelsen den 5 mars 2018 och blev
återremitterat. Detta är svaret efter återremissen.
Förvaltningens synpunkter
Utveckling av Gnesta kommun sker på många plan och alla förvaltningar ansvarar
för sina delar. Nedan finns exempel på strategiska dokument som på olika sätt
berör landsbygdsutveckling.
Planeringsutskottet utgör politisk referensgrupp.
Näringslivsprogram
Näringslivsprogrammet, antaget 2013 är tydlig i skrivningar och mål att hela
Gnesta kommuns näringsliv ska utvecklas. Det handlar om växande befolkning,
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företagsklimat av hög klass, stärkt entreprenörskap och satsning på
nyckelbranscher som t ex besöksnäring, handel samt bygg- och
tillverkningsindustri, men också fler kunskapsintensiva tjänsteföretag.
Näringslivsprogrammet gäller t om 2018 och behöver därefter ses över och
eventuellt revideras.
Näringslivsprogrammet beskriver bland annat redan:
Ökat bostadsbyggande i attraktiva miljöer ger en växande befolkning i
kommunens alla delar. Vikten av utbyggnad av fiber/bredband till alla områden i
kommunen. Programmet beskriver hur viktigt det är att fortsätta utveckla hela
kommunen som en attraktiv, naturnära kommun som kan locka entreprenörer,
inflyttare och besökare till oss. Dessutom är besöksnäringen en särskild
nyckelbransch tillsammans med handeln, bygg- och tillverkningsindustrin.
Till näringslivsprogrammet finns en handlingsplan med aktiviteter för att nå de
sex övergripande målområdena. Exempel på aktiviteter är mötesplatser i form av
morgonsoffa, mässa och gala.
I det fokuserade arbetet med besöksnäringen ingår att ta tillvara de särskilda
värden som finns på landsbygden med unika naturupplevelser och
friluftsmöjligheter. Detta sker tillsammans med de aktiva näringsidkarna runtom i
kommunen.
Översiktsplanen - 2050
En översiktsplan är ett långsiktigt strategiskt dokument för mark- och
vattenanvändning i hela kommunen. Planen används också som stöd och
hjälpmedel i den mer detaljerade planeringen.
I översiktsplanen finns utpekade utvecklingsområden för alla orter som ligger
inom kommunens kommunikationsstråk. Cirka 30 % av den nya bebyggelsen
fram till 2050 förväntas ske i orterna Björnlunda, Stjärnhov och Laxne samt på
landsbygden.
Översiktsplanen har sex övergripande inriktningar: attraktiva livsmiljöer, bostäder
för framtiden, flexibla kommunikationer, ett starkt näringsliv, en attraktiv och
livskraftig naturmiljö samt en god klimat- och miljöanpassning. I inriktningarna
nämns natur, kultur och besöksnäring som särskilt viktiga för att skapa en levande
landsbygd. En annan viktig strategi är att bygga längs med de utpekade
kommunikationsstråken för att skapa goda och hållbara transporter i hela
kommunen. Bredband och fiber ska fortsätta byggas ut i kommunen för att
möjliggöra för fler att bo och verka även på landsbygden.
Ny bebyggelse på landsbygden ska bidra till att bevara det sörmländska landskapet
och det finns riktlinjer och strategier för placering och gestaltning av ny
bebyggelse i översiktsplanen.
Översiktsplanen har varit ute på samråd mellan 12 januari - 12 mars 2018 för att
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inhämta medborgarnas, myndigheters med fleras synpunkter på planförslaget.
Bostadsförsörjningsprogram
Det planerade bostadsbyggandet de närmsta fem åren, för hela kommunen,
presenteras i Bostadsförsörjningsprogrammet som antogs hösten 2017. I
programmet framgår att trycket för närvarande är högst på centralorten men att
det finns detaljplanerade områden och beredskap för bostadsbyggande i
utvecklingsområden såsom Björnlunda, Stjärnhov och Laxne. Utöver den mark
som kommunen råder över finns flertalet privata initiativ för både enstaka
boningshus samt större områden där detaljplan finns eller utreds.
Idrottspolitiskt program
Under 2017 har arbetet med ett idrottspolitiskt program pågått. En lång process
med ett flertal möten där alla idrottsföreningar har varit inbjudna för att i
workshop-form mejsla fram innehållet har genomförts.
Syftet med det idrottspolitiska programmet är att åstadkomma ett långsiktigt
samarbete Gnesta kommun och föreningslivet och föreningar emellan. Ett annat
syfte är att stärka och utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet runt om i hela
Gnesta kommun. Dessutom syftar programmet till integration, tillgänglighet och
jämställdhet för en stärkt folkhälsa.
Idrottspolitiska programmet har gått upp till beslut i kommunstyrelse och går upp
i kommunfullmäktige under våren 2018.
Kulturpolitiskt program
Under 2018 kommer ett kulturpolitiskt program tas fram i samverkan med
kulturföreningar och professionella kulturaktörer. Även detta program kommer
att ta avstamp i tätorter och landsbygd och att erbjuda kulturella aktiviteter på
olika platser i kommunen.
Förvaltningens synpunkter är kopplat till alla dessa olika styrdokument och
program där landsbygdens intressen tas tillvara och visar att de ska arbetas med.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen anser att landsbygden beskrivs i dessa olika styrdokument och ett
handlingsprogram kan ta avstamp i dessa dokument och lyfta fram och tydliggöra
de aktiviteter som görs inom ramen för att nå målen inom varje område.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Respektive styrdokument har haft sin jämställdhetsanalys. Framtagandet av en
handlingsplan för landsbygdsutvecklingen i Gnesta bör ha motsvarande
jämställdhetsfokus och analyser. I övrigt bedöms inte checklistan vara tillämplig.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument
I förvaltningens synpunkter har de olika styrdokumenten som är relevanta i
ärendet beskrivits.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-16
2. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 180305, § 26
3. Tjänsteskrivelse 2018-02-16
4. Motionen
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
~ Centerpartiet

Christina Hedberg

Anna Sandklef

Kommunchef

Enhetschef

Patrik Nissen
Samhällsbyggnadschef
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Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2017.219
§ 26

Motion - Inrättande av handlingsplan för landsbygden
Beslut
1.

Ärendet återemitteras med motiveringen att samordna och ytterligare
tydliggöra allt arbete som görs för utveckling i vår kommun.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Gnesta har lämnat in en motion om inrättande av
handlingsplan för landsbygden. Centerpartiet skriver att det är bra att Gnesta
växer men att kommunen är större än tätorten Gnesta och vill att landsbygd,
Björnlunda, Stjärnhov och Laxne bör ingå i framtidsplaneringen.
Förvaltningen beskriver i ärendet de styrdokument som redan på olika sätt
behandlar landsbygdsutveckling och därmed påverkar det långsiktiga arbetet i
kommunen. I ärendet beskrivs; näringslivsprogrammet, översiktsplanen,
bostadsförsörjningsplanen, idrottspolitiska programmet och det framtida
kulturpolitiska programmet. Förvaltningen anser att eftersom landsbygden
beskrivs i dessa dokument och det inte heller finns varken personella eller
finansiella resurser för att genomföra en särskild handlingsplan för
landsbygden, så bör motionen avslås.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-02-16

2.

Motion

Tjänsteförslag
1.

Avslå Centerpartiets förslag till att inrätta en handlingsplan för
landsbygden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann-Sofie Lifvenhage (M) föreslår återremiss av ärendet med motiveringen att
samordna och ytterligare tydliggöra allt arbete som görs för utveckling i vår
kommun.
Håkan Ekstrand (C) bifaller motionen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska beslutas idag eller senare och finner att
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska beslutas senare.
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att samordna
och ytterligare tydliggöra allt arbete som görs för utveckling i vår kommun.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Reservationer
Håkan Ekstrand (C) och Lena Staaf (V) reserverar sig muntligt.
Sändlista:
~ Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2018-02-16
Diarienummer: KS.2017.219
Kommunstyrelsen

Motion - Inrättande av handlingsplan för landsbygden
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå Centerpartiets förslag till att inrätta en handlingsplan för landsbygden.
Sammanfattning
Centerpartiet i Gnesta har lämnat in en motion om inrättande av handlingsplan
för landsbygden. Centerpartiet skriver att det är bra att Gnesta växer men att
kommunen är större än tätorten Gnesta och vill att landsbygd, Björnlunda,
Stjärnhov och Laxne bör ingå i framtidsplaneringen.
Förvaltningen beskriver i ärendet de styrdokument som redan på olika sätt
behandlar landsbygdsutveckling och därmed påverkar det långsiktiga arbetet i
kommunen. I ärendet beskrivs; näringslivsprogrammet, översiktsplanen,
bostadsförsörjningsplanen, idrottspolitiska programmet och det framtida
kulturpolitiska programmet. Förvaltningen anser att eftersom landsbygden
beskrivs i dessa dokument och det inte heller finns varken personella eller
finansiella resurser för att genomföra en särskild handlingsplan för landsbygden,
så bör motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Centerpartiet i Gnesta har lämnat in en motion om inrättande av handlingsplan
för landsbygden. Centerpartiet skriver att det är bra att Gnesta växer men att
kommunen är större än tätorten Gnesta och vill att landsbygd, Björnlunda,
Stjärnhov och Laxne bör ingå i framtidsplaneringen. En livskraftig landsbygd som
bjuder på unika naturupplevelser och rikt utbud av fritidsaktiviteter attraherar
nyinflyttning.
Förvaltningens synpunkter
Utveckling av Gnesta kommun sker på många plan och alla förvaltningar ansvarar
för sina delar. Nedan finns exempel på strategiska dokument som på olika sätt
berör landsbygdsutveckling.
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Näringslivsprogram
Näringslivsprogrammet, antaget 2013 är tydlig i skrivningar och mål att hela
Gnesta kommuns näringsliv ska utvecklas. Det handlar om växande befolkning,
företagsklimat av hög klass, stärkt entreprenörskap och satsning på
nyckelbranscher som t ex besöksnäring, handel samt bygg- och
tillverkningsindustri, men också fler kunskapsintensiva tjänsteföretag.
Näringslivsprogrammet gäller t om 2018 och behöver därefter se över och
eventuellt revideras.
Näringslivsprogrammet beskriver bland annat redan:
Ökat bostadsbyggande i attraktiva miljöer ger en växande befolkning i
kommunens alla delar. Vikten av utbyggnad av fiber/bredband till alla områden i
kommunen. Programmet beskriver hur viktigt det är att fortsätta utveckla hela
kommunen som en attraktiv, naturnära kommun som kan locka entreprenörer,
inflyttare och besökare till oss. Dessutom är besöksnäringen en särskild
nyckelbransch tillsammans med handeln, bygg- och tillverkningsindustrin.
Till näringslivsprogrammet finns en handlingsplan med aktiviteter för att nå de
sex övergripande målområdena. Exempel på aktiviteter är mötesplatser i form av
morgonsoffa, mässa och gala.
I det fokuserade arbetet med besöksnäringen ingår att ta tillvara de särskilda
värden som finns på landsbygden med unika naturupplevelser och
friluftsmöjligheter. Detta sker tillsammans med de aktiva näringsidkarna runtom i
kommunen.
Översiktsplanen - 2050
En översiktsplan är ett långsiktigt strategiskt dokument för mark- och
vattenanvändning i hela kommunen. Planen används också som stöd och
hjälpmedel i den mer detaljerade planeringen.
I översiktsplanen finns utpekade utvecklingsområden för alla orter som ligger
inom kommunens kommunikationsstråk. Cirka 30 % av den nya bebyggelsen
fram till 2050 förväntas ske i orterna Björnlunda, Stjärnhov och Laxne samt på
landsbygden.
Översiktsplanen har sex övergripande inriktningar: attraktiva livsmiljöer, bostäder
för framtiden, flexibla kommunikationer, ett starkt näringsliv, en attraktiv och
livskraftig naturmiljö samt en god klimat- och miljöanpassning. I inriktningarna
nämns natur, kultur och besöksnäring som särskilt viktiga för att skapa en levande
landsbygd. En annan viktig strategi är att bygga längs med de utpekade
kommunikationsstråken för att skapa goda och hållbara transporter i hela
kommunen. Bredband och fiber ska fortsätta byggas ut i kommunen för att
möjliggöra för fler att bo och verka även på landsbygden.
Ny bebyggelse på landsbygden ska bidra till att bevara det sörmländska landskapet
och det finns riktlinjer och strategier för placering och gestaltning av ny
bebyggelse i översiktsplanen.
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Översiktsplanen är ute på samråd mellan 12 januari - 12 mars 2018 för att
inhämta medborgarnas, myndigheters med fleras synpunkter på planförslaget.
Bostadsförsörjningsplan
Det planerade bostadsbyggandet de närmsta fem åren, för hela kommunen,
presenteras i Bostadsförsörjningsprogrammet som antogs hösten 2017. I
programmet framgår att trycket för närvarande är högst på centralorten men att
det finns detaljplanerade områden och beredskap för bostadsbyggande i
utvecklingsområden såsom Björnlunda, Stjärnhov och Laxne. Utöver den mark
som kommunen råder över finns flertalet privata initiativ för både enstaka
boningshus samt större områden där detaljplan finns eller utreds.
Idrottspolitiskt program
Under 2017 har arbetet med ett idrottspolitiskt program pågått. En lång process
med ett flertal möten där alla idrottsföreningar har varit inbjudna för att i
workshop-form mejsla fram innehållet har genomförts.
Syftet med det idrottspolitiska programmet är att åstadkomma ett långsiktigt
samarbete Gnesta kommun och föreningslivet och föreningar emellan. Ett annat
syfte är att stärka och utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet runt om i hela
Gnesta kommun. Dessutom syftar programmet till integration, tillgänglighet och
jämställdhet för en stärkt folkhälsa.
Idrottspolitiska programmet går upp till beslut i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige under våren 2018.
Kulturpolitiskt program
Under 2018 kommer ett kulturpolitiskt program tas fram i samverkan med
kulturföreningar och professionella kulturaktörer. Även detta program kommer
att ta avstamp i tätorter och landsbygd och att erbjuda kulturella aktiviteter på
olika platser i kommunen.
Förvaltningens synpunkter är kopplat till alla dessa olika styrdokument och
program där landsbygdens intressen tas tillvara och visar att de ska arbetas med. I
och med det anser förvaltningen att ett ytterligare program/handlingsplan för
landsbygdsutveckling inte behöver tas fram.
Ekonomiska konsekvenser
Att arbeta fram en handlingsplan för landsbygdsutveckling tillsammans med olika
aktörer som lever och verkar på landsbygden kräver resurser, främst personella
resurser. Det kan också vara klokt att köpa in tjänsten som processledare för att
leda arbetet framåt och på ett målmedvetet sätt. I dagsläget finns inte dessa
resurser i beslutad framtidsplan.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Respektive styrdokument har haft sin jämställdhetsanalys. Framtagandet av en
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handlingsplan för landsbygdsutvecklingen i Gnesta bör ha motsvarande
jämställdhetsfokus och analyser. I övrigt bedöms inte checklistan vara tillämplig.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
I förvaltningens synpunkter har de olika styrdokumenten som är relevanta i
ärendet beskrivits.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-02-16
2. Motionen
Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige
 Centerpartiet

Christina Hedberg

Anna Sandklef

Kommunchef

Enhetschef

Patrik Nissen
Samhällsbyggnadschef
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Motion
ang inrättande av handlingsplan för landsbygden!
Gnesta kommun växer, det är många byggprojekt på gång i
kommunen. Det tycker vi inom Centerpartiet är bra, vad vi inte tycker
om är det faktum att alla satsningar samt utvecklingsplaner endast
gäller tätorten Gnesta.
Gnesta kommun är så mycket större än det, i Björnlunda, Stjärnhov,
Laxne samt övrig landsbygd bor närmare hälften av
kommuninnevånarna. Även dessa områden bör ingå i den
framtidsplanering som sker inom kommunen.
För att kunna attrahera nyinflyttning, krävs en livskraftig landsbygd
som bjuder på unika naturupplevelser samt möjlighet till ett rikt
utbud av fritidsaktiviteter.
Därför vill Centerpartiet föreslå att:
En handlingsplan för landsbygdsutvecklingen inom Gnesta
kommun framtages snarast
Håkan Ekstrand (C) Lill Björk (C) Ingalill Fredriksson (C)
Erik Granqvist (C)

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-27
KS.2017.303
Kommunstyrelsen

Motion - Ange ursprungsland på matsedeln för köttprodukter i
förskola och grundskola
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.
Ärendebeskrivning
Motionen inkom från Centerpartiet den 3 oktober 2017. Motionärerna föreslår
att kommunen ska ange ursprungsland på matsedeln inom förskolan och
grundskolan på köttprodukter och oberett kött för att öka barns och ungdomars
medvetenhet om var maten de äter kommer ifrån.
Förvaltningens synpunkter
Liksom motionärerna framhåller är kommunens livsmedelsavtal grundade på
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. För köttprodukter är kraven satta
till basnivå. Genom detta säkerställs att de kriterier som finns i avtalen är
tillräckliga för att Gnesta kommun ska kunna garantera att den mat som serveras
inom exempelvis förskola och skola är producerad på ett hållbart sätt.
Förvaltningen håller med om att det är viktigt att barn och elever får information
om på vilket sätt de val man gör påverkar miljö och hälsa. Denna information bör
vävas in i ordinarie undervisning i förskola och skola samt i elevråd/måltidsråd.
Detta kan sammantaget möjliggöra så att elever kan göra välinformerade, hållbara
och miljömedvetna val.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Jämställdhetsanalys utifrån checklista är tillämplig. Den kost som serveras i
förskola och skola är samma för eleverna, oavsett kön.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-27
2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll 180203, § 6
3. Tjänsteskrivelse 2018-01-29
4. Motion
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Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Christina Hedberg

Camilla Zingmark

Kommunchef

Kostchef

Elin Lindelöw
Utredare
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Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Ärendenummer: KS.2017.303

§6

Motion - Ange ursprungsland på matsedeln för
köttprodukter i förskola och grundskola
Beslut
Ärendet återremitteras med motiveringen att beskriva vilken grad av
hållbarhet som avses samt en beskrivning på hur förvaltningen ska jobba
med matråd.
Sammanfattning av ärendet
Motionen inkom från Centerpartiet den 3 oktober 2017. Motionärerna
föreslår att kommunen ska ange ursprungsland på matsedeln inom
förskolan och grundskolan på köttprodukter och oberett kött, för att öka
barns och ungdomars medvetenhet om var maten de äter kommer ifrån.
Beslutsunderlag
1.
Tjänsteskrivelse 2018-01-29
2.
Motion
Tjänsteförslag
1.
Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att
beskriva vilken grad av hållbarhet som avses samt en beskrivning på hur
förvaltningen ska jobba med matråd.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
ärendet ska avgöras senare, ärendet återremitteras.

Beslutet ska skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-05
KS.2017.303
Barn- och
utbildningsnämnden

Motion - Ange ursprungsland på matsedeln för köttprodukter i
förskola och grundskola
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till förvaltningens synpunkter avslås motionen.
Ärendebeskrivning
Motionen inkom från Centerpartiet den 3 oktober 2017. Motionärerna föreslår
att kommunen ska ange ursprungsland på matsedeln inom förskolan och
grundskolan på köttprodukter och oberett kött för att öka barns och ungdomars
medvetenhet om var maten de äter kommer ifrån.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser liksom motionärerna att det är viktigt att medborgarna kan
vara säkra på att den mat som serveras är hållbart producerad. Liksom
motionärerna framhåller är kommunens livsmedelsavtal grundade på
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. För köttprodukter är kraven satta
till basnivå. Genom detta säkerställs att de kriterier som finns i avtalen är
tillräckliga för att Gnesta kommun ska kunna garantera att den mat som serveras
inom exempelvis förskola och skola är producerad på ett hållbart sätt.
I motionen framhålls behovet av att barn och ungdomar känner till huruvida det
kött som serveras producerats genom ogynnsam antibiotikaanvändning. I
gällande livsmedelsupphandling är ett av hållbarhetskraven för allt upphandlat
kött att antibiotika endast ska användas efter ordination av veterinär och när det
är veterinärmedicinskt motiverat.
Den enskilde matgästen har inte samma kunskap om de krav och kriterier som
Gnesta kommun ställer i en upphandling. Mot bakgrund av detta kan matgästen
inte göra ett informerat val utifrån endast kunskap om ursprungsland. Att
informera om ursprungsland på matsedeln kan därför tvärtemot ge motsatt
verkan än vad motionärerna avsett. Förvaltningen håller med om att det är viktigt
att barn och elever får information om på vilket sätt de val man gör påverkar
miljö och hälsa. Denna information bör vävas in i ordinarie undervisning i
förskola och skola samt i elevråd/måltidsråd. Förvaltningen framhåller att
matråden är en viktig del på området elevinflytande, och att ansvarig för
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kostenheten ska bidra med sin expertkunskap i arbetet med matråden.
Detta kan sammantaget möjliggöra så att elever kan göra välinformerade, hållbara
och miljömedvetna val.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Jämställdhetsanalys utifrån checklista är tillämplig. Den kost som serveras i
förskola och skola är samma för eleverna, oavsett kön.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-05
2. Motion

Beslutet ska skickas till
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige

Christina Thunberg

Camilla Zingmark

Förvaltningschef

Kostchef

Elin Lindelöw
Utredare

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | växel: 0158 – 275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se
www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Motion
Ange ursprungsland på matsedeln för köttprodukter i
förskola och grundskola.
Sedan drygt ett och ett halvt år pågår i kommunen ”Projekt Måltid”, där
kommunen närings- och kostnadsberäknar alla måltider som tillagas och serveras
inom kostenheten. Nu är kommunen klar med äldreomsorgen och har påbörjat
förskole-/ grundskoledelen genom besök, intervjuer och observationer.
Vad är det vi serverar i våra skolor?
Varifrån kommer de köttprodukter som vi serverar?
I Gnesta kommun kommer endast 56 % av det oberedda köttet och 83 % av
köttprodukter från Sverige, enligt uppgift i maj. Köttprodukter har även köpts
från Tyskland, Danmark, Uruguay och Finland. Oberett kött har även köpts från
Tyskland, Finland, Nederländerna, Nya Zeeland, och Polen. Oavsett
ursprungsland är avtalet grundat på Upphandlingsmyndighetens
hållbarhetskriterier.
I en tid med klimatförändringar och ogynnsam antibiotikaanvändning ser vi att
barn och ungdomar behöver kunna göra hållbara val.
Centerpartiet föreslår:
Ange ursprungsland på matsedeln inom förskolan och grundskolan på
köttprodukter och oberett kött för att öka barns och ungdomars
medvetenhet om var maten de äter kommer ifrån.

För Centerpartiet
Erik Granqvist (C)
Ingalill Fredriksson (C)
2017-10-03

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-20
KS.2017.311
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Flytta återvinningsstation och kommunens
parkförvaltning samt upprätta bullerhinder utmed Vackerby
Industriväg
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Medborgarförslaget anses härmed besvarat i enlighet med förvaltningens
synpunkter.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att fastigheterna längs Vackerby industriväg avskärmas
från trafiken med buller- och dammskydd i form av plank eller buskar (prio 1).
Vidare föreslås att kommunens parkförvaltning och återvinningsgård flyttas till
annan lämplig plats (prio 2).
När det gäller frågan om buller- och dammskydd anser förvaltningen att det är en
fråga för fastighetsägaren att åtgärda. Förslaget att flytta återvinningsgården och
parkförvaltningen skulle innebära en omfattande process till relativt höga
kostnader. Förvaltningen anser inte att verksamheten ska lokaliseras till en annan
plats. Dock kan det på sikt bli aktuellt att utreda en annan lokalisering om det
skulle ge verksamheten bättre förutsättningar samt bidra till
näringslivsutvecklingen.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom 2017-10-13 i vilket följande förslagsställaren föreslår
följande: "Förslag A: Flytta återvinningsstation och kommunens parkförvaltning.
Förslag B: Upprätthålla bullerhinder utmed Vackerby industriväg".
Förslagsställaren har 2018-01-19 förtydligat och kompletterat förslaget genom att
ange att prio 1 är att avskärma fastigheterna från trafiken på Vackerby industriväg
med buller- och dammskydd i form av plank eller buskar. Vidare att prio 2 är att
flytta Parkförvaltning och Återvinning till annan lämplig plats.
Förvaltningens synpunkter
Vid Vackerby industriväg har Tekniska verksamheten en återvinningsgård samt
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lokaler och fordon för gatu- och parkverksamheten.
När det gäller den del av förslaget som handlar om buller- och dammskydd anser
förvaltningen att det är en fråga för fastighetsägaren att åtgärda på respektive
fastighet genom att t.ex. plantera en tättväxande häck. Det är den
ansvarsfördelning som i normalfallet råder mellan kommunen och enskilda
fastighetsägare.
Förslaget att flytta återvinningsgården och gatu- och parkverksamheten skulle
innebära en omfattande process till relativt höga kostnader. Förvaltningen anser
inte att verksamheten ska lokaliseras till en annan plats. Dock kan det på sikt bli
aktuellt att utreda en annan lokalisering om det skulle ge verksamheten bättre
förutsättningar samt bidra till näringslivsutvecklingen. Förvaltningen anser att
kommunen bör ha förslaget i åtanke i den långsiktiga planeringen av
markanvändningen i Gnesta tätort.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i ärendet.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-20
2. Medborgarförslag 2017-10-13
Beslutet ska skickas till
~ Ante Lindmark
~ Tekniska chefen

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef
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MEDBORGARFÖRSLAG
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Ink:

Till:
Kommunfullmäktige
646 80 Gnesta

Dnr:
För handläggning•

Förslag
Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra.

\

n

A@ATV"I
1/14 vvt, vt_ vt_e/k\_

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
Jag samtycker inte till internetpublicerin
Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Adres,

Postad res

1-/(
E-post dress

vkovc
Gnesta kommun

Telefon
.

444/(M,
1 Blankett för medborgarförslag

0 /SV

b\L. Vi Kbe,3.40k-ctok

rA-- 14

)4kr'
Boendemiljö för Seniorboende på Slåttervägen 11
Bakgrund:
Vackerby industriområde har byggts ut med flera industrier under de senaste åren med ökad
trafikintensitet som naturlig följd.
Återvinningsstationen ger vid sina öppettider ökat tryck på trafiken. Därtill skall stora och tunga
fordon med långa släp hämta och lämna de stora containarna.
Kommunens förråd / parkförvaltning har transporter med traktorer och övriga fordon dagligen i stor
utsträckning.

Effekt: Miljöpåverkan i form av speciellt trafik- och industribullerstömingar har från 2012, då
inflyttningen av seniorhusen påbörjades, ökat kraftigt och är idag oacceptabelt för en god
bostadsmiljö.
•

Ökad trafikintensitet med trafikbuller

•

Dammig boendemiljö

•

Nedskräpning efter transporter till Återvinningen. Plockning av skräp (plast mm) som lägger
sig efter häckar och blåser in på tomter!

•

Ökad mängd av kråkfåglar relaterat till Återvinningen. Allmänt otrevligt och smutsar ner
utemöbler mm.

Förslag A.
Flytta Återvinningen till plats utanför bostadsområden, i utkanten av samhället.
Förslagsvis i anslutning till västra rondellen vid väg 57.
Alla kommuner placerar idag sin Återvinning i utkanten av centralorten. Mycket naturligt!
• Ger mindre störningar i hela bostadsområdet, det befintliga och det nya Norra Vackerby
• De större fordonen behöver inte passera genom centralorten
Flytta Kommunens förråd / parkförvaltning.
•

Ingen stor kostnad, men stor påverkan på minskning av buller, damm och nedskräpning.

Dessa flyttningar torde utgöra ett mindre problem till rimliga kostnader, men med stora milj övinster
för en god bostadsmiljö.
Gör området efter Återvinningen och Parkförvaltningen till ett aktivitetsområde och lekpark med
t.ex. skatebord mm. som skulle passa in och utnyttjas av ökad befolkning för det stora
bostadsområdet som skall etableras.

Förslag B.
Bygg ett bullerhinder utmed Vackerby industriväg. Kan vara ett plank eller en högre
bullerdämpande häck eller liknande.
Motiveringen finns beskriven under förslag A.
•Detta borde vara prio 1 (ett) och kunna genomföras omg. Förslaget kan kompletteras med
namnunderskrifter av flera personer som stöd.

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-29
KS.2017.389
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag angående ensamkommande barn
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget anses besvarat utifrån nedanstående skrivning.
Sammanfattning
Den 21 december 2017 inkom ett medborgarförslag som föreslår att Gnesta
kommun beslutar att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin ålder
uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens försorg med
rätt till boende i kommunen till dess att beslutet i asylprocessen vunnit laga kraft.
Den 12 februari 2018 beslutade Kommunfullmäktige att Vuxen- och
omsorgsnämnden skulle bereda ärendet. Den 22 mars 2018 beslutade Vuxen- och
omsorgsnämnden att besvara medborgarförslaget och beslutade om åtgärder.
Vuxen- och omsorgsnämnden beslutade att ensamkommande barn och unga
som fyller 18 år under asylprocessen och som innan 18-årsdagen anvisats till
Gnesta kommun, ska ha möjlighet att bo kvar i Gnesta kommun tills beslutet från
Migrationsverket vunnit laga kraft. Personen måste då själv ordna eget boende
efter 18-årsdagen inom Gnesta kommungräns.
Vidare beslutade Vuxen- och omsorgsnämnden om att ge Vuxen- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag ta fram rutiner för att betala ut ett bidrag i form
av inackorderingsbidrag med maxbelopp om 2000 kr per månad och person.
Kriterierna för att tillhöra målgruppen för inackorderingsbidrag för
ensamkommande barn och unga är att personen ska vara anvisad till Gnesta
kommun innan 18-årsdagen av Migrationsverket och personen ska tidigare haft
beslut om boendeinsats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL) eller 11 § lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt att personen är i fortsatt
asylprocess. Personen ska studera på gymnasiet eller har en godkänd praktikplats.
CSNs (centrala studiestödsnämnden) regler gällande frånvaro gäller.
Ärendebeskrivning
Den 21 december 2017 inkom ett medborgarförslag som föreslår att Gnesta
kommun beslutar att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin ålder
uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens försorg med
rätt till boende i kommunen till dess att beslutet i asylprocessen vunnit laga kraft.
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Regeringen har fördelat ett tillfälligt tillskott av ekonomiska medel till
vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta de ungdomar som
vill bo kvar även efter att de blivit 18 år (Tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande som fyller 18 år). Kommunfullmäktige beslutade den 12
februari 2018 att medborgarförslaget skulle skickas vidare Vuxen- och
omsorgsnämnden för beredning.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att medborgarförslaget är besvarat av Vuxen- och
omsorgsnämnden. De övriga beslutet som Vuxen- och omsorgsnämnden beslutat
är i enlighet med medborgarförslaget.
Ekonomiska konsekvenser
Vuxen- och omsorgsnämndens kostnader beräknas upp gå till cirka 800 000 kr
för verksamhetsåren 2018 och 2019.
Juridiska konsekvenser
I detta ärende är det främst Utlänningslagen (2005:716) som påverkar
asylprocessen. Socialtjänstlagen (2001:453) påverkar hur sociala ärenden ska
handläggas och vad som är kommunens sociala ansvar. Kommunallagen
(2017:725) beskriver kommunens befogenheter. Lag (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl. påverkar ersättningen som den enskilde får. Förvaltningen
har även undersökt kring gymnasieelever som får inackorderingsbidrag enligt 15
kap. 32 § Skollagen.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Detta beslut påverkar ensamkommande barn och unga av samtliga kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 29 mars 2018
2. Utdrag ur vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 180322, § 19
3. Tjänsteskrivelse 2 mars 2018
4. Medborgarförslaget
5. Förvaltningens sammanställning av ensamkommande barn och unga som
fyller 18 år under asylprocessen
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
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Christina Hedberg

Mats Engström

Kommunchef

Verksamhetschef Individ- och
familjeomsorgen
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Ärendenummer: KS.2017.389
§ 19

Medborgarförslag angående ensamkommande barn
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Godkänna svaret på medborgarförslaget.

Beslut
1.

Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att ensamkommande barn och
unga som fyller 18 år under asylprocessen och som innan 18-årsdagen
anvisats till Gnesta kommun, ska ha möjlighet att bo kvar i Gnesta
kommun tills beslutet från Migrationsverket vunnit laga kraft. Den
unga måste i så fall själv ordna eget boende efter 18-årsdagen inom
Gnesta kommungräns.

2.

Vuxen- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag ta fram
rutiner för att betala ut ett bidrag i form av inackorderingsbidrag med
maxbelopp om 2000 kr per månad och person.

3.

Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att kriterierna för att tillhöra
målgruppen för inackorderingsbidrag för ensamkommande barn och
unga är:
-Personen ska vara anvisad till Gnesta kommun innan 18-årsdagen av
Migrationsverket och personen ska tidigare haft beslut om
boendeinsats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL) eller 11 § lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt att personen är i
fortsatt asylprocess.
- Personen ska studera på gymnasiet eller har en godkänd praktikplats.
CSNs (centrala studiestödsnämnden) regler gällande frånvaro gäller.

Sammanfattning av ärendet
Den 21 december 2017 inkom ett medborgarförslag som föreslår att Gnesta
kommun beslutar att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin
ålder uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens
försorg med rätt till boende i kommunen till dess att beslutet i asylprocessen
vunnit laga kraft.
Asylsökande vuxna är generellt sett ett statligt ansvar och en utgångspunkt i de
fall där ungdomarna fyller 18 år under asylprocessen är att staten erbjuder
boende i ett anläggningsboende. Regeringen ger kommunerna ett tillfälligt
tillskott av medel till vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan
låta de ungdomar som vill bo kvar även efter att de blivit 18 år. Det är upp till
varje kommun att själv besluta hur det tillfälliga bidraget ska användas. Gnesta
kommun har fått cirka 1,5 miljoner kronor för 2017 och 2018.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Dessa medel är incheckade för 2017 och 2018 utifrån nuvarande beslut utifrån
att medlen täcker de unga som fått fortsatt placering. Medlen täcker också den
unges kostnader tills sociala utskottet beslutat om att bifalla eller avslå ansökan
om fortsatt boende. Om detta varit ett avslag eller att ungdomen inte vill
ansöka om fortsatt boende så har ungdomen fått flytta till Migrationsverkets
anläggningsboende.
Om Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
beslut så innebär det att ungdomen efter sin 18-årsdag behöver hitta eget
boende i kommunen och har möjligheten att söka ett inackorderingsbidrag
upp till 2000 kronor. Gnesta kommun har inte ha möjligheten att stödja
ungdomarna att hitta eget boende i Gnesta kommun. Förvaltningen kan
tidigast ta emot ansökningar för inackorderingsbidrag för målgruppen den 14
maj 2018.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2 mars 2018

2.

Medborgarförslaget

3.

Protokoll från kommunfullmäktige

4.

Förvaltningens sammanställning av ensamkommande barn och unga
som fyller 18 år under asylprocessen

Tjänsteförslag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Godkänna svaret på medborgarförslaget.

Beslut
1.

Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att ensamkommande barn och
unga som fyller 18 år under asylprocessen och som innan 18-årsdagen
anvisats till Gnesta kommun, ska ha möjlighet att bo kvar i Gnesta
kommun tills beslutet från Migrationsverket vunnit laga kraft. Den
unga måste i så fall själv ordna eget boende efter 18-årsdagen inom
Gnesta kommungräns.

2.

Vuxen- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag ta fram
rutiner för att betala ut ett bidrag i form av inackorderingsbidrag med
maxbelopp om 2000 kr per månad och person.

3.

Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att kriterierna för att tillhöra
målgruppen för inackorderingsbidrag för ensamkommande barn och
unga är:
-Personen ska vara anvisad till Gnesta kommun innan 18-årsdagen av
Migrationsverket och personen ska tidigare haft beslut om
boendeinsats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL) eller 11 § lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt att personen är i
fortsatt asylprocess.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

- Personen ska studera på gymnasiet eller har en godkänd praktikplats.
CSNs (centrala studiestödsnämnden) regler gällande frånvaro gäller.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lill Björk (C), Bengt Landin (MP) och Åsa Tallberg (V) bifaller framskrivet
förslag.
Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~
~
~
~
~
~

Ordförandes signatur

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef för Vuxen- och omsorgsförvaltningen
Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2018-03-02
Diarienummer: KS.2017.389
Vuxen- och
omsorgsnämnden

Medborgarförslag angående ensamkommande barn
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna svaret på medborgarförslaget.
Beslut
1. Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att ensamkommande barn och unga
som fyller 18 år under asylprocessen och som innan 18-årsdagen anvisats till
Gnesta kommun, ska ha möjlighet att bo kvar i Gnesta kommun tills beslutet
från Migrationsverket vunnit laga kraft. Den unga måste i så fall själv ordna
eget boende efter 18-årsdagen inom Gnesta kommungräns.
2. Vuxen- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag ta fram rutiner för
att betala ut ett bidrag i form av inackorderingsbidrag med maxbelopp om
2000 kr per månad och person.
3. Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att kriterierna för att tillhöra
målgruppen för inackorderingsbidrag för ensamkommande barn och unga är:
-Personen ska vara anvisad till Gnesta kommun innan 18-årsdagen av
Migrationsverket och personen ska tidigare haft beslut om boendeinsats enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL) eller 11 § lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) samt att personen är i fortsatt asylprocess.
- Personen ska studera på gymnasiet eller har en godkänd praktikplats. CSNs
(centrala studiestödsnämnden) regler gällande frånvaro gäller.
Sammanfattning
Den 21 december 2017 inkom ett medborgarförslag som föreslår att Gnesta
kommun beslutar att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin ålder
uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens försorg med
rätt till boende i kommunen till dess att beslutet i asylprocessen vunnit laga kraft.
Asylsökande vuxna är generellt sett ett statligt ansvar och en utgångspunkt i de
fall där ungdomarna fyller 18 år under asylprocessen är att staten erbjuder boende
i ett anläggningsboende. Regeringen ger kommunerna ett tillfälligt tillskott av
medel till vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta de
ungdomar som vill bo kvar även efter att de blivit 18 år. Det är upp till varje

Vuxen- och omsorgsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

kommun att själv besluta hur det tillfälliga bidraget ska användas. Gnesta
kommun har fått cirka 1,5 miljoner kronor för 2017 och 2018.
Dessa medel är incheckade för 2017 och 2018 utifrån nuvarande beslut utifrån att
medlen täcker de unga som fått fortsatt placering. Medlen täcker också den unges
kostnader tills sociala utskottet beslutat om att bifalla eller avslå ansökan om
fortsatt boende. Om detta varit ett avslag eller att ungdomen inte vill ansöka om
fortsatt boende så har ungdomen fått flytta till Migrationsverkets
anläggningsboende.
Om Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
beslut så innebär det att ungdomen efter sin 18-årsdag behöver hitta eget boende
i kommunen och har möjligheten att söka ett inackorderingsbidrag upp till 2000
kronor. Gnesta kommun har inte ha möjligheten att stödja ungdomarna att hitta
eget boende i Gnesta kommun. Förvaltningen kan tidigast ta emot ansökningar
för inackorderingsbidrag för målgruppen den 14 maj 2018.
Ärendebeskrivning
Den 21 december 2017 inkom ett medborgarförslag som föreslår att Gnesta
kommun beslutar att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin ålder
uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens försorg med
rätt till boende i kommunen till dess att beslutet i asylprocessen vunnit laga kraft.
Regeringen har fördelat ett tillfälligt tillskott av ekonomiska medel till
vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta de ungdomar som
vill bo kvar även efter att de blivit 18 år (Tillfälligt kommunbidrag för
ensamkommande som fyller 18 år). Kommunfullmäktige beslutade den 12
februari 2018 att medborgarförslaget skulle skickas vidare Vuxen- och
omsorgsnämnden för beredning.
Gnesta kommun har idag fem ungdomar som är i asylprocess och inte fått något
beslut från Migrationsverket. Utöver dessa ungdomar uppskattar Vuxen- och
omsorgsförvaltningen att det finns ett 15-tal ungdomar över 18 år och i
asylprocess i kommunen. Förvaltningen vet inte hur många av dessa ungdomar
som tidigare anvisats till Gnesta kommun.
Förvaltningens synpunkter
Asylsökande vuxna är ett statligt ansvar och en utgångspunkt i de fall där
ungdomarna fyller 18 år under asylprocessen är att staten erbjuder boende i ett
anläggningsboende. Regeringen har gett ett tillfälligt tillskott av ekonomiska medel
till vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta de ungdomar
som vill bo kvar även efter att de blivit 18 år, till exempel för att avsluta pågående
studier.
Förvaltningens tolkning av regeringens tillfälliga kommunbidrag är att det i vissa
särskilda fall, exempelvis vid fullföljande av studier, uppstår negativa konsekvenser
av en flytt som gör att ett tillfälligt stöd i den placerade kommunen kan vara att
föredra.
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För att hålla sig inom gällande lagstiftning och för att kunna hantera det tillfälliga
statliga bidraget som möjliggöra att flertalet av de cirka 30 personer som avses ska
kunna bor kvar i Gnesta får Vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta
fram rutiner. Statens intention är att de ungdomar som rotat sig i sin kommun
under asyltiden, oavsett vart placeringen ägt rum i kommun, ska få möjlighet att
stanna kvar för att fullfölja sina studier.
Förvaltningens förslag till beslut blir en förändring av Gnesta kommuns
nuvarande beslut från att den unge ska flytta till Migrationsverkets boenden till att
den unge har en möjlighet att bo kvar i kommunen med stöd från civilsamhället
och möjlighet till ett inackorderingsbidrag från Gnesta kommun. Förvaltningens
förslag till beslut grundas i ett barnperspektiv att den unge kan gå klart skolan,
närheten till viktiga vuxna och närheten till den trygghet som finns i Gnesta.
Förvaltningens förslag baseras på en humanistisk syn där förvaltningen tror att de
unga kommer vara en tillgång för samhället.
Det kommer inte sammantaget handla om 30 personer som är i behov av
tillfälligt boende under hela perioden. Somliga av dessa kommer hinna få beslut i
sitt asylärende före 18-årsdagen. Andra kommer att välja att bo på något av
Migrationsverkets anläggningsboenden. Det är också mycket svårt att beräkna hur
lång tid det genomsnittligt kommer vara för de som fyller 18 år till
Migrationsverket fattar beslut och beslutet vunnit laga kraft. Det kommer bero
både på när personen fyller 18 år och hur lång Migrationsverkets
handläggningstid är för just den personen.
Sammanfattningsvis kommer det vara svårt att förutse hur många personer och
vilka tider som kommer behövas då detta beror på enskildas val och
Migrationsverkets handläggningstider.
Personen måste själv inkomma med en ansökan om inackorderingsbidrag till
Vuxen- och omsorgsförvaltningen. Handläggningen sker enligt riktlinje och rutin
för kommunalt inackorderingstillägg men bör beviljas i enlighet med
socialtjänstlagen 4 kap. § 1 SoL. HVB-verksamheten och stödboendet samt
socialtjänstens utredningsenhet kan ha ett samarbete med civilsamhället
(föreningar och organisationer) då socialtjänsten inte har ansvar att stödja
ungdomen i processen att hitta annat boende i kommunen.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att bidrag till föreningslivet för
att tillhandahålla insatser till ensamkommande, asylsökande ungdomar över 18 år
kan ses som förenliga med kommunallagen. Förvaltningen har valt att gå en
annan väg för att stärka den unge till en fortsatt bra och snabb integrering och i
högre grad kopplat till skolan och skolresultat, som är två av de viktigaste
skyddsfaktorerna att lyckas längre fram i livet.
Förvaltningens förlag till beslut i Vuxen- och omsorgsnämnden är att nämnden
beslutar att ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocessen
och som innan 18-årsdagen anvisats till Gnesta kommun, ska ha möjlighet att bo
kvar i Gnesta kommun tills beslutet från Migrationsverket vunnit laga kraft.
Personen måste då själv ordna eget boende efter 18-årsdagen inom Gnesta
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kommungräns.
Vidare att Vuxen- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag ta fram
rutiner för att betala ut ett bidrag i form av inackorderingsbidrag med maxbelopp
om 2000 kr per månad och person.
Kriterierna för att tillhöra målgruppen för inackorderingsbidrag för
ensamkommande barn och unga är:
- Personen ska vara anvisad till Gnesta kommun innan 18-årsdagen av
Migrationsverket och personen ska tidigare haft beslut om boendeinsats enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL) eller 11 § lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) samt att personen är i fortsatt asylprocess.
- Personen ska studera på gymnasiet eller har en godkänd praktikplats. CSNs
(centrala studiestödsnämnden) regler gällande frånvaro gäller.
Förvaltningen kan tidigast ta emot ansökningar för inackorderingsbidrag för
målgruppen den 14 maj 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 800 000 kr för verksamhetsåren 2018 och
2019. Siffran baseras på antalet ungdomar som flyttat från Gnesta
ungdomsboende. Förvaltningen föreslår att hela denna summa äskas från
Kommunstyrelsen.
Juridiska konsekvenser
I detta ärende är det främst Utlänningslagen (2005:716) som påverkar
asylprocessen. Socialtjänstlagen (2001:453) påverkar hur sociala ärenden ska
handläggas och vad som är kommunens sociala ansvar. Kommunallagen
(2017:725) beskriver kommunens befogenheter. Lag (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl. påverkar ersättningen som den enskilde får. Förvaltningen
har även undersökt kring gymnasieelever som får inackorderingsbidrag enligt 15
kap. 32 § Skollagen.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Detta beslut påverkar ensamkommande barn och unga av samtliga kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2 mars 2018
2. Medborgarförslaget
3. Protokoll från kommunfullmäktige
4. Förvaltningens sammanställning av ensamkommande barn och unga som
fyller 18 år under asylprocessen
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Beslutet ska skickas till:







Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef för Vuxen- och omsorgsförvaltningen
Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen

Ann Malmström

Mats Engström

Förvaltningschef

Verksamhetschef IFO
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2018-03-02

Förvaltningens sammanställning om ensamkommande barn och unga som fyller
18 år under asylprocess
Ärendet
Bakgrund
Gnesta kommun har mottagit ensamkommande barn och unga under flera år. Under 2015 kom det många
ensamkommande barn och unga till Sverige. Detta innebar att kommunerna fick ta emot fler
ensamkommande barn och unga. De flesta ensamkommande barn och unga bor på internt (egen regi) hem
för vård och boende (HVB) eller i stödboende i egen regi.
Skolsituationen
Den 7 februari 2018 så var det 16 unga i förberedandeklass, fem unga i grundskolan och tio unga i
gymnasieskolan. Utöver dessa ungdomar är det cirka 10 unga som går i andra kommuner eller oklar skolgång.
Boendelösning för Gnesta kommuns ensamkommande barn och unga
Den 21 februari 2018 så var det 32 unga aktuella inom socialtjänstens olika boendeformer. De flesta av de
unga bor på hem för vård och boende (HVB) eller stödboende i kommunens egen regi. Sex unga bor i
familjehem. Av dessa var det 20 unga som har uppehållstillstånd och tolv unga som är i asylprocess varav nio
som fått sitt avslagsbeslut av Migrationsverket.
Viktiga faktorer
Den 8 februari har Gnesta kommun tre ensamkommande unga som fått PUT (permanent uppehållstillstånd)
eller TUT (tillfälligt uppehållstillstånd) och är skrivna i Gnesta kommun som inte är i/varit tidigare
socialtjänstens boenden utan bott hos medborgare i Gnesta kommun. Dessa medborgare har öppnat sina
hem och låtit den unge bo där. Dessa tre unga personer har sökt och blivit beviljade ekonomiskt bistånd. Det
är totalt cirka 10 unga som socialtjänsten har fått kännedom om som befinner sig i kommunen som är över
18 år och haft möjligheten att flyttat till Migrationsverkets boenden men istället fått boende hos Gnesta
kommuns medborgare. Dessa ungdomar kommer bli Gnesta kommuns ansvar om de får PUT/TUT och
befinner sig i kommunen.
Konsekvenser av flytt till Migrationsverkets boende
 De unga vuxna som behöver flytta kan ha utsatts för en generell psykisk- och social påfrestning.
 De unga vuxna som flyttar till annat boende, bo med andra okända personer.
 Flera av de unga vuxna säger att de upplevt sexuella övergrepp, detta kan innebära att det kan vara
traumatiserande att bo i sovsal.
 De unga vuxna som flyttar innebär att hen kommer från en dygnet-runt bemanning till en bemanning
som är på dagtid.
 De unga vuxna kan behöva byta gymnasieskola, att tappa takten av skolgången kan innebära att den
unge inte kan få fortsatt TUT.
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Den unga vuxna förlorar den sociala kontakten med vännerna då de inte kan besöka/besökas.
(beroende på vilket boende som ungdomen blir anvisad till)
Den unga vuxnas relation med nuvarande personal bryts och de måste skapa nya vuxenrelationer i
annan miljö.
Den unga vuxnas pågående vårdkontakter kan behövas avbrytas, då flytt sker till annat landsting.

Bosättningslagen och kommuntalen
Kan Gnesta kommun ställa krav på Länsstyrelsen så Gnesta kommun kan få färre nyanlända enligt bosättningslagen om
Gnesta kommun låter ensamkommande barn och unga som blivit unga vuxna får stanna?
Samtal med Länsstyrelsen 2018-02-06 så att det inte är möjligt. Det är två olika fördelningsnycklar. Det ena
påverkar inte det andra. De sjutton som Gnesta kommun ska ta emot är oavsett hur många ensamkommande
barn och unga som bor kvar eller inte efter 18-årsdagen i kommunen. De sjutton personerna som är/kommer
bli anvisade sker enligt bosättningslagen. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboenden
kallas (ABO).
Asylprocessen
Asylprocessen är den process som handlägger asylansökningar i Sverige. Handläggande myndighet är
Migrationsverket. De domstolar som handlägger överklaganden är Migrationsdomstolen och
Migrationsöverdomstolen.
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PUT och TUT, vad är skillnaden?

PUT, permanent uppehållstillstånd för asylsökande har rätt till etableringsinsatser, möjlighet till
familjeåterförening med mera. PUT gäller tillsvidare, men kan återkallas om personen t.ex. flyttar från Sverige
eller döms för brott.
TUT, tillfälligt uppehållstillstånd för asylsökande har rätt till etableringsinsatser. Den som bedöms vara
flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får
ett tillstånd för 13 månader. De som får uppehållstillstånd på tre år kan få tillstånd till familjeåterförening. Det
finns dock försörjningskrav som t.ex. inkomst och tillräckligt stort boende.
Från och med den 1 januari 2018 ingår inte unga mellan 18-19 år i etableringsprogrammet
(etableringsprocessen), lagstiftarens mening är att de ska gå klart gymnasiet.
Etablering för ensamkommande barn och unga under 20 år
Etableringsprocessen är den del av processen som handlar om integrationen in i det svenska samhället. Lag
(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare vänder sig till nyanlända i
arbetsför ålder (20-64 år) som har fått uppehållstillstånd. I lagen från 2010 gällde det även målgruppen 18-19
åringar, som saknar föräldrar i Sverige. Dessa omfattas inte längre av lagen, då ambitionen är from 1 januari
2018 att de ska gå på gymnasiet. Detta medför att Gnesta kommun, vid behov kan komma att behöva bidra
till försörjning för dessa personer. Gnesta kommun kan få ersättning för denna målgrupp enligt förordningen
(2010:1122) om statlig ersättning för vissa nyanlända invandrare. Gnesta kommun har den 21 februari tre
tidigare ensamkommande barn som nu är unga vuxna som har försörjning med stöd av ekonomiska bistånd.
Detta gör Sörmlandskommunerna gällande ensamkommande barn och unga som fyller 18 år
under asylprocessen
Informationen kommer från respektive kommun. Frågeställningen är ställd via telefon eller via e-post den 6-7
februari 2018. Frågeställningen till samtliga kommuner var: ”Hur har ni löst boendefrågan när ungdomen skrivs upp i
ålder eller blir över 18 år och är i asylprocessen hos Migrationsverket?”
Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har inte svarat på frågeställningen.
Flen kommun

De som fyllt 18 år får bo kvar tills första beslutet från Migrationsverket kommer. Om det är avslag får
ungdomen flytta till Migrationsverkets egna boende. Ungdomen kan få bo kvar om ungdomen har ett större
vårdbehov och är i behov av behandling. Flens erfarenhet är att beslutet från Migrationsverket kommer
snabbt efter ungdomen fyllt 18 år (eller uppskriven i ålder). De kan inte uppge en direkt kostnad till de som
blir kvar, allt är beroende på om de är internt placerade, externt placerade, i stödboende, i familjehem etc.
Gnesta kommun

I Gnesta har de som skrivits upp i ålder eller blivit 18 år och är i asylprocess möjligheten att ansöka om
fortsatt boende i kommunens regi. Sociala utskottet (SU) har delegation att besluta om boende ska fortsätta
eller inte. Om den unge får avslag från SU, får den unge bo kvar i boendet tills dagen efter SUs beslut. För att
få bo kvar ska den unge uppvisa starka vård- och/eller skyddsbehov som inte kan tillgodoses på
Migrationsverkets boenden eller ett starkt vårdbehov som motsvarar LVU (Lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga), är en tvångslag som kräver att vi ansöker om vården via Förvaltningsrätten, men där även
SoL (Socialtjänstlagen), är lagrummet för frivilliga insatser skulle kunna tillämpas. Det kan t.ex. handla om att
det finns missbruk, grövre kriminella handlingar eller socialt nedbrytande beteende. Personer som inte har ett
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vårdbehov ska generellt inte bo på HVB. Socialtjänsten är det sista skyddsnätet, så alla andra möjligheter ska
vara uttömda innan.
Katrineholms kommun

I Katrineholm flyttas de över till Migrationsverket. Undantag skulle vara om de har ett starkt vårdbehov som
motsvarar LVU, men där även SoL skulle tillämpas. Personer över 18 år i asylprocess som inte har vårdbehov
skall inte bo på HVB. Detta är också en fråga för politiken är man beredd att betala den stora summa det
handlar om vilket bidrar till undanträngningsmekanismer inom socialtjänsten. Regeringen borde i samband
med de nya ersättningsreformen gett Migrationsverket i uppdrag att se till att ordna boende för denna grupp
så de kunde fortsätta i sin ordinarie gymnasieskola, vilket vi påtalade i remissförfarandet.
Nyköpings kommun

I Nyköping genomför vi en individuell bedömning när man fyllt 18 år och fortsatt är i asylprocessen. Om
särskilda vårdbehov inte finns kontaktas Migrationsverket för fortsatt boende hos dem.
Oxelösunds kommun

Om personen blir 18 år och inte har fått uppehållstillstånd (under utredning hos migrationsverket) så skickar
vi denna/dessa till migrationsverket.
Strängnäs kommun

De får bo kvar i det boende de är placerade i. Vi utreder behov, anknytning och om de studerar.
Socialutskottet fattar beslut var tredje månad.
Trosa kommun

Nämnden har beslutat att de anser att det är Migrationsverkets ansvar när de är 18 år. Ungdomen får flytta till
Migrationsverkets boenden. Det finns enstaka som får bo kvar. Det är när bedömningen finns om att det
föreligger ett vårdbehov, men det ska vara omfattande och motsvara kriterierna i LVU-lagstiftningen.
Vingåker kommun

Politikerna i kommunen har beslutat att ungdomarna får vara kvar i den boendeform som de har när de blir
18 år. De får stanna tills första beslutet från Migrationsverket kommer till socialtjänstens för kännedom. Om
det blir avslag får de flesta flytta till migrationsverkets boenden. Några enstaka ungdomar får bor kvar, då det
finns ett större vård-, behandlings- eller omsorgsbehov som inte kan tillgodoses på andra sätt. Det är
socialtjänstens socialsekreterare som gör bedömningen i samråd med boendepersonalen.
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Konsekvenser för kommunen om ensamkommande unga stannar kvar i
kommunen
Skolfrågan
Skolan påverkas i mindre utsträckning. Så länge den sökande är asylsökandeprocessen får skolan söka
kostnaderna för eleven.
Boendefrågan
Det finns olika boendeformer. Hem för vård och boende (HVB), stödboende och eget boende. HVBverksamheten är den dyraste boendeformen då den kräver hög bemanning. Med nuvarande byggnader som
socialtjänsten har för HVB-verksamheten, krävs det ännu högre bemanning än vanligt. Stödboende är en
insats från socialtjänsten. Den formen kräver dock lägre bemanning och är en billigare insats. Denna form av
boendelösning innebär att de unga har egna rum och bor tre-fyra personer i en lägenhet. Eget boende skulle
kunna vara en lösning, men tillräckligt med lägenheter finns inte. Ett alternativ för 18-åringar är
korridorsboende utan personal. Men det behövs en längre undersökning kring vilka som klarar det,
kommunens förutsättningar med mera och politiska beslut vilken/vilka målgrupper det ska vara. Ett sista
alternativ är om den unge kan ordna eget boende i kommunen så skulle kommunen kunna ge ett generellt
bidrag likt inackorderingstillägg.
Socialtjänsten har inga skyldigheter att tillgodose behovet av bostad i allmänhet för dem som är hemlösa.
Undantagsfall är om personen har speciella svårigheter att skaffa bostad, kan socialnämnden vara skyldig med
att bistå med boende. Detta behöver inte innebära egen lägenhet.
Den unges ekonomi
De unga som är i asylprocess får LMA-ersättning (ersättning i form av pengar en gång i månaden). Dessa
pengar betalas ut av Migrationsverket. Det är upp till 71 kr per dag.
De ungdomar som studerar och fått tillstånd att vara i kvar i Sverige kan få ekonomiskt bistånd och Gnesta
kommun eftersöker dessa kostnader så länge personen har CSN och studerar på gymnasienivå och är under
21 år. Handläggningskostnader går inte att eftersöka i dessa fall.
Kostnader
För den unge som är över 18 år och är i asylprocess får Gnesta kommun stå för boendekostnaden. Den är
inte återsökningsbar. Sveriges regering har gett ett bidrag om ca 1,5 miljoner för åren 2017 och 2018 till
Gnesta kommun. Om det kommer mer pengar, det vet vi inte i skrivande stund. Totalt har lite mer än 1/3
används till unga som SU beslutat ska få bo kvar i sin nuvarande boendeform eller perioden mellan 18årdagen och att SU beslutar om fortsatt placering eller inte. Till boendekostnaden tillkommer kostnaden för
handläggning, administration och andra insatser inte är inräknade och belastar IFOs (individ- och
familjeomsorgen tillika socialtjänsten) ordinarie budget.
Om den unga har PUT ansvarar kommunen för personen även efter 21 år. De kostnader för ev. boende,
ekonomiskt stöd med mera kan inte återsökas, utan belastar kommunen, precis som vilken annan medborgare
i kommunen.
Tidsperspektiv
Tidsperspektivet ser olika ut för olika unga. De som fått TUT/PUT så får vi räkna med att de är kvar till
gymnasiet ut. Sedan kan de ansöka om ekonomiskt bistånd och boende. Boendefrågan är alltid svår, det krävs
att det finns boenden. Dock behöver inte boende innebära att den unge får en egen lägenhet, det kan vara
vandrarhem, korridor med mera. Den erfarenheten socialtjänsten har är att de som är i asylprocessen får sitt
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första beslut (bifall eller avslag på asylansökan) snabbt efter uppskrivningen eller de fyllt 18 år. Om någon
skrivs upp i ålder kan det innebära att personen behöver flytta samma dag (beroende på ålder) eller i avvaktan
på att SU ska besluta om fortsatt placering eller inte. SU har möte ungefär en gång per månad.
Andra konsekvenser
VUA (vuxenutbildning och arbetsmarknad) och IFO kan behöva få utökad bemanning för att klara
integrationen om fler ska vara kvar i kommunen. Då blir det ett uttalat ansvar utöver de som får PUT, TUT
eller blir anvisade enligt bosättningslagen. Det är svårt att beräkna en kostnad då det är flera parametrar. På
kort sikt handlar det kanske om ett par nya medarbetare, en på VUA och en på IFO som samverkar för
utbildning, arbetsmarknad och fortsatt integration. På lång sikt handlar det om hur väl de kommer in på
arbetsmarknaden eller inte. Den stora delen blir då ekonomiskt bistånd, om de inte har en annan inkomst.
Socialtjänsten
Socialtjänsten ska utöver att utreda personens behov av ansökta insatser även undersöka och ge stöd i/om
det finns annan myndighet eller organisation som kan ge den sökande en skälig levnadsnivå. För de
ensamkommande unga skulle det säkert vara det bästa att vara kvar i kommunen efter sin 18-årsdag.
Samtidigt finns det en annan myndighet, Migrationsverket, som har ansvaret från och med den dagen
personen fyller 18 år. Personen blir då myndig och räknas som vuxen enligt svensk lagstiftning. Socialtjänsten
kan enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen gå in, även om det finns andra huvudmän. Kommunen har ansvarar för
de personer som vistas i kommunen.
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Gnesta kommun
Ink:

GNESTA
KOMMUN

2017 -12-21

Dnr:
För handläggning.

Till:
Kommunfullmäktige
646 80 Gnesta

M EDBORGARFÖRSLAG
Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra.
Vi föreslår att Gnesta kommun beslutar att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får
sin ålder uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens försorg med rätt
till boende i kommunen till dess att beslut i asylprocessen vunnit laga kraft. Vi anser att
kommunen ska fullfölja de åtaganden som påbörjats och ge fortsatt stöd och boende under hela
asylprocessen till de ungdomar som kommit i kommunens omsorg oavsett ålder.
Regeringen har beslutat att införa ett tillfålligt kommunbidrag för att möjliggöra att
ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen ska kunna bo kvar i
anvisningskommunerna, istället för att flytta till Migrationsverkets anläggningsboende i avvaktan
på beslut. Gnesta kommun får ett bidrag på 1 541 133 kr för tidsperioden 2017-2018 för detta
ändamål.
Vi föreslår att Gnesta kommuns bidrag enkom används till att låta dessa ungdomar stanna kvar i
kommunen och behålla sin placering alternativt att ersättning betalas ut till familjer som öppnar
upp sitt hem och tar emot ett eller flera ensamkommande barn som fyllt 18 eller blivit
åldersuppskrivna av Migrationsverket.

Motivering
Skriv vaOr du anser att kommunen ska genomföra ditt forslag. Använd gärna fler sidor.
Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt kommunbidrag för att möjliggöra att
ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen ska kunna bo kvar i
anvisningskommunerna. Detta är en tydlig viljeinriktning från staten som vi anser att Gnesta
kommun ska följa.
De ungdomar som omfattas är i slutet av sin asylprocess och lever under en enormt stor psykisk
press. Det är här i kommunen de har sitt nätverk och sin trygghet. Att utsätta dem för ett till
uppbrott i detta kritiska slutskede anser vi är orimligt och omänskligt. Gnesta kommun får ett
bidrag på 1 541 133 kr för tidsperioden 2017-2018. Bidraget betalas ut oavsett om kommunen
väljer att låta 18-åringarna stanna kvar eller ej. Det finns flera kommuner som låter alla
ensamkommande stanna under hela asylprocessen oavsett ålder och statsbidraget kan användas
för att hitta olika kreativa lösningar. I Stockholms stad har man exempelvis låtit Stadsmissionen
få bidraget för att få fram boende-lösningar för de ensamkommande. Även Gnesta kommun bör
se till att använda dessa medel på ett sådant sätt att alla aktuella ungdomar kan få bo kvar i
kommunen under hela asylprocessen.

Under hösten har flertalet familjer i kommunen vägrat låta dessa uppslitande uppbrott ske och
öppnat upp sina hem för de ungdomar som inte hunnit få sitt beslut innan 18-årsdagen. Vi anser
att det är orimligt att dessa privatpersoner tar över kostnaderna och ansvaret medan kommunen
får ett bidrag som är avsett just för att möjliggöra fortsatt boende i kommunen.
Gnesta kommun är en kommun som har uttalade mål om tillväxt och som liksom många andra
kommuner står inför en stor kompetensbrist i närtid. Under flera år har kommunen satsat på att
låta dessa ungdomar få utbildning. Sedan hösten 2017 har kommunen satsat på att bygga upp ett
gymnasium i Gnesta där flertalet av de ensamkommande nu studerar för att uppnå
gymnasiebehörighet. Några av dem har redan börjat jobba parallellt med studierna. Det är dock
för närvarande mycket svårt för såväl elever som personal att fokusera på studier när så mycket
ovisshet ligger i luften och elever kontinuerligt försvinner på grund av ofrivillig flytt till annan ort.
Att rycka upp ungdomarna från skolan och den sociala tryggheten här är ett ekonomiskt och
socialt misshushållande. Gnesta kommun bör se på dessa ungdomar som en tillgång och en
möjlighet för kommunen att växa.
De åldersuppskrivningar som de ensamkommande utsätts för i hela vårt land är mycket
omdiskuterade och ifrågasatta av läkare och forskare. Om Gnesta kommun inför en policy att alla
får stanna kvar under hela asylprocessen även efter 18-årsdagen så bidrar vår kommun till att
föregå med gott exempel och förhindra effekterna av dessa i vårt tycke omänskliga och
godtyckliga åldersuppskrivningama. Vi anser att Gnesta kommun ska tillhöra den skara
kommuner som faktiskt agerar mänskligt i den här frågan.
De ungdomar som detta medborgarförslag omfattar har redan utsatts för tillräckligt med
omänskligt lidande. De har i unga år tvingats lämna allt och är nu precis i slutet av en mycket svår
process fylld av vånda. Vi vill genom detta medborgarförslag sätta stopp för att ungdomarna
utsätts för ytterligare onödig press, stress och lidande. De bör inte utsättas för den vånda det
innebär att ständigt oroa sig över om man ska hinna få sitt beslut eller ej innan 18-årsdagen. De
bör inte utsättas för att utöver allt annat hantera skräcken och rädslan för att med mycket kort
varsel förflyttas till okänd ort vart som helst i Sverige. De bör inte utsättas för risken att behöva
hantera slutskedet av asylprocessen omgiven av vuxna främlingar i ett trångbott asylboende utan
personal.
Vi kan inte bara stillatigande se på när detta händer. Låt våra ensamkommande ungdomar
fokusera på att klara av sina studier. Ge dem förutsättningar att förbereda sig på bästa sätt för att
ta sig igenom slutfasen av asylprocessen. De behöver nu som mest få vara omgivna av personal
och nätverk som känner dem och kan ge dem det stöd de behöver. Den satsningen kommer
Gnesta kommun få mångfalt tillbaka. Detta är ungdomar med ett enormt driv och en kompetens
som kommunen behöver.

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 intemetpublicering
Jag samtycker inte till intemetpublicering
Kontaktperson
Namntec

ing

5\c_o
Datum

Namnförtydligande

.1-5Kuvc'ziP\-1-)

Adress

L-1
Postadress

6 `7'5

3
-)-6-t-zwbuJi-JP.år

tkcke-iskr-q_e›

roji.

Qin

E-postadress

6.55
Telefon

Välkommen med ditt medborgarförslag
Tycker du att något borde förändras i Gnesta kommun? Då kan du lämna ett
medborgarförslag. Alla som bor i Gnesta kommun får lämna medborgarförslag. Även
barn, ungdomar och utländska medborgare som inte har kommunal rösträtt har rätt att
lämna förslag.
I medborgarförslaget lämnar du ett konkret förslag på något som du vill förändra i Gnesta.
Förslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för till exempel skola, kultur- och
fritidsverksamhet, äldre- och handikappomsorg, parker, idrottsanläggningar, gång- och
cykelvägar med mera. Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild
(t.ex. beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd) eller personärenden. Föreningar, företag
eller organisationer kan inte lämna medborgarförslag.
Ditt medborgarförslag blir en allmän handling
Anonyma medborgarförslag kan inte hanteras utan du måste uppge namn och
kontaktuppgifter. När förslaget kommer in till kommunen blir detta allmän handling och
diarieförs i kommunens ärendehanteringssystem. För att kommunen ska kunna publicera ditt
medborgarförslag kräver personuppgiftslagen att vi inhämtar ditt samtycke, eftersom dina
kontaktuppgifter, i form av adress och telefonnummer, finns med i förslaget. Om du inte vill
att medborgarförslaget publiceras respekterar vi givetvis dina önskemål. 1 blanketten för

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-27
SN.2018.26
Kommunstyrelsen

Ekonomiska medel till vuxen- och omsorgsnämnden för
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under
asylprocess
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Vuxen- och omsorgsnämnden kompenseras av kommunstyrelsen för
kostnader för inackorderingstillägg med max 400 tkr för 2018 och max 400
tkr för 2019.
2. Kostnaden belastar objekt för flyktingmottagande inom verksamhetsområdet
Vuxenutbildning och arbetsmarknad (VuA).
Sammanfattning
Vuxen- och omsorgsnämnden begär kompensation med 400 tkr för 2018 och 400
tkr för 2019 för tillkommande kostnader för inackorderingstillägg för
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocessen och som
innan 18-årsdagen anvisats till Gnesta kommun.
Ärendebeskrivning
Den 21 december 2017 inkom ett medborgarförslag som föreslog att Gnesta
kommun skulle besluta att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin
ålder uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens
försorg med rätt till boende i kommunen till dess att beslutet i asylprocessen
vunnit laga kraft.
Förvaltningen har lämnat förslag till beslut i ärende Svar på medborgarförslag om
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocess ska få
möjligheten att bo kvar i Gnesta kommun (KS.2017.389) till vuxen- och
omsorgsnämndens sammanträde den 22 mars 2018. Där föreslås att vuxen- och
omsorgsnämnden beslutar att ensamkommande barn och unga som fyller 18 år
under asylprocessen och som innan 18-årsdagen anvisats till Gnesta kommun, ska
ha möjlighet att bo kvar i Gnesta kommun tills beslutet från Migrationsverket
vunnit laga kraft.
Förvaltningens synpunkter
Efter 18-årsdagen behöver ungdomarna hitta eget boende i kommunen och har
möjlighet att söka ett inackorderingsbidrag upp till 2 000 kronor per månad. För
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att finansiera detta föreslår förvaltningen i detta ärende att vuxen- och
omsorgsnämnden kompenseras av kommunstyrelsen med 400 tkr för 2018 och
400 tkr för 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 800 000 kr för verksamhetsåren 2018 och
2019. Dessa kostnader kan komma att begränsa utrymmet för andra aktiviteter
för integration och flyktingmottagande.
Juridiska konsekvenser
I detta ärende är det främst Utlänningslagen (2005:716) som påverkar
asylprocessen. Socialtjänstlagen (2001:453) påverkar hur sociala ärenden ska
handläggas och vad som är kommunens sociala ansvar. Kommunallagen
(2017:725) beskriver kommunens befogenheter. Lag (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl. påverkar ersättningen som den enskilde får. Förvaltningen
har även undersökt kring gymnasieelever som får inackorderingsbidrag enligt 15
kap. 32 § Skollagen.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Detta beslut påverkar ensamkommande barn och unga av samtliga kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Omdisponeringar mellan olika nämnder med belopp upp till 500 tkr beslutas av
kommunstyrelsen och belopp över 500 tkr beslutas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse den 27 mars 2018
2. Protokoll från Vuxen- och omsorgsnämnden 2018-03-22, § 19
3. Tjänsteskrivelse 2 mars 2018
4. Förvaltningens sammanställning av ensamkommande barn och unga som
fyller 18 år under asylprocessen, (Handlingen finns i ärende Medborgarförslag
ensamkommande barn KS.2017.389)
5. Medborgarförslag, (Handlingen finns i ärende Medborgarförslag
ensamkommande barn KS.2017.389)
Beslutet ska skickas till
~ Ekonomienheten
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Christina Hedberg

Mats Engström

Kommunchef

Verksamhetschef Individ- och
familjeomsorgen
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Ärendenummer: SN.2018.26
§ 20

Ekonomiska medel till vuxen- och omsorgsnämnden för
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under
asylprocess
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

Vuxen- och omsorgsnämnden kompenseras av kommunstyrelsen för
kostnader för inackorderingsbidrag med 400 tkr för 2018 och 400 tkr
för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Vuxen- och omsorgsnämnden begär kompensation med 400 tkr för 2018 och
400 tkr för 2019 för tillkommande kostnader för inackorderingsbidrag för
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocessen och som
innan 18-årsdagen anvisats till Gnesta kommun.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse den 6 mars 2018

2.

Tjänsteskrivelse 2 mars 2018 om ensamkommande barn, KS.2017.389

3.

Förvaltningens sammanställning av ensamkommande barn och unga
som fyller 18 år under asylprocessen

Tjänsteförslag
1.

Vuxen- och omsorgsnämnden kompenseras av kommunstyrelsen för
kostnader för inackorderingsbidrag med 400 tkr för 2018 och 400 tkr
för 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:

Ordförandes signatur

~
~

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef för vuxen- och omsorgsförvaltningen

~

Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
2018-03-06
Diarienummer: SN.2018.26
Vuxen- och
omsorgsnämnden

Ekonomiska medel till vuxen- och omsorgsnämnden för
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under
asylprocess
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Vuxen- och omsorgsnämnden kompenseras av kommunstyrelsen för
kostnader för inackorderingsbidrag med 400 tkr för 2018 och 400 tkr för
2019.
Sammanfattning
Vuxen- och omsorgsnämnden begär kompensation med 400 tkr för 2018 och 400
tkr för 2019 för tillkommande kostnader för inackorderingsbidrag för
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocessen och som
innan 18-årsdagen anvisats till Gnesta kommun.
Ärendebeskrivning
Den 21 december 2017 inkom ett medborgarförslag som föreslog att Gnesta
kommun skulle besluta att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin
ålder uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens
försorg med rätt till boende i kommunen till dess att beslutet i asylprocessen
vunnit laga kraft.
Förvaltningen har lämnat förslag till beslut i ärende Svar på medborgarförslag om
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocess ska få
möjligheten att bo kvar i Gnesta kommun (KS.2017.389) till Vuxen- och
omsorgsnämnden. Där föreslås att vård- och omsorgsnämnden beslutar att
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocessen och som
innan 18-årsdagen anvisats till Gnesta kommun, ska ha möjlighet att bo kvar i
Gnesta kommun tills beslutet från Migrationsverket vunnit laga kraft.
Förvaltningens synpunkter
Efter 18-årsdagen behöver ungdomarna hitta eget boende i kommunen och har
möjlighet att söka ett inackorderingsbidrag upp till 2 000 kronor per månad. För
att finansiera detta föreslår förvaltningen i detta ärende att vuxen- och

Vuxen- och omsorgsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

omsorgsnämnden kompenseras av kommunstyrelsen med 400 tkr för 2018 och
400 tkr för 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 800 000 kr för verksamhetsåren 2018 och
2019.
Juridiska konsekvenser
I detta ärende är det främst Utlänningslagen (2005:716) som påverkar
asylprocessen. Socialtjänstlagen (2001:453) påverkar hur sociala ärenden ska
handläggas och vad som är kommunens sociala ansvar. Kommunallagen
(2017:725) beskriver kommunens befogenheter. Lag (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl. påverkar ersättningen som den enskilde får. Förvaltningen
har även undersökt kring gymnasieelever som får inackorderingsbidrag enligt 15
kap. 32 § Skollagen.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Detta beslut påverkar ensamkommande barn och unga av samtliga kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse den 6 mars 2018
2. Tjänsteskrivelse 2 mars 2018 om ensamkommande barn, KS.2017.389
3. Förvaltningens sammanställning av ensamkommande barn och unga som
fyller 18 år under asylprocessen
Beslutet ska skickas till:
 Kommunstyrelsen
 Förvaltningschef för vuxen- och omsorgsförvaltningen
 Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen

Ann Malmström

Mats Engström

Förvaltningschef

Verksamhetschef IFO
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Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-04-16
KS.2018.12
Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2017-07-01). 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
kommunstyrelseförvaltningen. 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 2018-02-16 – 2018-04-15

~

Anställningar 180101-180331

Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2018.2
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-02-22
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.15
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-02-16
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.13
Vatten och avlopp
Ansökan om förlänt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-02-16
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.31
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-04-06
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.24
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-04-04
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:

2018-04-16 11:10:42
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2018.14
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-02-16
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.33
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-04-10
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.37
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-04-13
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.25
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-03-20
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.21
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-03-13
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:

2018-04-16 11:10:42
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Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2018.30
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-04-06
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.23
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-03-22
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.27
Renhållning
Ansökan om upphåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-03-28
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.29
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-04-05
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.22
Renhållning
Förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-03-16
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:

2018-04-16 11:10:42
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Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2018.38
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-04-12
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

KS.2018.68
Personalknutna ärenden
Tillförordnade chefer 2018

Beslutsdatum:

2018-03-12
Beslut Tillförordnad IT-chef 180314-180321

Beslut:
Ärende:

KS.2017.345
Natur- och miljövård
Remiss - Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

Beslutsdatum:

2018-03-15
Delegationsbeslut - svar remiss

Beslut:
Ärende:

KS.2018.56
Natur- och miljövård
Remiss - Miljöprogram med tillhörande delmål för Nykvarns kommun

Beslutsdatum:

2018-02-16
Beslut KS med adressfält Miljöstrateg, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.101
Kultur och fritid
Ansökan om Ledarutbildningsbidrag - Stjärnhovs IK

Beslutsdatum:

2018-03-05
Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:

2018-04-16 11:10:42
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Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2018.72
Kultur och fritid
Ansökan om Drift- och anläggningsbidrag, Frustuna Hembygsförening

Beslutsdatum:

2018-04-04
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.82
Kultur och fritid
Ansöka om kulturbidrag, Jordnära kultur

Beslutsdatum:

2018-04-11
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.99
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, Gnesta Vattentorn

Beslutsdatum:

2018-04-11
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.46
Kultur och fritid
Ansökan om drift- och anläggningsbidrag, Björnlunda Hembygdsförening

Beslutsdatum:

2018-04-04
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.102
Kultur och fritid
Ansökan om Ledarutbildningsbidrag - Stjärnhovs IK

Beslutsdatum:

2018-03-05
Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:

2018-04-16 11:10:42

Sida 5 av 9

Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2018.50
Kultur och fritid
Ansökan om Drift- och anläggningsbidrag, PRO Stjärnhov

Beslutsdatum:

2018-04-04
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.106
Kultur och fritid
Ansökan om ledarutbildningsbidrag, Ok Klemmingen

Beslutsdatum:

2018-03-07
Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.50
Kultur och fritid
Ansökan om Drift- och anläggningsbidrag, PRO Stjärnhov

Beslutsdatum:

2018-04-11
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.44
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, Vårspiran i Gnestabygden

Beslutsdatum:

2018-04-11
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.53
Kultur och fritid
Ansökan om drift- och anläggningsbidrag, Idrotts- och friluftsföreningar

Beslutsdatum:

2018-02-26
Beslut driftbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:

2018-04-16 11:10:42
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Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2018.30
Kultur och fritid
Aktivitetsbidrag ht 2017

Beslutsdatum:

2018-02-28
Beslut aktivitetsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.54
Kultur och fritid
Ansökan om drift- och anläggningsbidrag, Föreningen Laxnegården

Beslutsdatum:

2018-04-04
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.59
Kultur och fritid
Ansökan om drift- och anläggningsbidrag, Gryts Hembygdsförening

Beslutsdatum:

2018-04-04
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.43
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, Björnlunda Hembygdsförening

Beslutsdatum:

2018-04-11
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.60
Kultur och fritid
Ansökan om stöd för kulturarrangemang, Gryts Hembygdsförening

Beslutsdatum:

2018-04-11
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:

2018-04-16 11:10:42
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Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2018.77
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, Konst i Gryt

Beslutsdatum:

2018-04-11
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.140
Kultur och fritid
Ansökan om lovaktivitetsbidrag, IFK Gnesta

Beslutsdatum:

2018-04-03
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.81
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, Gnesta Konstrunda

Beslutsdatum:

2018-04-11
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.118
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, PRO Gnesta

Beslutsdatum:
Beslut:

2018-04-11
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Ärende:

RVA.2018.20
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:
Beslut:

2018-03-09
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

2018-04-16 11:10:42
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Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2018.39
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslut:

2018-04-13
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende:

RVA.2018.19

Beslutsdatum:

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslut:

2018-03-05
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende:

RVA.2018.28

Beslutsdatum:

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Beslutsdatum:
Beslut:

2018-03-27
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

2018-04-16 11:10:42
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Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade
mellan 2019-01-01 och 2018-03-31
Projektledare
Organisation: IT-enhet
Tillsvidare, From: 2018-05-01
Heltid, Löneläge: 2018
Utfärdat av: Hans Haglund, IT-chef
Systemtekniker
Organisation: IT-enhet
Tillsvidare, From: 2018-04-23
Heltid, Löneläge: 2018
Utfärdat av: Hans Haglund, IT-chef

Kommunstyrelseförvaltningen
Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan
2018-01-01 och 2018-03-31
Vaktmästare
Organisation: Kommunikation-och Samverkan
2018-05-01 - 2019-04-30
Heltid, Löneläge: 2017
Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef
Vaktmästarbiträde
Organisation: Arbetsmarknad
2018-01-01 - 2018-03-31
Deltid 75,00% Löneläge: 2018
Utfärdat av: Maria Eneqvist, Verksamhetschef
Vaktmästarbiträde
Organisation: Arbetsmarknad
2018-01-15 - 2019-01-14
Heltid, Löneläge: 2018
Utfärdat av: Maria Eneqvist, Verksamhetschef
Telefonist/receptionist
Organisation: Kansli- och Kommunservice
Allm visstidsanställning, 2018-04-03 - 2019-02-28
Heltid, Löneläge: 2018
Utfärdat av: Staffan Källström, Chef
Studie o yrkesvägledare
Organisation: Vuxenutbildningen
Provanställning, 2018-03-01 - 2018-09-30
Deltid (50,00%), Löneläge: 2018
Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef Utbildningscen
Telefonist/receptionist
Organisation: Kansli- och Kommunservice
Vikariat, 2018-01-01 - 2018-03-31
Deltid (50,00%), Löneläge: 2017
Utfärdat av: Staffan Källström, Chef
Administrativ assistent
Organisation: Kansli- och Kommunservice
Allm visstidsanställning, 2018-01-01 - 2018-03-31
Deltid (25,00%) Löneläge: 2017
Utfärdat av: Staffan Källström, Chef
Telefonist/receptionist
Organisation: Kansli- och Kommunservice
Vikariat, 2018-04-01 - 2018-08-31
Deltid (50,00%), Löneläge: 2017
Utfärdat av: Staffan Källström, Chef

Vaktmästarbiträde
Organisation: Arbetsmarknad
2018-03-01 - 2018-09-30
Heltid, Löneläge: 2018
Utfärdat av: Maria Eneqvist, Verksamhetschef
Vaktmästarbiträde
Organisation: Arbetsmarknad
2018-02-01 - 2018-05-31
Heltid, Löneläge: 2018
Utfärdat av: Maria Eneqvist,
Verksamhetschef

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-03-23
KS.2018.13
Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden kommunstyrelsen
Sammanfattning
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
kommunstyrelseförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för
kommunstyrelsen, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet
finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.
~

Protokoll Gnestahem AB 2018-02-27

~

Protokoll Gnesta Förvaltnings AB 2018-02-26

~

Protokoll Gnesta Centrumfastigheter AB 2018-03-05

~

Protokoll Gnesta Kommunkoncern AB 2018-03-05

~

Protokoll Pensionärs- och omsorgsrådet 2018-02-16

~

Protokoll från Energikontoret Mälardalen 2017-12-01

~

Protokoll från Gemensamma patientnämnden 2018-02-15

~

Protokoll från sammanträde med nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård 2018-03-09

~

Månadsrapport för pensionsportföljen- februari 2018

~

Protokoll Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2018-03-01
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/pdf/protokoll-frandirektionens-sammantrade-i-sormlands-kollektivtrafikmyndighet180301.pdf

